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Tokath bir kadın yolcu söylüyor : 

" 6MlYıtlhö~ bü;r scar~nntn üD<e yataka 
l©ıır<dlcan -irurrD©ı<dlnk;; etıralfnmn~dakü 
<g ttlı trlYı Ut ttlı <dl en k uy ca liifil et kop l\JIV o 1r 
Bugün saat 16 ya kadar . ~ al fil <dl H 
· lstanbulda Karlar üzerinde geçen· 

t kızılaya 45 bin ~us kotaıar• korkunç gece! 
1• • ı d · ~çlık. teh- "Zelzele mıntakasından gelen 
1 ra verı 1 lıkesınde haberler 4 üncü sayfamızdadır 

Sovyetler Kafkasya ve 
Sibiryadan takviye kı

ta.lan yolladılar 

" Zelzele mıntakasından ilk hareket eden tren bugün saat 14,10 da 

Dumlupınar vapuru saat 19 da, 
sihhi heyetleri ve eşyayı hamilen 

karadenize hareket etti 
Felaketzede vatanda~ara yar

dıın i~i büyük bir fa:ıliyetle devam 
etını!kte:lir. Milli yardım komitesi 
bugün öğleden evvel vali ve b~le
diye reisi Lfıtfi Kırdarm riyase· 
linde toplanmı;;.tır. Bu toplantıya 
~elırimizdeki maruf ticarethane ve 
ll'ıUc~<-e!;e!erinin s:ıhip ve mümessil 
!erinin bir kısmı da davet e:iilm1'2 
\e 1 endi!e:ine (e iiketzedcler için 
}'ardım teklif cdi mi!';tir. 

Teklif, büyük bir memnuniyetle 
kabul edilmiş ve bugün davete ica. 
bet eden ticarethane ve müessese
ler aşağıda miktarı yazılı teberru· 
!erde bulunmuşlardır: 

Se!anlk bankası, 2000, Doyçe
bank, 2000, Doyçeoryentbank 
2000, İmar bankası 5.000, Holan. 
da b:ınkası, 2000, Standar Ovil 
5.000. Stav Romano· 2.000, Şel 
2000. Baker 2.5001 Türk maden 

şirketi 500, Paloka 250, sabuncu 
zade 1.000, Mithat Nemli 1.503, 
tütüncü Hasan Hayri l.000, lsken 
der 700, Halil AH Bezman 1500, 
Kerim Attar 1.000, IIavagazı şir· 
keti 500, Türk maden kömürü 
1000, Dilber zadeler 1000, ayrıca 
da e,ya, Cızlavet l~stik ~irketi 

1000, ?'\akliye şirketi 250, 
Q5ram 100, Hogo Sitens 200, Şlr-

(Devamı 2 inci sayfada) 

Zehir satan bir şeÇe- fiA..BER. 
ke daha yakaland ı 

Senelerdıanberi gizlice imal ettikleri 
eroin ve ınorfinı hem harice sev .. 
kediyot1 hern içeride sürllyorlar;nış ! 

Yı lbaşında 
Okuyucularına gü.zel 

bir t~kvim hediye 
edecekt!r 

Okuyuc:.ılanmız.a pa-
zartesi gifrıü n1ulıal~:~a:l 
birer H abeı· edinmeli 
ve miiv~z:r.~lerden Ha
berir.. talw:m ilave!;ini 

i::ti!mdic!:rfor 

Londra, 30 (A.A.) - Higa'dan 
gelen telgraflardan öğrenildiğine 

göre Mourmanskda bulunan Rus 
krtalan Lenin~rada Mourmansk 
şimendifer hattında na~liyatm 

sekteye u~raması üzerine yiyecek 
bulama:iıklan için isyan etmiı;ler
dir. Bu hal, şimendifer hattının 
bir kısmını berhava etmek için 
birkaç gün evci :Rus hatlarmdan 
Finleri;n bu rnakcatlanna c!i~tik!e
rini gföterme~tedir. Stokholm1an 

(D~vamı 2 inci sayfftda) 

