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'Tesbit olunan ölü 
sayısı 5285i buldu 

Boı;iln ıııut on br~te 'ilayetfo ''nll T f:tn Kırdar'm retşilğtncle toplanan yardım komlte"I ~Uma 
halinde 

Ankara. 29 (Saat 18 telefonla) 
- Bugün akşam Uzcri Ankaraya 
gelen haberlere göre Samsunun 
Çareamba kar.ası merkez.inde 12 ev 
tamamen, 10 ev kısmen yıkılmış 

ve 1 ki~i ölmil!I, 3 kişi yaralan
mıştır. Ayni kazanın millhakatmda 
50 yaralı vardır. 

Ünyeden gelen bir telgrafa göre 
zelzele neticesi oradan da 45 bina 

1 
yıkılmış, 220 bina kısmen harab 
olmuştur. 7 yaralı vardır. 

Bugün bütün zelzele mmtalı:a.ııı cak ya.rd~ f3leriyle meegul ol
dahil memleketin her tarafile mu- maktadırlar. Ertlncandan alman 
habere temin edilmiştir. blltün haberler, §ehrin taıname!l 

Zelzelede bilyük tahribata uğn- harab olduğunu ve ölülerin maale
yan Giresunda binaların yUzde el- sef yüz.de elliyi geçtiğini teyid et
li!ıi çatlamıştır. Sivas, Amasya, mektedir. 

Gümüşhanede zelzele bu gUn de DOST YUNANıSTANDA 
muhtelif fasılalarla devam otmi§, 

TEESSOR fakat hasar olmamıetır. 
Dün Ankaradan hareket eden Atina, 29 ( A.A.) - Atina ajan. 

dahiliye ve sıhhat vekilleri bugUn SI bildiriyor: 
Sivasa varmışlardır. Orada yapıla- (Devamı 2 ind aayNda) 

yarın bir - Tıb talebesi 
vapur dolusu yiye- Felaket sahasında yaraı~ı~ra 

g O.. n d e r i v o r ve ~astalara bakmak ıçın 

ıstanbul, 

cek . Hızmete hazır I 
Şehri~izdeki yiyecek ~.e .giye~ek fab.rikaları, Universiteliler bugün 

ımalatlarından muhım bır kısmını bir toplantı yaptılar 
bu vapur 1 a fel0.ketzedelere yollayacaklar ____ <_Ya.z_ısı_2 in_ci_say_fad_a> 

Haber Refik im izin güzel bir teşebbüsü 

lstanbul kulüpleri 
felaketzedelerin yar-: 
dımına davet edildi 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 
Vefa, Şişli ve Beyo§luspor 
takımları arasında ' Yardım 

turnuvası,, tertip edılecek 

lstanbul Kızılayına yapılan yardım 
30 bin lirayı buldu; Milli sanayi 

birJiği, müesseseler arasıda 
para yardım listesi de açtı 

İstanbul kızılay merkez.ine dün koşma.k, acılarmı dindirmek, ihti
zelzelc felaketzedelerine yardım yaçlarmı karvılamak için Büyilk ,. 
itin halk tarafından teberrUat ya- Millet Meclisi Reisi Abdillhalik 
pılmıııtır. 

Dünkü tcbcrrüat yekftnu 11.700 
liradır. 

Buı:linkU teberrüat el'an devam 
etmektedir. Şu dakikaya kadar 
yalnız bugün verilen mikdar 15000 
lirayı bulmuştur. Paradan başka 

muhtelif cins kullanılmış ve yeni 
eşyalar da teberrü edilıni§tir. 

Rcnda'nm başkanlığında teşekkill 

eden milıt yardım komitesinin vi
liyetinin vilayet ve kazalarda te-
5ekkill eden §ubclcri dündenbcri 
çalışmalarına başlamış bulunmak -
tadır. 

''Haber" refikimiz tarafından ha. 
Sılatı tamamen zelzele f elakctzede
lerine verilmek üzere "Yardım 
kupaı;ı" namı altında bir turnuva 
tertip edileceğini memnuniyetle 

ö&ııendik. 

Refikimizin çok yerinde olan bu &ÜTÜN \'jL.ı\. YET VE KAZA-

teklifini SCl:İnçlc karşılanmJması - LARDA TEŞUUÜJJ l."DEN 

Anadolu Ajansına bugün öğleye 
kadar vilüyet ve kaza komiteleri
nin mesaileri etrafında gclmig o -
lan telgraflar Milli yardım komi
tesi reisi Abdülhalik Renda tara
fından dün Türk mllletlne hitaben. 
neşretmiş olduğu beyannamenJa 
bUtUn yurdda. en samiml bir ma
ketı bulduğunu bildirmektedir. 

na imkan yoktur. 1\0lılTELElt FAALtl.'ETTE 

"Yardım Kup:ısı" ismi!c tertip ı Ankara, 29 (A. A.) - Yer .sar
edilecek olan bu turnuvaya Istan. ınntısı felaketine maruz kalmış o-

(Oevamı 2 inci sayfada) lan vatanda§larmı.ızm im.dadına. (Devamı 2 inci sayfada) 

H ©.\ r iP> 
Sovyet toprağında 

ceryan ediyor 
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Karadenizde yıne 

fırtına başladı 
Karadenizde şiddetli bir yıl • 

dız poyraz fırtınası hüküm sür • 

mektedir. Fırtına yüzünden Zon • 
guldak limanında tahmil taWıye 

tamamen durmuş. lımandaki ge • 
miler fırtınayı açık denizde geçiı. 
mek için açılmışlardır. 

Devlet meteoroloji istasyonu 
bugün liman reisliğine fırtınanın 

devam edec.eğini haber vermi~tir. 

Butfin gemilere bu yolda tebliğat 
yapılmıştır. 

Karadeizde blr motörü.n daha 
battığı öğrenilmı~tir. Bu, Bartın 
limanına a it olan 22 tonluk 
Neçrni Sevket motöriidilr. Kara • 
boğaz denilen mevkide kayalara 
çarparak parçal • tş ve batmış. 
tır. İ'.;indekiler kurtarılmışlardır. 

üniversitedeki toplantı 
Erzincan ve havahsinde vukua 

gelen ıelıele dolayısHe. ölen aziz 
yuddaşlann hatirasmı anmak, ge. 
ri kalan f elfilcetzede1 e de yardan 
etmek Qzere bugün Qniversite kon 
fer.ıns salonunda biltiln yüksek 
tahsil gençliğinin i~tirakile bir 
toplantı yapılmı~ır. 

Saat 12 de başlryan toplantı üç 
saatten fazla silrmüştür. llk ola. 
rak sözQ rektör Cemil Bilse! al • 
mıştır. 

Rektörün çok hazin bir sesle 
söylediği nutuk gözya,larile din -
lcnilmiştir. 

REKTORON SOZLERI 

.. Aziz arkadaşlarım; 
Memleketin ilim merkezi olan 

Qnivesite aym zamanda milll duy 
gulann ileri sıcak kaynağıdır. 

Milli duygularla çarpan kalbler 
gün olur. memleketin varlığım e.. 
bcdileştiren şerefi yüksek, hizme. 
ti yüksek bir ~hsiyeti kutlama -
nın sevinci ile taşar. Giln olur: 
(bugünlerin tekrar etmemesini di. 
lerim) üzerine titrenen btr \'ar 

lığının zıyaından doğan acı ile 
kıvranır. Bu acıda kendine dü;;e. 
ni dü~nür ve yapar. Bugün. O 
günlerden biridir. Şimdi onun için 
toplanmıs bulunuyoruz. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, yurdu.. 
muzun bir köyil, bir kasabası, bir 
eehri değil. büyük bir sahası zel • 
~c denen tabiatın zalim kahnna 
en eiddetli ve en kahhar bir mev. 
simde uğramıştır. Yıkılan evlerin 
ve ölenlerin sayısını bilmiyoruı. 

Fakat gelen haberlerle şimdiden 

biliyoruz ki, madt zararlar mil • 
yonlarca, ölenler binlercedir. Bir 
kaç on bin de baba, ana, hemşire 
'9e evlM açıkta yardıma muhtaç 
bir vaziyette kalmışUr. 

Bunların acısını en derinden 
duyan üniversite talebesinin ve 
hocalannın bu candan acılanru 
onlara bir tesliyct nişanesi ola • 
tak ulaştınyoruı. Universıte mu. 
hlti haberi duyar duymaz kendi • 

. ., 

ne duseni aramağa başladı. Bana 
ve dekanlanna maracaatla bu 
hususta doğrudan doğruya yar • 
dımı hazır old·•klannı bildirdi • 
!er. Misal olarak tıp talebe!erini 
alıyorum. tık gftnO 980 parça 
muhtelif eşya topladılar. Bu mik. 
tar dün ak~am 1606 yı buldtL Ay 
nca 1600 lira para da to;>landı. 

Askert tıbbiye metkebi talebeleri 
de 1268 lira top'ıyarak Kızılaya 

teslim ettiler. Gösterilen arzu n • 
zerine Bilyük Millet Meclisi Re • 
isi Abdülhalik Rendaya şu telgra. 
fı çektik: 

-rıp fakültesi son sımf taü
bcsi, zelzds mıntakasında 

yaralılara tJe luzstalara boka • 
bilmık için hizmelt "mode 
bulunmaktadnlar. 
Bundan başka bütün talebe 
bu hususta kendilerine d~t..
billcek herlıangi bir vazifeyi 
ifaya luuırlanmaktadır. Vni. 
vcrsito içinde iaM toplanma. 
mıa lıeyecanla devam olunu. 
yor. Hariçtı faaliyet~rindtn 

istif adt m zu buyurulduğu 

takdfrdt her biri, lu:r birimiz 
bunu bir vatan borcu bilerek 
ifa tdcceliı. Emir bekkdili • 
mizi orztderim." 

Meclis Reisi verdiği cevapta ta. 
}ebelerin bu samimt hislerini bü • 
yük bir takdirle karşıladı~ıru, 

Meclis heyeti umumiyesine arzet.. 
tiğinl, alınacak neticeyi bildirece. 
ğini yazmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; fe!Aket sa -
hası geniştir. Hepimizin gözümü -
zlln önünde bizi dil,Undüren bir 
felaket levhası vardır. On binleri 
geçıen \atandaş zelzelenin zalim 
pençesinden bir gün evvel gön • 
derilen, gönderilecek en uf ak bir 
yardımla kurtanlacaktır." 

Rektöriln ~1"rinden sonra der 
bal Oniversite gençliği arasında 

yardım için iane toplanmıya ~ 
lanmıştır. tane işine bütün genç. 
lik en samimi hlslerile iştirak eL 
rnektedir. 

Öğle !JaıeleleJ1,l1tde 9i,rliille1l111iı 
• 1 • ·:-;. ••• •. • 1 
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"Dikkatler" aUtwıuııda, bUytlk Celi.ket kartıamda. bıı ıaene rtn:ıe. 
munflannın felüetzedelere huredilmm tekUflertnın dofna o~ 
dJtmı, çünkü yılbap kutlula.nmar.sa onun paralan aynlle Kmlay. ak· 
mıyacafı bydedlleru töyle bir tavsiyede bulunulmaJttadır: 

.. Bu yılbqmda yapılacak ıey: Eğlence yerlerine defter dettv 
matbu Kızılay biletleri yollıyara.k; kimi yerde adam bqma yarım li
nlık, ldm!nde bJr liralık, lı:lmlnde mUı1lvvete göre daha ta.zlA k,...at'~ 
mekUr. Blr kadeh viskiyi u içerek onun karttlıfuu evablere. -cJa.. 
ra vcrmtık Jdmaeye ağır gelmlyecelı:tlr ... 

i!l.01~1nnııı~rı~ı-mn~ 
da.vra·lar arasın-
150 Sovyet tankı 

Kopenbag, 29 (A.A.) - Ladoga gölUnUn Jimalindc Finllndiya 
kıtaatı, yeniden iki noktadan Sovyet hududuna geçmi~lerdir. Bu in. 
taat, muzafferane mukabil taarruzlarına devam etmektedirler. Fin. 
landiyalıların bu tazyiklcrinin yapılmakta olduğu mmtaka.da acv· 
killceyşi bakımından bUyilk lbir ehemmiyeti haiz olmadığı kabul e. 
dilmekte beraber Ruslann ilk ha.nrhklaruun ktnlmış otdutu ve 
Sovyetlerin cephenin her noktasında ricat etmekte olduktan mu. 
bakkaktır. 

Bundan ba~ka Politikcn gazetesi, Helainlridcn §U haberi alıyor: 
Şimal müntehası cephwnden avdet etmi§ olan Finlandiyalı bir 

ıabit, Pctsamo mıntaknsıncl.a etrafında Ru• kaldavtaları bulunan lSO 
Sosyct tankının yava! yava§ paalanmakta olduğunu söylcmi§tir. 

Bu zabit, bundan aonra Finlbıdiya kıtaatmm Mourmanak ti . 
mcndifcr yolunu taarruz ederek bu yolu birçok nolctalarmt kesmiı 
olduklarmı bildirmektedir • 

Bir İngiliz harp gemisi torpillendi 
Londro, 29 (Radyo, $11al 18) - Bugün amirallık tarafından ne,.. 

redilen bir tebliğde bildirildiğine göre, bir Alman tahtelb~hiri bir in. 

Erzincan yarı nüfusunu kaybetti 
(Battarafı 1 inci eayfadA) 

Elen efkATI umumiyesi, Tür. 
kiyede zelzele felaketini bildiren 
haberler kaJ'§ısında derin keder 
duymaktadır. 

Gazeteler §()yle demektedir: 
Son seneler zarfında aynı tan. 

da felaketlere marw: kalmış bulu. 
nan Yunanistan, bu felaketlerin 
ne kadar trajik olduğunu pek iyi 
bilir ve bu sebepten dolayı dost 
milletin kederini çok hi anlar. 

Elen milleti, Türk milletinin 
yasına, aynen kendi yası imi' gi. 
bi iştirak etmektedir. Türk dev -
!etinin organizasyonunun ne ka -
dar mükemmel oldu~u da bilen 
Elen miUeti, aynı zamanda, F.el!.. 
ket.zedelerin çok çabuk bir surette 
müessir yardım göreceklerinden 
ve bütün harabelerin çok yakında 
mamurelere inkıl~p edeceğinden 
de emin bulunmaktadır. 

B'nT.GAR KRALININ 
TAZİYETi 

Sof ya, ..,J ( A.A.J - Kral Borls, 
saray nurn Gruev'i Türkiyenin 
Sofya elçisi Berkerin nezdine 
yolhyarak son ıelıele f ela.keti kar 
şısında taziyelerinin ve sempatisi.. 
nin Reisicumhur !smet lnönüye 
bildirilmesini elçiden rica etmi~tir. 

BaıiVckil Köseivanof adına da 

Sovyet Fin harbi 
Helsbıld, !9 (A. A.) - i'inlAn· 

d.lya remnt tebliği: 
Ka.rell berzahında Sovyet ~ 

tı Suvanto ve Kelp '6Uert nur 
rinde taamıı1ara devam et.ml§tir. 
Suvanto göUlnU geçuıeğe muvaf -
fak olan Sovyet alaylan mukabil 
taarruzlarmuzla gerl atıımıetır. 

Muharebe çok elddeW olmu.a. iki 
Sôvyet böltığQ tamamlle imha edil· 
mlştlr. Dtlşman bus il.serinde bir
çok ceset bıralcmqtn'. 

Sovyet kuvvetleri.. tanklarm da 
yardımı ile, Hatjalald ve Swna ve 
keza. Sama ile Mualojarvl araam -
dJı. ve bluat Mu&lojarvide tu.mıs. 
larda bulunmtJll,ur. Bıı taa.malar 

protokol şefı Belinov, T~ıye d
çlsini ziyaret ederek aym felaket 
karşısında Bulgar hUkt1metintn 
taziyelerini bildirmiştir. 
FRANSIZ CUMHURRElSlNl.~ 

TAZlYETl 
Paris, 29 ( A.A.) - Havas ajan. 

SI bildiriyor: 
Reisicumhur Lebrun. Türki}·e 

deki ıelzele felaketini haber alır 
almaz, Reisicumhur lsmct lnönü.. 
ye bir telgraf ~erek bu haber • 
ler karşısındaki derin heyecanını 
ve bütün Fransanm Tilrk milleti. 
nin yasma iştirakini bildirmiştir. 

PARlSLlLER. YASIMIZA 
lŞTlRAK EDlYOR 

Pmu. 29 ( A.A.) - Havas ajan. 
Si bildiriyor: 

Paris umumi vil!yet meclisi 
reisi Bol. Türkiyenln Paris büyük 
elçisine bir telgraf çekerek. Tür • 
kiyedeki zelzele fellketi karpsın. 
da derin taiiyelerinin Türkiye 
Cumhuriyet! hOkdmetine tbl~ı 
rica etmiştir. 

Bos. bu telgraf mda, "'Paris. 
hallanm. dost ve sadık Türk mil. 
le tinin bu f ellket karşısındaki 
yasına bütün kalbi ile itşirak et. 
me.kte olduğunu" da bildirmiştir. 

- Zebeleye d.alr eliler haberler 

-t ttnett sayfamndadır -

Haber'in 
teşebbüsü 

<Battaralı 1 inci .. yfada) 
bulun eıı kuvvetli ve taraftarı en 
bol olan Galatasaray, Fenerbahçe 
Beşiktaş. Vefa, Beyoğluspor ve 
Si~i klilplerl davet edilmiştir. 

glllı harp gemisine hücum etmiş ve torpillemiştir. Gemi ba.lınamq. 

yalnız tahribata uğramı,, üç kişi ölmilştfir. Yaralılann mılı.tan bak. 
kında henüz ma!Qmat verilmemiştir. 