Haydarpasaya gelmiştir. 
Trende Kemah, Diyarbakır, SIVas, Samsun ve Tokattan yolcular 

bulunuyordu. Zelzel,nin en büyük tesirini gösterdiği Erzincandan hiç 
bir yolcu bu trene yeti~mi~tir. Tren iki gün evvel Kemahtan ha· 
reket etmistir. Fakat ayni rün En:incan hattı d a açılım, ve Keınah
tan Erzincana ilk trt n hareket etmi,tir. Ancak bu hususta ne yoleula
nn ne de IIaydarpa!adaki demiryollan iduesinin fazla malômatı 
yoktur. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünün ~imdi Erzincana ka. 
dar yolcu hbul edilme~i hususurx:la bir emir vermiş olm:m da Erzin· 
can hattının artık açılını' oldu~na bir delildir. Yalnız Erzincanla 
Erzurum :ua~mdaki hat henüz düıı:eltilmemi' loduğundan bu Jmma 
ro!cu ve eşya kabul edilmemektedir. 

nugünldi trenle gelen yolcuhır bir muharrimize gördüklerini an
latmı~lıt.rdır. 

Kcmahtan ~e!en yolcuların söylediklerine ıöre ıelule burada in· 
sanca hiç zayiat yapmamr~ fakat birçok binaları harap etmiıtir. 

(Denmı 2 inci •J&.cla) 

lstanbul muhteliti Macar takımım 5-3 yendi 

• 



1 - !ON DAKİKA - IO BtRtNctKAN11N 1939 Ct7MARTE81 

K12ılaı Bürosunda varım saat 
-~-s::wwws -~-

Yaı~dımakoşan 
lstanbul 
Bir ihli11r nina, beş liracığını 
ya 1ırırken şöyls d yor : u Kefenlik 
saki !m:ş :ım, oaul, inşallah başka
larının yaşamasına yarar~ ~enim 
ölümü es:ti çarşatla da sararlar.,, 

Rapor:a;t yapan: Sua~ Darv .. ş 
Kızıla.7 btanbul depo mflmıan!DI 

tının b1r wonunda etra!ma takemıe_ 
ler ve koltuklar dlzilml§ bir masanın 
blr taralmdak' iki koltukta yanyana 
oturan iki ıcnçtcn birine: 

- Zeı.le fe1Aketaed9lertne J191> .. 
1aD ,ardım burada mı kUUl ediliyor 
d!ye aoru,yorum. 

- Evet cevabml veriyor. 
Bir paetecl oldulUma ve yanm 

aaat kadar burada kalmama ve ,.. 
pılan yardım'arı gözUml.> te!;bltlme 
m\ls:41e edilmesini rica ediyorum ve 
bu u • aadeyl alınca masaıım yanın
daki 'C,.emlelerden blrlııe oturuyo_ 
rum. 

Ben daha IAitemleye ycrlepaeden 
evvel kapıda Dç klfl tıırUkı.. gtrtyol'
Jar. 1ı1ua,Ja ~rlar. Bil' t&De

m; . .. bako eırketf namma 1000 Ura 
yatırıyor. Diğeri bir tlltUn pakeU aı. 
tına lamlııl yudığı bir plım n&mına 
&O Ura lılr elleri du,fm&dıfnD bir 
talmle 20 Ura veıtJQI'. Benttl Cllll&r 
yerlerinden kalkmadan iki kat merdt. 
Yelli çıkmaktan ha.fifçe yorulmU§ ol· cS• nefes alqmdan belU olan yq!J 
blr •t cebinden çıkardıtı oıa Ura71 
:111ııat.acıa eOY&rl sabiti Murat SelAml 
namına yatırıyor. 

Henllz onun makb\mmU yazmata 
.un kalmadan üıstUndekl elblaedıen 

bir bademe olduğunu anladığım.ıa • 
1ak tefek bir adam. alcp:D kız --.t 
okulu taıebelerl arıuımda topıanmlf 

ytrmı lira ylnn1. JkJ buçuk kUJ'U§U. 
mllMDID Uzerloe ~· OW tarafta 
blr bafka zat doktor Ekııerd aamzm 
M lira yatırıyor. Şimdi u.ta ma,,. 
C8mlekll bir i§çl içeri giriyor. Kaska. 
UDl elleri araamda aıktştırmlf 150 ku. 
~ bırakıyor. llaılıo.& allçıt. ay~ 

c!akl ~Wlkr delık lıir o.uyar DlDe 
bq Ura geUrlyor: 

- Ketenlik aakJam~ oğlum! 