Ruslar şiddetli bir harbe giriştiler 
Londra, 29 (Radyo, saaJ 18) - Rusların iki cepheac asker ta 

~td ettikleri ve yakında büyük bir taarruza geçecekleri bili.iinunek\a. 
dir .. Asker tahşid olunan cephele:-, Sallanın canubun:iaki meraa c:t:wa 
hesi ile Kareli berzahının cenubundaki Mannerheim hatlwırı.a kaııa 
olan cenup c.ephesidir. Buradaki uzun menzilli Rus toplan da f).. 
topraklarına şiddetli ate şaçm.ıştır. 

Diğer taraftan, Hus tayyareleri bu saOOh Finlandiyaıun ~ 

bundaki bütün şehirleri havadan bombardıman etmi:>tit. 

Leningrad kumandanı azledildi 
Londra. 29 (Radyo, uzat 18) - ~foskovadan bildirildtlt\ne cr>r

Voroşilofun himaye ettiklerinden biri olan ve Jap::myaya karşı ça. 
pışmış kumandanlardan General Gregori Stern, General MerejkoVr..."':. 
yerine l:..eningrad kumandanlığına ve Finlandiya harbi başkunn •• 
danlığına tayin edilmiştir. 

istanbul bir vapur dolusu 
y"yecek gönder:yor 

(8attarah 1 İDci sayfada) 
Bu telgraflara nazaran, komite

lerin teeekklllUnll mlltcaıtlb ilk 
ya.rdmı olarak derhal Antakyadan 
1000, Eski§ehirden 1500, Fenike -
den :ıoo, lılalatyadıı.ıı 1160, Aişe • 
hlrden 600 ve Adanadan da 10 
bin lira gt5nderilmiftlr. 
BwıJardan bqka Poaof memur

lar klllbU azalan kwlay umumi 
merkezine 771, :Buru muallimlcn 
MO, yme buraanm Gtırsu nahiyem 
halkı 280 Ura gönderdlklert gibi A· 
dana memucat fabrik.a.aı aahibl 
Hamdi de 15.000 lira teberrU ey· 
lemiftir. 

Ayniyat berine yapılan yardım. 
1ar da mllhim bir miktara varmak· 
tadır: Antalya tUccarlanndan Ali 

Oğus 900 liralık pirinç, Arif Ka· 
rabanıt ile Mehmet All GUnen de 
10 ~uval un tebemı etmişler ve 
bunlan diln trenle EnJncana aev
keylem~lerdir. 

Malatya kadınlan aramnda te -
aekklll eden komiteye de bir 1k1 .... 
&t gibi k.ıaa bir zaman içinde 15.000 
kUo bulgurla mUteaddJd teneke 
kavurma ve yağ tebcrrU edilmfır 
tir. 

lıtanbul milli yardım 
komitesi toplandı 

BugUn valinin riyaaetlnde llor
kez milll yardım komlteaine bağlı 
olmak üzere C. H. P. htaııbul vi· 
liyeti idare heyeti reisi Tevfik 
Fikret Sday, Univertüte umumt 
k!tlbi Ferid Zühdil, Kızılay mü

messili laman CeinaJ, ticaret oda
m relal Mithat Nemli, maarif mil· 
dürü Tevfik, Defterdar Şevket, 
Bum Birliği lst.anbul idare heyeti 
relal Hakkı Tarık Us, vali mua\'ini 
Halük Nihaddan ınUrek.keb bir 
m.Ull yardnn komi~l t.efjekkUl et
mil ve komite ak§8.D1 Uzeri vill· 
yeUe unn bir toplantı yapmıştır. 

Bundan bqb lrualarda kayma.. 
kamlarm. riyasetinde beşer kişilik 
heyetler teşeklı:ill edecektir. 

rn eden firmaların ia1mleri ıun
lardır: 

Kunduracılar kooperatifi 3000 
çift ayakkabı, lAstlk fabrika.lan 
5000 .kalO§, çapa marka fabriltut 
1500 liralık çorba komprimeal, sa
bun fabrikaları 14000 lı:llo aabun, 
çikolata ve taban helva fabrikala
n 16000 kUo taban belvaat, ldrofü 
pamuk fabrtkalan 200 kflo aa.rgı 

pamuğu, konserve fabrf.kal&rı 2000 
kutu kon8erve, Ba.hıuiye menaa • 
cat fabrikası 250 m"'tre kalnı p
yak. keten kendir f&brikuı bir mo 
tör ip, makarna fabrika.lan 6:SO() 

lı:llo makama. Karamllrael fabri -
lıı:am 250 battaniye, Deltrmenl• 
500 çuval un, Defterdar dokuma 
llmted oirketl 250 metre taım ı.. 
Şart IUMm yağı fabrikan 100 ı ... 
ııeke yağ. 

Bn mallar bugfuıktl topl&Jtbda 
derhal kararı~ yardmılardır. 

Yarmkl vapurla hemen aevked.De ~ 
ceklerdlr. Bundan ba§ka toplantı .. 
ya gelmlyen birçok gıda, giyecek, 
maddesi imal eden mOeııae.eleır 

yarm )ine ticaret odaamda topla· 
narak yardnnlarda bulunacaklar -
dır, Bugiln ilk l ardnnt yapan mQ
eeseseler bu yolda yardunda de _ 
vam edecekleri va.n.dinde bulun· 
muşlardır. 

Bugünden sonra yapılacak mal 
yardımlan karadan trenle Erzin -
cana &e\•kedllecektlr. Yamı Dum
lupınar \'apuriyle gönderilecek o • 
lanlar Ordu ve Gireıruna çıkanla -
cakt.rr. Vapurda .Kmlay tara!mdan 
hazırlanan binlerce çadır ve glye -
cck eıya vardır. Fabrikatör ve u
nayicllerimWn bugUnkU yardmıla
n 10 binlerce lirayı bulmaktadır. 

Fabrikatörlerin bu yardanla.nna 
devam edecekleri vaadi her taraf
ta memnuniyetle k.ar1ılalllDJlbr. 
nu yolda önayak olan Milll Sana· 
yl Birliğinin hareketJni t&.lı:dlrle 

kartıılamak icab eder. 

Beden Terbiyesi umum müdüril 
General Cemil Tahir Tanerin 
böyle bir turnuvanın tertibi kar • 
§Jsmda büyük bir hassasiyet gös • 
terci.iği ve hemen al~dar ma. 
kamlara lizımgelen direktifleri 
verdiğini memnuniyetle haber al • 

tardolunmuttur. dık. •'Yardım Kupası'' namı al • İSTANBUL FABRIKATORLEIU 
"E SANAYİ ERBABININ 

M1lll Sana)i Birliği pa.zartall JG.. 
nfiuden itibaren de, im&laUan fe
IAketzedelerin i3ine yaranuyacak 

olan fabrika ve mlleaeıseler ara -
fltnda da bir para yardmu llatell 
açacaktır. 

Difer kmmılarda yalım topçu unda tertip edilecek bu turnuva 
faaliyeti otmuı ve bu atct bazı için miltemmim malilmat yann 

YARDIMI 

noktalarda bfllıeJ!lla çok elddetJcn. veya öbür gün veril~cektfr. lstanbul fabrikatörleri ve sanayi 

mteUr. Haber refikimiıi çok yerinde erbabı bugün öğleden ııonra tlca-
Ladoga gi510ntln §hnalJ f&?'klııln- ret odıuımda toplan&rak zelzele fe· 

olan bu teşebbil~ünden dolayı teb. 
de ,... Lleüa'nm rarlı:mda lmarl rik etmeyi bir vazıfe biliriz. il.ket.zedelerine genf3 mikya.!ta 
mmtakamnda muharebeler Sovyet Y•ttJ.mıda bulunmağa karar verml§. 
topraklarında cereyan etmektedir. lerdir. Fabrikatörler, imalAUarm • 

Dtlfman bizzat lı:endJ topraklarında Macar takımı geldi dan derhal mllhlrn mmmr, yarın 
Ueska'nm olmali ıarlı:1ıılne •llrill • sahab saat 10 da hususi aurctte 
m11ştllr. Tstanbulda Qç, Ankarada iki Karadf'nlu gidecek Dumlupmar 

Sovyet hava ktn-v~ı1 bflhuM müsabaka yapacak olan Macaris. vapuruyla fel.iket mıntakalarma 
bUyt\k fa.allyet l'~ermtıatlt. Lah· tarun kuvvetli takımlanndan göndereceklerdir. 
u. H&menllnA, Rlıdmakt Te cJ.I:er FreılŞ\·~. bu sabahki konvansi - tık parti olan bu yardım yalnız 
cenubu prbt tehlrlert t&&rnu.a ut. yonelle ,ehrimlze gelmiş ve ista!I- yiyecek, içecek ve giyecek madde-
ram11ttr. Oıı yoka da bazı kim- yonda Beden Terbiyesi t..e,kil~t.1 leri üzerinde yapılmaktadır. Tabfa
aeler )'&l"alanmııtt?r. Lahtlde bet. erk!rv tarafından karşılanmıştır. tiyle fellketzedelerin illı: ihtiyaç -
dly. datt'elli bomba.lArda.a alet al- ı içlerinde 90k kıymetli oyuncu. lan bu maddelerdir. Bundan aonra 
~tD Sovyet t&yya.releıf bu. l!L! bulunan Macar t.akmu yznn para yardmuna geçilecektir. 

Netice lt.ı"bariyle fellke~ 

karoC§lerlmizin ya.rdımma kopaa.t 
için her t.arafta büytık hareket -
lor vardır. GOmrflk memurlan et.. 
nakd1 yardımda bulunmağa :D.nr 
vernı.lşlerdir. Yann bir toplantı ya... 
pacaklar ve derhal p&r& toplaın&
ğa. bqhyacakla.rdtr. Sa.bun tOccar
larmda. Tevfik lmnfnde biri de KJ-
1.ılay ''BBrtasiyle 1000 lira teber -
rOde bulunmuttur. 

R \DYOIJN llt>EM1.lJESDitPf 
YARDIJD 

<4ffer ıtn• stltunund&, millS f~ B.Medllerelr T"1rtı mOleö
.a teli.ket &ıfbıde ee9ut oldufu "'• bucUıı bir enku yıfmı b.&lln~ 
lııalaau l'ntııeuun ,..tnd• ~ modenı kiSylıer, lru&b&lu Ye tebtr 
ler )'Gbelteblleceği yudmal:t& H bunun •tlrat1ı tahakkuJnı tem ~ 

a..emıelıı:eU. bQyük bir ı.dkru udi btlyttk tehtrlertmix fetn~ -
basmda ftı;~r. b(IC'4r lı.Oy ~ TUitele.rinl.» Yeril~ ~ ~N t&"' 

.. edilınüı.edtr. 

yerlerde bomb&J• att:drtu 80Df' 1 i~ mflsabaka~Jnr !aat 14.30 da 1 Yarın Dumlupmu vapuru Ue 
: mrl 'talka ırı~ at" et. TıkSim stadında Tstanbul muhte. MAket:edelere g~nderl!ecek mad-

ftlilür !iti ile yapacaktır. delf>rin miktarlan ve bunları teber. 

Ra.dyolin elif macunu ahfbleri 
Cemil ve Necib biraderler seJseJe 
felAketzed~lerfne yardım olmak tl· 
ıere lı:mlay ceınlyetin.e nakden 
yU.z Ura ve aynca 500 Un. ]ay· 

metinde on b!n aded Grip.in teber· 
rlJ etm181erdir • 



Yiyecek yoklu~u yüzünden 

Rus kıtaları ·ara-
sında kargaşalık 

l'Ukaekkaıdırmlda bulunan Tö • 
>Jman klUbUnlln k~pnbldıtJ 

haber doğnı değUdlr. 
btt yabancı devlet hesabına. C4 

1 
&uÇlle blrl.ncl ağır ceza nınhkt> 
t muh&kome odilmekte oia.ı:ı 

Hayıla.r admda bir adam 
da1'1 karar blldlrilmlşUr. A1A • 

liaydann bu devteUer sefaret • 
'1tçı temaal&rJ, TUncell tayanı 

yaıımda bulunan bir hart. 
'l'rakya manevraları e.maşında 
totoğra!la.rdArı, memlekete 
la~ asyımıa, Umandıı.n gc 

tı.arp 6'CJlill erine d8.l.r top 
•e bu ild ecneb! mcmlekett' 

ett t&ArladıC'ı maıc.mattan 
BUÇU aabıt oımuı ve ncUee. 

leııe t.kl ay ağlı' hapse, 625 llnı 
~& Te maııınunJyeUnl b1 • 

ıı &0nra b1r ıııene Çanktnya ııU 
cez.uma mahkQm edOml§ ve 

evırut muhakeme edtldlğt lçln 

te,·kfr olunmuotur. 
t'ertköyUnde Yumruklu sokakta 

ı evde oturan Vell oğlu 

Aza i'e amele KAmll ka\ğa 
r, KAmU Az1z1 kamayla kar • 
Yaralamı~t.Ir. ın.ra1ınm hayatı 

l dlr. 
lb&uı.t. birliği m.&hlyeUni alacak 

1~t limited §lrketlerlnln ldhal 
luerı mallar gell.nceye kadar 
'&ltııvanıar ellcrlnelekl malı aln. 
111'ııl~ra fatura vermemektedir • 

perakende aat.l§lar lçlıı de 
&lı:namama.!.tadır. Ve ısrar e_ 
lakdlrde mUşterlnln malı atıp 

ta eerbe3t bulundugu ~y • 
ltledır. 

bakkallsnn teznmuz ve ağua-
~dA 80 kunı§taıı aldıklan 
~!arını tın:attan tattfado gay. 
~ kur;ıp kadar tıkardıklan 
ll:tıe ve bu hususta eMElı t.ct 
ba;ııa.ıımı§tır. Yağ yerli malı 
Olduğu lç!D Rebepsiz yett 

)1lkaettanler flddetltı ceza . 
lardır. 

!a~buida aut tabrlka.ııı kurmak 
~ F'ransıs firmam belediyeye 

t etmı,, ve fabrika p'4.Dla . 
~l'lnl§ttr. Bu teıııeatı yapmak 1· 
~ 1 milyon 200 bin frank Is. 
~r. Fabrika takas ırurcUte 
hraaııe l>2 bin, dövizle oluraa 
lll'l\,ya ya.ptlabilecekUr. Bcle • 

llcJ fabrika Yfll\lırmnk istemek • 
' llıt t.ııkdlrde iki fabrlkad:ı ta. 
~U)'la 104 bin llnlya m:ıl ola • 
\tır. Teklif bugün belediyede 

\ bit t.nplantıdA tetkik olu· 
lir. 

~llbarı .,ıyanko keo.§!Mıdne aıt 
l&r hltm!§Ur. ptyanko pazar 

•k:aau SMt 20 de Beyo:ıunda 
'lııe1nada çekUecekUr. Kazan:uı 
'1arnı a.dyo l'e ll!lnmı temin 

~~birler almmlftır. 
llrrıkapıda Yeni okul llOk&ğmda 
l«el'C3nda kahveci ldebmedln 

"-\ilde Cevad, Mehmet Ali, Ta. 
illet \'e diter Mehmet kumar 
lcen yaka.Janmt~lardır. 

~~tldSy1lııde Mehmet fımiliı. 
~ 1 kı,k:uıchk Te alaeak }11%Un. 

' Mustafa ~ CU3 mah • 
~ 8 ııene hapııe mahkOm e • 

. il tnllh&kemeıı!:ı tnUhim b1r 
~Bayar tar&fmd&D bir z:uf 
11..tıır Kevkepe \'ti oııdlln da 
"tıt OdtU taratmdan yoııanı 

• tlbl avukat Eln'eme gllnt'le -
bttı ltra bılkkmdıı §11.hltlerln 

teııblUne tahsia edil • 

C:11ttde eeklz •atten fazla çalış. 
~er eeferde:ı menedllml§. 

~ tı..)'aft firmam belediyeye ek 
~ ln§ası için tekl'flerdP 

• Bu teldıt alAkadarlar 
letktlr edilmektedir. 

'tı...-:-0 "ı: ~ fabrika ın,amn tek· 
1 ~· lıunıardan biri 8 bin, dl. 

'~ bin, tl~cn.tı de M bin 
~' •1' tııw edebDecek bO,yUk 

' ~1rtır 
~11 .. ~11~c!e'• feh'ı alman 

~lellt maddeler ber1D • 

Kareli berzahında 
göğüsgöğüse müt

hiş bir harp 
Finler, Rus~arı iaşe müşkilatrna 

sokmak için cüretkar bir 
harekete teşebbüs ettiler 

Stokholm, 28 (A.A.) - Murmanlık'dan bi~rlldiğinc göre 
yiyecek fikdanmdan dolayı Sovyet kıtaatı arasında kargaıalıklar 

çıkmıştJr. 

Liberallerin organı olan Dagens Nyheter, Finlandiya meselesi 
hakkında İBvcçtc yekdiğerine muluılif iki cereyan bulunduğunu 
yazmaktadır. Efkarı umumiyenin bir kısmı, lsveç'in Finlindiya•ya 
ancak doğrudan doğruya mlidahalc etmek suretile yardımda bulu. 
nabileceği rnutaleasındadır, diğer bir kısmı ise, Rus - Alman mi. 
sakının ihmal edilmiyecek bir vakıa olduğunu ve harp halin-de 
isvcç'in kendisini müdafaa için bütün efradına ve malremcaine 
muhtaç olacağını ileri slirmektedir. 

Bu gazete, nedce olarak, gönillllilerin techiı ve teılihinin 

kolayla tınlması tazım olduğunu yazmaktadır. 

Kareh ber:ıabında göğils Finlerin cüret!<Ar bir 
göğüse bır harp harekeb 

Helaln.ld, - FinlAndlya tebliği 

Kareli berzahmda devam eden 
Sovyet taarruzunun göğUa göğfü!e 
cereyan eden ı,iddetll birçok mil· 
sademelerdeıı sonra Finli1ndlya kı
taab tamfmda.n pOskUrtUldUğUnU 

kaydetmektedir. 

İki RW! bölUğU ihma od.llmlştir. 
Kızılordu, Suvanto gö!UnUn buzla

n üzerinde birçok ölll bırskmıştır. 