!npllab bqll&JanDm Y9f•me-· ~ 
rar. Benim 6ıUmll eald prptıa da 
ararlar. 

Diyor. Kunaım•ld ~ olan 
bir anne: 

- tkl llra diyor. BlzlmJdnta l1d 
cQnlllk gündeliği. Hiç 1p1s kaldılJ 

Yok mu? 1kl sun it yvktu darta.. 
iki 'l"IDfJ makbualan doldurmata 

ye~:yoriar. Bltıp)E odada mttte. 
Jnadl'9D telefcm ~. Telefonda 
koaupa sat: . 

- Ne cUyor«mm dlJCI'. IOO Ura 
mı? Efendim anl&yamac!xm • Uç Ura 
mı 1. na ...ı ne tı1D Ur&. Evet •. 
fendim bClttıa merkezı-.mnta açık 
ı.tenıeeta Uıkllc!ara yatmmal ~ 
.... ııı lııuraya yoUaJDUL 

Merdivenden mUtemadtyen ayak 
eeıdert ıeJlyor. BlU,UC odada et)'& a
lıyorlar. Bir mQddet kalkarak oraya 
g1dl)'onım. y etde cıkm. çıkın ene. 
siyah 8ııltıkl0 styah ba'&1.11'0 bir ka. 
dm mGt.emadl,.en quftl -.alerlne bu 
.,,.,. paket ederek dikiyor. 1ııkar _ 
ptnler terlikler, pattskalar kullanıl· 

:mış kılc!m erkek COC'ltk. eımau ve c:a-

maprean bU·Un ı.t&abtı.1 dolaplaruu 
aandıkJaruu ke.<ıca1nl açmıo nesi 'arsa 
buraya bedbaht \•atandqlanmw.n 
yarwmına gcUrlj'or. 

Siyah mantola. alya!ı ppka!J lkı 

bayan. ba,ılan GWIOm namma lı6r pa 
ilet bırakıyorlar. !Su pakeu.tı Jbdeıı 
blr erkek fanilAa b1r kat elbUe bh 
cocuk ceau bir dl yllDlll eııtart, 

çocuk ataqaJ var. SUtçU HQ.Myba na. 
ınma. blralulan kUgek " mtıtewu1 
lılr paketten pazenden bir çocuk en· 
tartai blr de eocuk g6mleği çıkıyor. 

Oda çok kalaoa.ıı< oldu. Tekrar dı
o:ın çıkıyorum. Ve para verilen mMa. 
nm bqına g~'lyorum. 

Benim odada kaldığım oa 
cıa... •• a •ıt•.ıdl t:..ı y,1'1 ~"""' .... ,. da.ıa 
TerDdlğlDl clylUyorlar. llM&Dm tıa,. 

flDA otunqorum. Ve ıranJan k&Jdo
deblllyonım. 

1000 Ura C.!I.fkoj. n Peır-c llml
t.et .. mm .. 

22. Ura Davutpqa orta okulu. 
40 Ura lılebmet <.:emil çorap fabrl. 

kuı toçUerl, 
'i36 w.ı .::ookonl valr'ır flrlıeU, 

lT llra 8uıat Kuib& UCareth&Delll 
mQataJldemled. 

1Me lira Tramvay ve E1ektrik mil 
dQrlyeU, memlll' ve lfçilerl 

1500 Ura Sabri Bekir '.rot.eDdeD 
60 lira Höaat. 
1000 Ura ~ aar&n 

KAzıma TanJD 
12 Ura lamJQ& b0d1rml1911 bir bt.

J&ll veriyor. 
Saat tam on l?:t, ,Jedmdlll blkl • 

JGl'W9. 8eD yarım aat IC1Dde la • 
tanbul halk.mm uyıırtz qya ve 10881 
llra.YJ Kızılaym ,.ınız lawbul depo 
mtbDe81111111M yabrdCmJ ıörtt)'o. 

nam. Be kapqa dotna slderk• ... 
pıdaD durmadan insanlar ~. 
İhtiyar, genç, zengin fakir, herkes 
lıütllD latanbul lı~. Tu.rcUa bir 
taratınd& reıu.t w ......., içinde 
kıvraııanalara yardıma ko0uyor. Ve 
J9fll OrtlllQ masanrır tlsttlM eller U· 

umyor. Eller .. Bayısıs eller imandan 
inana U%nD&D )'Udim .U.rL 

Ne yazık ki mUleUmbla katblndıl 

lbU olaD tManlılc duJIUIUDDl1 bu 
ımaaaam ~.,,. lıılJJe ancak tıa 

lEöttl felAket 6"'9tU. .Mlllottmlsln ıw 
bd&1' bir " blrlllr oldQluDu teWcet. 
lertmlS'3 karşı n.uıl tek ln.11.;ı ılbl 

brıp koyacr:"t n-~enl '9e f''<nm tılT 

eevtyeye yllkaeld!ğfnt cörmek bl&t 
tın tıoytlk matMDl•'ırdlı mllı.aDI et. 
melrtedlr. 

"Heplmb lılrlmb. lılrlmts b9P'Mls 
için .. athıtl bla ba fel&kat l1hıllDde 

J&•tmmm. 
ı.t&nbul ilk )'&rdmum ~ .,.. 

purta yonuvnr. Erzak Yerm vatandaı 

lar ODQ .&.ntalJ& :ı.nbarm& bırakıyor· 
lıı.r. Bn-(lnk1l t>Ost" .. "' 1'"""'"~ vor 
gan, blltt:ın!ye r' ton helva Te bf~k 
yiyecekler ve st.Jecekler w Ull.çlar 
var. 

SUAD DERVUJ 

Zelzele mıntakasmdan oe:enler 
(leftlll6 ı - ..,.,. .. , 

Tabttan pim bir bdm yolca da lellketi l&Yle Jnlatmqtır: 
- Gece yansından toma birden mllthiı bir uı satı ile yata!dar 

dan fJrladJk. Evler hem sanılıyor hem de IDatbİf surette Çlbrdıyordu. 
Kıyamet kopuyor sandık. Bir dakika içinde her taraftan ç&oııta ccı. 
ri IU Jnl jptilGi. ~di ıiti Kbklara fırt.tık. Her yer mahpri andur 
)'Ordu. Ç«uiunu balnna ı.san anaların ferya:h. ptülamıha Jar1 
çıplak. ya)ınarak k.arlann tberinde kO$UPft hmnlann ba1i mftthlr 
ti. Sabaha kadar titreşe ti~ karların tberinde beklettik Korku, 
soluk ve ~ndan bitkin bir halde idik.. 

Glln alardıktan 90ln herkes biru kendine pldt Ha!btl. sine
ma ve banka gibi en yeni binalarla daha blrço~ yerlerin Jlkddllım. 
evlerimizin çoimıan da oturulmL bale pktilinf g6r'dOt. 

Enku altında kalanlarm lrurtanlmamna bql•rvh. Yanblara yar. 
dnna~du.,. 

Saımun ve Srvastan selen yolcalar da aebelenln tmdilerlnl bO
Jlik bir tomı ve tellp dfltOrdOIGnl fakM a)'lmD a oldulmıu an
latmaktadn1ar. 

Kemahtan Jelen yolculardan yalnn blrt &.ıf•IOlti lıa'mn'h. bfru 
malOmat 'ftrebı1rm~lr. Bu vd.cu. hareket R(lml Erllncnin K9'11'SY 
gelen birisi ile görtı,lntünO ve omm kendisine Erıincanda fellbtin 
pek mOthi1 o1dulutm. sal blanlann yibde elliyi bile balrnadJlnu 
söyled1'1ni anlatml'}trr. . 

Fakat tahmin edildi~~ gl\"e ~dan c:Jo1ruva Enfncandan 
~ten Yolcular asıl yarınki trende çıkacakl:ıtr ~ felAketin hakikt AAfa· 
hatım oıaman a:renmek kabil olacakttr. 