Şark cephesinde Lavonl gôlllnUn 
şimalinde keşif kollan §iddetll fa
nllyct sarfetmlştlr. Lleeka, §arkın· 
da Adarl clvarmdakJ Sovyct ara
zisinde mllsadcmeJer cereyan et -
mektedlr. Lle$ka §lmall earktslnde 
Kildvaara clvarmdıı düşman bn • 
duda kadar ırtırUlmllştUr. 

Londra, 28 - Röyter ajaıw -
nı" Bergendekl resmt mahafilden 
öğrendiğine göre, Salladruı 5teyc 
ilerlemekte olan Alveladakl Fin
lAncliya ordusu çok cUretkAr bir 
manevraya teveaaUl etml§tir. Bu 
ordu Finllndlya hududundan 6.'5 
kilometre mes!ede bulunan Sov
yet araz.isln.iekl Rıınde ıöllerl 

mıntakasına kadar ilerlemek ve bu 
suretle Munnaruık demlryolunu 
kesmek latemektedlr. 
Şunu kaydetmek lhundu ki 

Petaa.mo chımndakl Sovyet ~ 
tı bilhassa Alek.sandrovııkdan ve 
Murmanak'dan denb yoluyla laee 
edilmektedir. Ba iki eehir dcmlr -
yolunun ötesinde bulunmaktadır. 

Vakı1 Finlfındiyalılar böyle bir 
manevrayı tahakkuk ettirecek 
miktarda kıtaata malik olmadılıla· 
nnı teslim ediyorlar, fakat buna 
tcşebbUs cdUeccğlni de söylllyor-

,. 1111111' ................. 1111 ''' ...... ' ' 

CUMHUR 
REiSiMiZ 

ım YAR BAKI RD ~ 
l>iynrbakır, 28 (A.A.) - Rei. 

&!cumhur İsmet İnönü, saat 20,30 

da husust trenlerile ıehrimize 

muvasalat etmi§tir. 

• • • 
Elazıi, 28 (A..A.) - Geceyi 

istasyon önünde husuat tren-de 
geçiren Milli Ş:flmiz aabahleyin 

9 da fehre çıktılar. tataayondan 
döıdilncU umumi mü!ettiılilc ko. 
nağına kadar olan caddenin llrl 

tarafına intizamla dizilmüı olan 
mektepliler ve hallt Milli Şef ım1-
%e karıı büyük tezahürde bulun. 
dular. 

İn5nU. konakta Tunceli ve ElL 

zığ villyetleri erkamru kabul et· 

tiler. Umumt mUfettişlik konağı 

önünden otomobillerine binen 

Reisicumhur, Elazığ Ç4l'§mnm 

batma gclmiılet ve oradan itiba. 

ren bütiln çat"§JYI yaıan kara 

rağmen yaya olarak dolaşmııta:. 

dır. Belediyede fChir itlerinl, vi
layette vilAyct iılcrlni tetkik bu. 

yuran Milli Şer, tümen karargi. 

hıru siyaret ettikten sonra tehir 

5inemasıru görmüşler ve buradan 

kız enstitüsüne gitmiılerdir. 

Enstitüde bir saatten fazla 

kalarak Tunceli kızlarının yetiı

tirilmcsi meaelesile uzun uzadıya 

meşgul olmuılardır. Sınıfları ve 

atölyeleri birer birer ıe.zmi~lcr, 

Denizde düşman tayyareleri sa
hil hedeflerine müteaddld defalar 
ve devrunlı surette kUçUk taarruz
lıırda bulunmuşlardır. FinlAndlya 
sahil lstihkAmlan Kareli bcn:.a • 
hında kıtaatm yapmış olduğu ka
nı harC"klitını takviye etmlşlerdlr. 

lıır. ~ocuklardan auallcr aorup izahat 
Valndlo adası F1n1Andiya k6rfe- tlmışlardır. 

ıiııde elmale doğru en ilerde bulu-

Havada Kızılordu tayyarelerlnln 
faaliyeti gerek memleket dahilin
de 'e gerclı: cephede çok keıılf ol
muştur. MUteaddld :nnIAndlya ee
hlrlerl bombardıman edllmlştir. Si
vil ahalldc.:ı birkaç kişinin yara -

landığı ve maddi hasarın ptk u 
olduğu s5yleniyor. Yalnız Lahtldo 
belediye ::Iairesi ate~ten znrar gör
mllştUr. 

nan Estonya adamdır. Bu~ Rus- Cumhurreisimiz, öğle yemeğini 
larm iııgall altında bulunan Fin- umumi müf etti~lik evinde yemi§. 
lAııdf.}•a) a alt Suuraaarl adaamm ı ler ve saat 14 de Diyarbaku'ı 
45 kilometre cenubu garbiaindedlr. doğru yola çıkmıglardır. 

69 Senedenberi 
görülmiyen bir hadise! 

Muhtelif birçok noktalarda Sov
~·et tayynrclerl ıılvll halka mltra.J
yöz ateşi açmrşur. Cephede Rus 
tayyarelerinin bombnrdonanı pek 
cli.z'f hasara sebebiyet vermlştir. 

Finllı.ndi~·a tayyareleri ke~lf uçua
ları yapmııslar, dilşman hatlannm 
derinliğindeki n~erl hedeflere ta
nrruı: etmişlerdir. Dokuz Sovyet 
tayyaresi d Uşilrlllmll§t llr. 

~mtl~. muhtelit maddeler üzerin • 
de fiyat dU~lUklert kaydedllmloUr. 

Bu meyanda deri tiyaUan 95 ku. 
nı§tan n kurtlf& kadar dll§mll§tur. 
Diğer tara.ftan plyııaad& fazla mlk _ 
tarda pirinç geldlğlnde!ı tlyatta fim. 
dll1k S • • lrunı:Juk bir dUııUklUk glS
rtllmll§ttlr. 

Roma, 28 - Papa, ttalya a. 
ra.zisi ile Vatikan'ı ayıran hudut 
üzerinde Roma valisi tarafından 
kafFla.nmıı ve vali bu ziyafetin 
ta.riht ehemmiyetini kaydeden ln-
s.a bir nutuk söylemiıtir. v 

Papa ve maiyeti yolda kıtaat 

tarafından ıellmlanııuıtrr. Kıta. 

atm arkasını kalabalık bir halk 
klitleai doldurmakta idi. 

Papanın maiyetini nazır Kardi. 
nal MaıJio~ ve 40 kadar ylikaek 
pbsiyet teJkil etmektedir, 

Kraliyet sarayına Papa ve Kra. 
llyet bayrakları çekilmittir. 

Papayı aarayda İtalya Kral ve 
Kraliçw ile Veliaht ve Prenses 
Piemont, Kont ve Kontes Ciyano 
istikbal etmiştir. 

* Dün ıs yolcu ne ,elirlmlzden Lll. !talyan 
leburgaza hareket eden goför l!eb • Papa, bu ziyaretinde 
met As1n.nm tdnrWııdcld otobüa Ba. hlikilmdarlarile uzun bir milli • 
kırklSy emrazı akliye ha.ııtaneııt d • katta bulunmu1tur. Mil11kat eı • 
varmdan geçerken utaıt yol tu.erln- nasında Kraliyet ailesi kendisin~ 
de ka;ytnlf ve devrllml§Ur. Devrilme takdim edilmiştir. Ziyaret bir aa. 
neUceainde yolculardan bir ka.dm yU_ t '--da ·· ıı... miltc&kiben Pa. 
ztındeıl. bir erkek de dizlerlndeD ya . a - r 1~WT• 
ralanmı§br. Yaralılar emrazı akliye pa Vatikan a d8nınll!tür. Halk 
h&lta.nes1nde tedavi e~ordlr. • Papayı bararetle allrıf1am'ttJr. 

Bir Papanın İtalya Kralım .zi
yareti bidiacsl 69 senedenbcri 
ilk defa vaki olmaktadır. 

Zjyaret resmi "mebatilde 
iyi karş,landı 

Loodra, 28 - Papanın İtalyan 
hükümdarlarına yapacağı ziya.ret 
Vatiknn ne İtalyan devleti ara • 

sındaki mlinazaamn katt olarak 
nihayet bulduğu suretinde telllıt. 
ki edilmektedir. 

Papalığm gazetesi olan V ot· 

scrvatore Romaııo, Papalık ılc 

İtalya arasındaki ihtilArın nasıl 

muslihlne ballcdilmit olduğunu 

tebarilz ettirmektedir. 

Diğer taraftan Giomale D' lta. 
lia gazetesinde de Gayda, bu hl. 
disenin tarihi chemmiyetlnd:n 
bahaediyor ve diyor ki: 

Bu ziyaret bugün AYrUpada 
harp mescleaile katiyen atabdar 
değildir. Harp İtalyayı ve Kato
lik kiliaeyi aym duygularla aıll. 
tchuan olarak bulmaktadır. 
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SON DAKlKA'nın tefrikaaı: 76 Yaun: KURT BOCKERRT 

l Bir A iman deruzcfslnin 1914 de Emder, kru vazörüııdt geçen ıtınıert) 

Müllcr, blokhavzm deliğine 

uydurduğu gözlerile düşmanın 

en kilçilk bir hareketini kaybet • 
miyMdu. 