1)11;mtlfdnRmtMt~ 
Felaketimiz karşı
sında dost Fransa 

Frans1z matbuatı bütün AkdBniz limanlarındaki 
s.hhi heyetlerin yardıma gönderilmes:ni isliyor 

Paris, 33 (A.A.) - Müthit bir zelzele f c. 
lakctine uğnyan aadık müttefik Türkiyenin le. 
hine gerek Fransıa parla:ncntota rerek Pransu: 
matbuatı müttefik b!r tezahür g6atermcktedi~ 

hazır bulıına:ı sıhhi heyetlerin yardıma geçme. 
sini ve acılan hafi:lctmek ve insan hayatlarını 

kurtarm.U için derhal dest cumhuriyet toprak. 
lanna gitmeleri lilzumunu kaydeylemc!ttcdir. 

Ayan meclisi:-jn dünkil topla.ntıamda ayaa 
rem Yeanneney. Fransanın derin taziyelerini 
Tilrkfyeye arze!mit ve buna h~t namına 

Gazeteler. Fransız halla arasında genit bir 
iane açılmasını ve bu suretle yalnı.a hısanl duy. 
plannı değil. rr.üttefiltlerln Tilddyeye olan ha. 
raretli hislerinin ıde isl:at edilmesi:'ıi terviç cdi. 
yorllr. Bu suretle fclikcte uğnyan Türkiycyc 
yardımca bul:;n:ılmu1 ofoc:aktır. 

Daladyc de igtirak eyl:miştir. 
Matbuat da, Fran'3a ve İngilterenin Tlirki

re,e askeri bir teht:ke anında yarı:lım için b:.itUn 
tedbirleri almıt olduklarını müıahade ettikten 
10nra, TQrldyeye bu mllthit fe11ketten sonra yal. 
nız taziye delil. bGtiln Akdeniz lima~larmôa 

Fransız matbuatı, bunwt bütün Fram:z cf. 
kan umumiyesi~ee bıraretle kabul ve h~et. 
çe tqvlk e~Ucc:e~inden ıllpbe cyleme:nektrcllr. 

isianbuldBn kızılaya 45 bin lirt verildi 
(Baıtarab 1 inci sayfada) 

keti hayriye 4.0ll, Tilrk ot:>:.n>'.>il 
şirketi 500, Mühendis Afi Nakt 
2.000, Hasan Tahsin ve Hüsnü 
20CO, w ecnebi aeyrisefaln birli· 
ği de 500 lira teberru:fe b:ılurun:.ı, 
tardır. 

Milli yardım komitesi yann da 
Clleden aonra toplanarak ticaret. 
bane ve mil!Sle!el~mlli yardıma 
davete devam edecektir. 

Tramvay ve elektrik idaresi yar· 

dım hesabındaki 1000 linı. ile de· 
podald 10~ ka:far am~le elbi~i
ni teberru etmilitir. 
Şehrimiıdw ec:ıaalar külliyeUi 

miktarda ilAç. p:un:ık ve s1rg1 vı. 
salre tebemıde b:ılun:n:ı1ladır. 

Sanayiciler bugün de bir t:>;>n 
lantı yaparak ayniyat suretile yeni 
yardımlarda b'Jlunm'lşlar:br. S1· 
ııayidlerin bugilnttı yardımı eun
lardır: 

4 sandık sucuk, 1000 don. 1000 
--~~~~--~----~~--------

çorap, 1000 fanil5.n. 200 kilo pa. 
muk, 950 çirt lastik 20 ten~·(e ya~ 
ve bir yağ fabrikası da 300 lira 
teberruda bulunmu~ur. 

Salı günG şehrimiıde!d çe!tik 
fabrikaları ve ayniyat ile yardım 
edemiyen malıtclif faJri!calar to;>
lanarak para yardımında b:ıluna· 
ca.l<lardır. 

üniversitenin yardımı hararet''" 
devam etmektedir. Profesör ve ta· 
lebeler para yardımile beraber mil 

--------- him miktarda eşya yardımı da 
---~~~. yapmaktadırlar. 

tı,.•ı , • • ~~~~~ Kmlaya bugün saat 16 yaka. 

l·sıanbul muhteıı·ıı· Macar dar 45.000 küsur lira te~erru e:lil· miştir ve halk bir kütle halinde 
teberruda devam etmektedir. , 

takımmı 5-3 yendi DUM~ :::,URU 
tkJ gbdenberl aehrtmııde ını- gilsel bir ortasmı ealllıaddln plbe Ordu Ye Gireauna qya ft n· 

aaftr bulunan Macariatanm n blr 1uue dördUnctl defa Frenç • hi heyetler götürecek olan Dum· 
orta Awupanm en kunetU tut.- v&l"OI ağlarına takti. Oyun ylııe lupmar vapuru, bugün saat 19 da 
bol ekiplerinden Fmıç - Varoş muhtelitln hlklmlyeU altmda. 38 hareket etmiıtir. 
takmu bugün ilk maçım lltanbul mcr dakikada Freng. Varog mD _ Gtresuna giden heyet operatör 
mlihtellti ne yaptı. Hakem Ad • dafileri Şerefi hatalı bir eekllde Rifat Hamdi, Dr. Suphi öüan, 
nan Akmm ldareainde oynanan durdurdular. Verilen frikW Sal& • •e Sami Has.kili, iki sıhhat me -
maça ller Ud takma da apiıdakl haddin yerden güzel bir elitle mL munı. liç hastablkıcı "" bir ha • 
kadrolarla ptJlar: eaf'lr takım ağlarına tattı. Gol. deme. Orduya giı:len heyet de, 

Oyunun bundan sonraki 9 daki· Dr. Hil:ni ve Osman, iki sıhhat 
l'reeo.VU'GI: Pallabt • Dr. kası ka111hkh akınlarla ,eçU ve me:nuru, 3 hastabakıcı ve bir ha· 

So7ka. Polp.r • llunorl, Baro • •-ıa bul dem• ... den milte--~kilclir. .ı.s n muhtelitl sahadan 6-3 ıa- r--
ti ıı, Lazar • Şüay, Yakop. Dr. lib 1--'- ı Vapurla bl'""ok -ya da göndc-
Eal'O§I, KlsoZely, Cehay. o iM-. ayn dı. ·:s ~ 

lataabal mabtıellth ahad • Ad. Beden terbiyesi eğit. ril:nigtir. Bu meyanda un. çay. 
..._ Farü.. FeJllL (F.ea&), Er menleri phadetnamele- ıekcr, mum. fener, palto ye sa· 

)1 
wın...-6 bun vardn'. 

wr, na • ....... ~ ... Şeref, JıleDh, rini aldılar 
(Baldo). Bodart, &eMhMdln, Dumlupınar vapuru ilk partiyi 

Beden terbiyesi elitmen kunu götUrmUpür. Miltcbalri etra da 

Oyuna mlaaflrler bllı'adtl• bugün bitmiıs ve bu sabah umum en bu bir manda yola pbrı. 
Muhtelit bat hattında keallen bu müdür ıeneral Cemil Tahir Ta- lacaktır. 

Dk akından IODla oyuna bet daki. ııer, birçok davetlilerin ön6nde, ıtşı.t TEBAKI\t IJSF.SININ 
ka kadar latan bul muhtelit! hl • r .... ,. lk"-•.n .. d Kul · l GVZEL -*'"' y .. »nJ&" 
kim oldu. Beıincl d•kilr•dan aonra ~'6e VJ'&AU e elı ise3indt naa AAW --