Bir ara düpnan gemisinin or • 
tasında bir alev parladı. San bir 
duman baştanlnşa zırhlıyı sardı. 
Ancak bu renkte bir alev cepha
neliğin ateş almasile kabil olur
du. Müllcr blokhavzın çeliğine 

yapıımı~. infilakı bekliyordu. Fa. 
kat hi~ bir ses çıkmadı. Muhak • 
kak düşman ate§i söndilrmeyc 
muvaffak olmu9, cephaneliğe si • 
rayetine meydan bırakmamıştı. 

Az sonra Emden vurulrnuı 

yırtıcı bir hayvan gibi sarsıldı. 

DUıman ilk defa olarak hedefini 
bulmu§tu. Bir yaylım ate~i Em. 
denin telsiz telgraf kabinesini a
lıp götilrmüştü. 

Herkes bu vuruşla birbirine 
karışmtf, her tarafta bir et ve 
kan çamuru vücuda gelmişti. 

Büyük ve korkunç gntle blok • 
bavzın ta yınıbaıında patla. 
yaralı: prova güvertesindeki top. 
çulan biçivermiştL 

Artan ve sıklaşan ateıler bi • 
ribiri arkasından Emdcnc isabet 
ediyor, üstünde ne var ne yoksa 
~men hepsini bcrbad bir hale 
getiriyordu. 

Patlayqlarm çıkardığı san gaz 

dumanlan blokhavztn yanklann· 
dan içeri girerek içindekilerin 
boğazlarını tıkıyor, ciğerlerini 

tınnalıyor, gözlerini yakıyordu. 

Artık elektrik işaret limbalan 
yanmıyordu. Top mevzilerine ka. 
dar uzanan elektrik telleri parça
lanmıştı. Bunlara rağmen yine 
endahtı idare etmek icap ediyor. 
du. Gaydanın emirleri bu aefe: 
kumanda borularına bağırılarak 

verildi. Fakat boruların öteki 
uçlan inilti, et ve kaiı kokularına 
sesleniyordu. Bütün bu emirler, 
alevler içinde cu:mdayarak ya • 
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Edrem:tte de 
çaylar tB şll 

nan ölüler ve yaralılara aealenl .. 
yordu. 

4 

Mlillerin etrafında. gemuun 
her tarafından gelen feryatlar ve 
acılar toplanıyordu. ~ batarya.. 
larlarda hiç kimse kalmamı§tı. 

Elektrikli mühimmat Ccraa • 
kolleri kırılmıştı. Giilleleri ku -
c:akta taşımak mecburiyetiıu:le 

kalan tayfalan dilşmamn aman • 
sız ateşi silpilrüp götilrilyordu. 
Arka tarafındaki ateşler de gev. 
gemiye yli% tutmugtu. Yangın a
pğı katları sarmıştı. 

Birdenbire yükselen bir ıea 
kumandan Mlillcri tap döndür -
dil: t 

- Kumarııdan, dümen ltlemi. 
yorl 

Dilmenin işlememesi demek Q .. 
zerine saldıran kuduz köpeklerin 
ortasında kalan bir canavarın ne 
yapacağını şaşırarak kıçüstn o -
turması demekti. Şimdi Emdeıı 

dUtmana yerinden oynaıruyan biı: 
hedef olmuıtu. 

Miilizim Kroppiusle dümca 
neferi derhal el dil.menlerinin bu. 
lunduğu arka tarafa ko§tular. Ya4 
zık ki, bu dümen de i§lemcz ol -
muştu. 

Emden felce uğramıı gibi ye. 
rinde dona kaldı. tngiliz gcmlai • 
nin o zamana kadar görmedili 
iskele tarafı da kruvazare açık 

kaldı. 

Mlillerin sesi yQkaeldi: 
- İskele uskuru tornistan... 
Bu manevra ile Emden istika -

metini düzeltti. 
Müller 8000 mf!tre mesafedeki 

düşman Uzerine bütün kuvvetfy. 
le saldırdı. Bacalar çekmiyordu. 
İstimin kuvveti yavaı yavaı dil· 
şilyordu. 

Toplann cndahtı aeyrckleımit 
ancak anıda bir atq yapılabilL 

yordu. 
(Devamı ftr) 

Günlük bulmaca 
0' . '--"-"'-""-............ -
2 ..._L..-Jı......;~~~~~~~ 
3 ,. 
5 L-lo-1--

, L-&-.a..-

7 

8 
9 • .._._'-.._ 
ıo'-'L-..'--. 

8cıl4an sağa: 

ı - BahUyarlık - ElblM dOı:elteıı 
S?cak dcmlr. 

2 - Muntazam değil. 
8 - HUrmet etme. 
4 - lalm _ Taharri cdel' .. GQııel 

sanat. 
6 - Blr renkli • Rivayetin bafl. 
6 - Adalardcnlzl • Hubub eden. 

7 - Zirve • Serbest. 
8 - Faltat • Kısa kılıç. 
9 - teki <;ere.zt konan balar kap. 

10 - NUzul eder - Kampana. 

'l"ukandaıı aptı : 

1 - Bula§lll& • Nota. 
2 - Birdenbire ge:en. 
3 - Ecdad • RczlL 
4 - Memleket • Zereder. 
6 - Tazyik ederek • 1uca kurum. 
6 - LczzeUne bakan • Yanula-

yan hayvan. 
7 - Dairenin tam ortuı .. Tenblb 

edatı, 

8 - Alt değil • Arpa w bugd&ym 
88pL 

9 - Beygtrln tuvalet1nt yapan. 
ıo - 'Ostllnc bin. 
ı No. lu Bo1macam1ZJD ba11I 

Soldan Mğa: 
ı - tsaıe, Şair. 2 - Bayırturplı. 

8 - Lav, Kıraat, 4 - ttaıe, Ualu, 
S - Snnk. Pe, 6 - Bek, Uıt. 'l -
Saç, Azamet, 8 - Kerpeten. t -
Bnll, Rakit, 10 - Ani. Ç1ıl ıa. 

Edrcmid, 28 ( A.A.) - Dün 
gece yansından beri yağan gid. 
detli yağmurlar ve lodosla dağ

lardaki karlann erimeğe başla. 
aı yüzlin:!en çaylar taşmış ve bu 
arcida Zeytinli çayı köprUleri yı. 
kıldığından ve aular 9osayı istila 

. • d . . t... 1 l'kl" l'ukandan aptı: ettiğın en Zeytınlı, .IUZJ çe ı ı. saata 1*ku. 
ahi 1 n l - lblb, Ha, 2 -

Gilre ve Altın· Oluk n ye erı ~ A 11 • _ ı.ı. Lı,. JU ı -3- yvareçe ... ... • 
muvasalat kesilml~tir. Bir ki§inin t Erkek, Ap, G - Tı, O.zeri, 7 - Şurup 
suyun cereyanına kapılarak kay. aatan, s - bu etmek. t - .Apal. 
botduiu bildiriliyor. Enik. 10 - Rutubet. Ti.. 



Gittikçe hafifleşmek ve seyrekleşmek üzere 

z e ı z e ı e a· ı t ı a v 
deVanı edecek 

Kandilli rasathanesi miidürlUğünden bugün öğle üzeri aldığımız 
mnllımata göre, son bir gün içinde sismograf füctlerl daha yedi zel
zele kaydetmiştir. Zelzelelerin merkezi de yine felaket mıntakasıdır. 
Bu hareketlerden en §iddetlileri dün snnt 16 yı bir dakika geçe ve sa
at 18.44 de olmuştur. 

Bu ttıli darbelerin bUyUk bir ehemmiyeti yoktur. Zelzele mın
takaııı istikrar kesbettikten sonra hareket olacaktır. 

Başka yerlerde zelzele olup olmıyacağmı kestirmek imkansızdır. 

Bu hareketler oldukc:a kuvvetli olmakla beraber ilk hareketler
den hnfütir ve bUytik tahribat yaptığı zannedilmiyor. Son hareket 
dUn gece yanSindan sonra saat bire doğru kaydedilmiştir. Rasathane 
milcJilrlilğU vaziyeti gazetemize şöyle izah etmiştir: 

"- Gittikçe hafifleşmek ve seyrekleşmek üzere reliıket mmta
kruıında daha beş altı ay hareketlerin devamı muhtemeldir. 

Son zelzele felIU'eti yalnız bütün dünyayı milteessir etmekle kalma
mış, ilmi mahafili de son derece alakadar etmiştir. Çünkü son bir asır
da memleketimizde bu derece şiddetli bir zelzele olmamıştı. 

lstanbul rasathane müdürlüğü zelzele mmtakasında tetkikat yap
mağı dUşUnmektedir. Bu husustaki etü-llerin, çok zaman kaybetme
den yapılması leab ettiğinden nakil \'asıta~ı temin edilince buradan 
bir heyet gönderilecektir.,. 

SON 

Erzincan nüfusun un 
yarısı telef oldu 

Ankara, 29 (Hususi) - Şimdiye 

kadar hlçbir haber almamıı 'an Gi
reııun vilayetinden ilk haber bu 
-.hah gelmlııtir. 
Giresunda rımôillk tesbit edilen 
rakam 1120 ölüdür. Yozgatta ye. 
niden 120 evin yıkıldığı bildiri! -
rniştir. 

Zelzelenin en fazla tahribat 
yaptıtrı Erzincan ile muhaberat 
temin ed i lel:ı• lmıştir. Fakat henüz 
rakamlara i tlnat eden maHimat 
al mamamı .,ur. 

Yalnız dün geceye kadar yol • 
C\ılardan gelen malumata göre, 
yüzde doksana kadar çıkan tele • 
fat ve haı:;ar yekunu bu sabah ge. 
len resml haberlerle yüzde e liye 
kadar düı:;müı:;tür. Bu niı:;betin da
ha da dtl mn j ümit edilmektedir 

Dahilıye Vekilinin 
beyanatı 
J{ayscri, (Vrkiu refakat eden 

arkadaşımızdan) - Zelzele mm. 
takasına giden Dahili) e Vekili 
Faik O~trakla konu5tum. Dedi ki: 

''- Sarsıntı olan mahal valile. 
rine birer telgraf cektim. Zelzele. 
den kurtulanların, yaralıların ha. 
yatlarının korunma"ı işi üzerinde 
en acil \•e zanırt tedbirlerin alm -
mac;ını bildirdim.'' 

V ekıller Sıvasta kaldı 

Sivaı, 29 (Zelzele mıntakaıma 
siden muhabirimizden) - Dahi 
liye ve Sıhhiye vekilleri aldıkları 
telgrafların tetkiki neticesinde 
yardım işlerini idare için şimdilik 
Sivaata kalmağı kararlaıtırmı,. 

t:Ir. 
Ernınımdan çrkan sıhht imdat 

itreni Tunceli istasyonuna kadar 
gclebilIJÜ!, bir köprünün bozuk. 
luğundan yoluna devam edeme
miJtir. Malzemesi Erzurumdan 
~öderilen kamyonlar Errinca. 
na 9eVkolunmuıtur. 

Mersin, Adana, Malatya, Si. 
vas, ve Diyarbakır, Elazığ, Kay
seri ve Hatay vilayetlerince her 
~ün muntazaman hazırlanacak 
2500 ret' kilo ekmeğin Erzincan 
istikametine &evki temin edilmiş. 
tir. 

Erzinun askeri ortaokulunun 
Konyaya nakli kararla.§hnlmış -
tır. 

Turhalda 
Turhal, 28 (AA.) - Dün sa. 

hah burada beı altı saniye süren 
bir hareketiarz olmuştur. 1Jç ev 
yıkılmış ve birçok binalar da ha
sara uğramıştır. 

Dokuz ölü ve 1 S de yaralı var· 
dır. Civar köylerde sarsıntının 
tahribat yaprp yapmadığı hakkın. 
da bir malO.mat yoktur. 

Yozgatta 
Yozgat, 28 (A.A.) - Dün sa. 

hah bütün memlekette hissedil. 
miş olan yer sarsıntısı Yozgat ve 
mülhakatında da duyulmuştur. 

Madende imdadr sıhhi binası 
çatlamış ve Sorgun'a bağlı Daba· 
na köyünde birkaç hane oturula
mıyacak derecede ha .. a .. a ıı ~ra. 
mıştır. 

al .... • Wr bdmın enkaz 
lllttnda htdığı bnmrMyor. 
Trabıoııda 
Tr~zon, 28 (A.A.) - Şehri. 

mUde 27. sabahı iki ile üç arasın. 

) 

Glr~tın'un dentzıl~n görtıntl§\l 

da bes yer sarsıntısı hissedilmiş
tir. 1lk zelzele 20 saniye ~kadar 
sürmüş ve oldukça şiddetli ol
muştur. tçkalenin bir kısım du. 
varları, bir cami minaresiyle di
fer bir caminin de §erefesi, bazı 

evlerin bahçe duvarları vıkılmı~
tır. Gümrük dairesinin çatısı kıs· 
men zarar görmüştür. 

Malatya da 
Ankara, 28 (A.A.) - Bize ve

rilen malUmata nazaran Malatya. 

Vardı r'ıı 
seferberliği 

* Zahire Bonıaıu, hasıl:ıtından 5000 lirasını felAketzedelere te
berrü etmiştir. 

* Yorgancılar Cemiyeti feliket sahasma yorganlar göndermeğe 
karar vermiştir. 

* Heybeli deniz harb okulu ytlbaşı için tertib ettiği eğlence mas
raflarını tasarruf ederek milli yardım komitesi emrine venn.ı,,tir. Üni
versite gençliği de keudi aralannda toplanarak felAketzedelere ne 
§Ckildc yardnn yapılması ıazımgeldiğinl konuşmuşlar ve efklrı umu
mlyeyi hazırlamak için aralarında bazı kararlar vermişlerdir. 

* Erzurumda bir yardrm komitesi kurulmu§tur. Hemen bUtUn 
halk, imkan dahilinde, para, yiyecek ve eşya tcberrü etmektedir. 

* Zonguldaklılar, felaketzedelere, ilk yardım olarak 35 bin lira 
yollamışlardır. 

* Kayseri halkı, !ela.ket mmt akumdan bin nUfwıun Kayserlde 
barındırılmaları için alakadar makamlar nezdindo t~ebbllste bulun
muştur. 

* Başvekil Dr. Refik Saydam, Üçilncü ve DördilncU Umumt MU
fettişliklerlc Ankara, Erzurum, Erzincan, Siva.s, Kayseri ve Malatya 
vilayetlerine verdiği bir talimatta, hiç vakit kaybetmekslzin masrafla
ra karşılık olmak Uzere mahalll ziraat bankalarının valilerin emrine 
tediyatta bulunacaklarını, vilayetler kendi a.<1garl ihtiyac;lan için el
zem olan gıda maddelerinden fazla olanlannı derhal ve bilUaarla Er
zincana sevketmelerlni ve vilayetler biribirlerine nazaran ihtiyacı göz 
önünde tutarak kendilerinde olmıyan malzeme ve maddeleri diğer en 
yakın vilAyetlerden temin etmek auretlle scvklyatı inkrt.a.a. uğrat-
makswn idame eylemelerini tebliğ etmi$Ur. · 

Kızılay 
Ankara ve istanbulda yapılacak 

teberrular1 kabul ediyor 
Türkiye Kwlay Cemiyeti, Ankarada. olduğu gibl ıehrimizde de 

zelzele felaketi dolayısiyle yardrma. k~acak hayır sahihlerinin teber
rillerlni makbuz mukabilinde almağa. bal}lıyacaktır. Bu teberriller ge
rek mal, gerekse parayla olabilecektir. 

Ayrıca zelzele havalisindeki yurttaşların muhtaç olabilecekleri 
yeni ve kullanılmış her tUrlü eıiYa şeklinde vaki olacak teberrUler de 
kabul edilecektir. 

Kızılay vasıtaslle yardım yapacak vatandaşlar aşağıdaki mahalle-
re müracaat etmelidirler: 

ı - Kııza merkezi, Sirkeci Liman han birinci kat (Telefon 21035) 
2 - A emdar Nahiye merkezi, Alemdar Soğukçeşme AlaykiS§kUnde. 
3 - Beyazıt nahiye mcrltezi Vezneciler MıılQlgıızfler Cemiyeti bltl~!ğtnc!e 
• - KUçUkpazar nahiye merkez!, Unkapanı Zeyrek caddesi No. 24 
5 - Kumkapı nahiye merkezi, Kumkapı Nl~cada C. H. P. nahiye 

merkezinde. 
1 - Ça~ı nahiye merkez!, Kapalıç&r'J1 lı;tnde. 

da biri 27 günü saat 22.15 de di
ğerleri bu sabah saat 3.30, 4.40, 
6.1 O da dört harekctiarz olmuş. 
tur. Hasar yoktur. 

* * * 
Malatya, 28 (A.A.) - Dün bu

rada Erzincanm maruz kaldığı fe· 
lıiket duyulur duyulmaz frl:.ket. 
zedelere ilk yardım olmak üzere 
Malatya belediyesi tarafından Er. 
.zin~ana trenle 1200 ekmek gön. 
derilmiştir. 

Erzincanda sarsıntı 
devam ediyor 
Erzincan, 28 ( A.A.) - Sar. 

smtı hafif olarak devam etmek
tedir. Şehirde yıkılmamış bina 
hemen hemen kalmamıştır. 
Şehrin bütün sokakları enkazla 
doludur. Bu enkazm temizlen _ 
mesi ameliyesi henüz bitmedi • 
ğindcn hakiki ölü ve yaralı rnik. 
tarının tesbiti bugün için im. 
kansı7.dır. 

Şehrin nüfusunun maalesef 
mühim bir kısmının yaralı oldu. 
ğu ve ölüm mikarmın da fazla 
bulunduğu anl~ılmaktadır. 
Çarşı tamamile yıkılmış ve 
kısmen de yanmıştır. Kurtarma 
ameliyesi her taraftan gelen 
yardnn kuvvetlerile sUratle de • 
vam etmektedir. 

* * • 
Si · 0

, ~8 ( A.A.) - Bu sabah 
istasvond:ın Erzlncana bir im. 
dat treni tahrik edilmiştir. Bu 
trende 300 amele ile sıhhi im. 
dat malzemesi, kamyon ve oto. 
mobiller ve bir çok ekmek bu. 
lunmaktadır. 

Barındınlamıyanlar başka 
kazalara naklolunacak 
An7.:ara, !8 (HUS1~) - Zel. 

zele mmtakasındaki valiler f e
Hi.ket mıntakalarında misafir o
larak barmdmlamıyan ailelerin 
zelzeleden masun kalmış şehir, 
kasaba ve köylere nakillerine 
hemen ba.~hyacaktır. 

Yıkılan bir köprü 
Erzurum, 28 (A.A.) - Alı

nan ma!O.mata göre dtinkU ha
reketiarz neticesi gecit tstas· 
yonundakl köprUnUn yıkılma. 
sr yUzUnden dlln ak.şam Erzu
rumdan kalkan trenin geçit 
istasyonunda kıı.l<.hğı ve Erzin
canla demiryolu muvasalasının 
bu suretle 1nkitaa uğradığı an· 
!aşılmaktadır. 

Askerler karla kapalı 
yolları açıyor 
Slva.c;, 28 (A.A.) - VllA.yetl· 

miz içinde hareketlnrzdan mU· 
teessir olan mıntakalardakl 
fela.ketzedelere yardım için 
bUyUk gayretler sar!edllmek
tedlr. Bir taraftan Zara, Hafik 
kaza merkezlerine imdadı srh
hi heyetleri ile IUzumu kadar 
çadır, batta niye, yiyecek ve 
giyecek gönderildiği gibi di· 
ğer tnrartan kar ile örtUIU bu· 
lunan Zara - Suşehri yolu ile 
Koyulhisar - Slvns yolunun a· 
çılmasına çalışılmaktadır. Du 
mesaiye nskert kuvvetlerimiz 
de lştirllk eylemektedirler. 

Hafik kaza merkezlle lpsile 
nahiyesinin zelzeleden mUtees· 
sir olan köylerine yolların 
karla örtUlll bulunması dolıı.yı
sile Slvastnn yardımda bulu
nulamamaktadır. Du köylere 
yardım, Tokattan temin edil
mek Uzeredlr, 

-------

Zelzelenin feci bilançosu 
Şehlrler ı nlııra Bu&"iln 12 ye kadar teıbit eclil .,.. &'Öre 

kua.balar Ölü Yaralı ÖIU Yaralı 

Amasya 400 100 807 269 
Trabzon 6 8 2 6 
Ha!lk 22S 100 141 200 
Koyulhiaar 140 T HO T 
Zara 1~00 ! 1.500 T 
Suşehri uo T lM T 
PUi Um Ur 5 ' 5 T 
Samsun s ' Tokat S88 r ı 809 ss 
Ordu %6 :n 26 
Bayburt 16 ' S:! '! 
Plrput 16 ! 16 1 
Şarkışla 2 T : ' Terca., r. 'l 8 8 
Vakfıkeblr S.'$ Bııglhıkl\ 4 85 
DUnkU yckQn 2850 su yekun SGH 58S 

NUfntt 7..aylatı bugiln aa.at 12 ye kadar meydana Clkmıı olan ıı~hlr ff 
l<asabalar : 

ÖIU Yartllı 

Dtvrlk 12 ı 

Er bal\ ssa T 
Çu~amba im T 
CUmUşhıme M ! 
Yozgat so T 
Glre.run 11%0 T 
Turhal t 15 
Yekftn: 1844. l'7 

Umumi yekün : 

5 2 85 ölü 600 yaralı 
Son Dakika'nm zabıta romanı 29 Birinci.kanun 1939 - Ko. ' 

ınave 
Yazan: William Matin 

Adamın sol elinin küçük parma
ğında elmas bir yüzük vardı. 

Con: 
- Acaip !ICY 1.. diye mırıldan. 

dı. 

- Acaip şey ne? 
- Siyah ak§am elbisesi ve si. 

lindir şapka giyen birinin clara
bası sürmesi. 

Kız güldü ve Con bu gülüşte 
bir asabiyet gördü: 

- Buna hiç ldikkat etmedim, 
zaten Londrada size daha çok 
ıeyler acaip görünecek!. 

Con: 
- Fakat böyle bir adamın ge

celeyin bir portakal yüklü elara. 
hasmı sürmesi yakı§rk almaz her 
halde!. 

- Belki bir bahsi kazanma~ 
için yapıyor? 

Con cevap vermedi ve kalaba
lıktan sıyrıldılar. 

Gidecekleri lokantayı genç kız 
tayin etti. "Strand'' caddesine 
muvazi giden dar bir sokağa gir. 
diler. Bir iki ufak bardan maalda 
bütün dük!<anlar karanlıktr. 

Vakıt geceyansına yaklaşıyor

du. Sokaklarda hala tek tük in • 
san. gözüküyordu. 

Kaldırımda üç tane koro artis
ti acele acele evlerine gidiyor • 
lardı. Bir gazete satıcısı bir eviı: 
merdivenlerinde gündelik hasıla. 
tını saymakla me~guldü; taksi 
~oförlcri bir grup yapmıı ve gü
lü~üyorlardı ... 

Con kıza: 
- Siz, bu s<>kaklan çok iyi bi. 

liyorsunuz galiba? ldedi. 
Kız güldü: 
- Tabii, evim yüz adım iler. 

de! 
- Ne? Kouvcut bahçede mi 

oturuyorsun uz? 
- Evet. Ve bunu çok eğlen -

celi buluyorum. öteki mahalle -
terden daha fazla romantik. İşte 
lokantaya geldik. 

Kız önde Con arkada geni~ bir 
salon'a girdiler. Burası hakikaten 
(Balzac) ın romanlarında tasvir 
olunan romantik bir yrdi. 

Ayn:ılann çerçeveleri altın 

renginde idi. Her m.:sanın ü:ze. 
rinde vazolar içinde kır çiçekleri; 
garsonlar krrmızı yü:zlü, göbekli 
ve neş'eli idiler. Lokanta dolu 
oJluğu haltle, garsonun lı!ri onla. 
ra köşede boş bir masa buldu. 

Çeviren: 

"- Burası çok hoş -" dif 
rek Con etrafına neş'cli neŞ • 
baktı. 

''- Fazla param olunca }it 

buraya gelirim; "- Burası~ 
resmini yapmak çok hoş oıurdıl sJ 
Con: "- Sözlerinize bakılı! 
siz galiba ressamsınız'' ~ 

··- Sahih mi? Hayatımı J\1 

kazandığımı biliyor musunuı ?''.,. 
"- Hayır, fakat öğrenmclc 1 

terim.,, ~ 
''- Mecmualara resim çiztı1' 

Yani ne demek istediğimi a.nl•·~ 
yorsunuz, değil mi? Haftıl 
magazinlerin ekseriya kapalc ~ 
simlerini ben yaparım. Ya 51J 

Hayatınızı nasıl kazanıyortiıı 
n-ıız ?" . ~ 

Tam bu esnada garson geldi 
Con liste ile meşgul olmağa ıfl~ 
bur kaldı. Garson ancak uzakl' 
tığı vakıt muhaverelerine d~ 
edebildiler. . 

Con kızın ismini öğrerunijtı; 
Ellen Osmond Hanriyet soıcııı J 
da bulunan bir apartmanda ııf ~ 
bir idare igal ediyordu. coıı ,e 
kızın, Londrada çok raslanan• 11 
sur ve kendine serbest bir Jtıı.1 
yaratmak için çalışan, rno<le~ 
kızlarda:ı biri olduğunu arıl• 
Ellen muvaffak ta olmuşu. ., 

., lı 
Akşam yemeğini büyük bı V' 

tiha ile yediler. Con, Afrikad ~ 
sergüzeştlerini anlattı, ıı;ıı 
fazla bir heyecan duyınadıı>, 
söyledi. Kouveut bahçede de )ı 
gün heyecanlı hadiseler olurfclıl' 

Ellen coşkun oir tarzda: öf. 
Ben mahallemi severim. Teıat ~ 
lu bir yerde, ondan, yemiş. d fi 
kanları sırasında opera :ı,ırı' 1( 

serseri aylak takımı ve yiilc5~1 
sosyete, tophane ve hırsız yıı 'ô 

lan, hepside Kouveut baMesl 
de bulunur. ıı1 

Bcraları sabahleyin bir alt 
11 

dir. Erken<le:ı sebze artbB , 
yüklü ol:ırak köylerden getirt~ 
kamycnetler yemiş ve çiçeltte . 

• s1'-' dolu<lur ve ..... Con Ellenın 
nü keserek: J' 
"- Ve arabacıların küfilrtcr1 !' 

sokaklara dağılır!" Ellen ı,ıt3t 
clı-" Hayır, ben bu arab:tcıl~ 
temiz, kalpten gelen ko1lıı§ı<ıı' 
larmı ekseriya riyakarlık e 
kullanılan edebi Ii~na tercih 
derim." 
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