oyuna misafirler lılklm oldular ve Eğitmenlere sabadetnam!lerini UŞlşll terakki lisesi,. Erzincan 
bu bAldm.lyet devre sonuna kadar vermiştir. ve hava11slndeld ısebıele A!etl ya. 
devam etti. 29 uncu dakikada blr Mektepliler futbol zllnden yetim kalan on yavnmun, 
hllcumda mJaaflr tatmı fonetle • maçlan mektebe leyli meccant olarak lra-
rinden blrl hatalı bir ıekilde dur· Bugün mektepler arasında Ka· bulUne karar vermJotlr. S~ hU.. 
duruldu. Bu aebebden muhtelit •· la Ankarada Çocuk Esirgeme lı:u-
leyhille verilen .frWJd Sarotl snseı köy stadında oynanması icap e- rwnu umumi merkezine •erllmlt 
bir ınue muhtelit ağlarma taktt. den futbol maçtan saha çok çamur olan bu çocuklar, tereihan Dk okul 
Birinci gol 37 inci d•Jdklda F1k.- lu olduğu için tehir edilmiştir. çağlarında olanlardan ayrılacağı 1-
Mellhten aldıiı bir pula muhtell - Şeref stadında ise tstanbul lisesi c;in, vasaU bir heeabla aelda yıl 
tin Dk goltlnQ attı. Yine 19 anca Takslnıi 3_1, Hayriye lisesi Is· meccani leyli olarak tahall gfSre • 
ldkada Şeref SaWwldlndea aldtiı receklerdfr. 
pula lkllld ıoill attı. 40 moa cJa.. tiklll lisesi takımım 5·0 yenmi§tlr. 
ldbda l'r9DI • Varcıt ....... 44 Voleybol maçlan ANADOLU GAZINOSUNlJN 

bal daMhda da al 1o Dı:1 ıol Bugün Beyoğlu halkevinde TEmmBCO 
dalla J&Ptılar" clnre a.ı mlla.- Vo!eybol ınaçlanna devam edil· Jtadık&ybcle ~ .. ır ı..-A.1.l 
ftrler leJllDe 1ılttl • • r- -sıı-u-o 

bdNOI DZVBEt 
ltmel 4eYr'IJ8 ~ aman 

a'Gbteııtte 1lfat bir dellltklik ya • 
pdmJI. mi Uta JDlıat tonaJmu,ta. 
9 anca daJrOrada 8arotl, )'Vden 
lda bir fQtJe l'rello. Varopıı u
VlncO .,ıanı attı. 11 IDcl datlluL· 
da ~ &nbdetl mMaal atla
tarak mllhtentıa lobdl aoıann 
yaptı. Ba gol malateltt oyımcuJan_ 
m bJru daha pyrete getfrdl ve 
oymı tamamen bbıbnJdJerln bukm 
•ltma lfrdl. Aruın. llaearfann da 
tehlikeli akmiar yaptıklan görll -
JftY'O"· 25 fnd dakikada mreun 

mıştır. "Aıui.dohı Gulnasu,. hu haftadan 
MEKTEPLER ARASINDA: itibaren blr ay stırmek nzere her 

Mektepler arasındaki maçların Balı Uturu huılatmı ııelzele feli· 
neticeleri şunlardır. ketzedeleıine tahsis etmeğe karar 

vermJatir. Ba ıtınıerln san hasıla. 
Vefa gelmiyen rakibi Şişli Te- b, sazendelerin yevmlyeelle blrlik-

rakkiye karşı hnkmen galip, Per. te Kııılaya teslim edllecektir. 

tevniyal Şşık Jls~e lS·.ı) lS·l) lngiltere --..lır crönderdi 
Ticaret lcsisi Yüa: Ulküye 15-0) ~ • 

(15..5). Galatasaray Kabata§a 
(15·9) {lS.14) galip gelmiljtir. 
HALKEVJ TURNUVASI 

Lolldra, OWJo, .... 18) -

lngllbı hlktmetl. melce blldlrl
Jen para yarclanmdaa bqka. Er· 
zineu feliket9edelerlne yardım ol-

Halkevi turnuvasıTJda da mil· mat a.re. Jraktakl aatert ırn • 
hendis takımı Sen Mi;eti 1&14) vetledne alt ~drrlard.ut pde~ -
ve 15..9) :renmisTerdir. mJ.ıir. 

Rus - Fin harbi 
( Ba§ tarafı 1 iıaci •>.faa) 

)ğrenildiğine göre Kafkasya ve 
.Jiberyaclan takviye kıtalan ıön· 
1erilmlştir. Bu kuvvetlerin 
ı50.000 ki5iden iba:et olduğu söy 
:mm:kte:iir. K•ma:ia:ian gtlen 
ılk Fin gönüllü kafilesi HeMnki-
ıe vaJıl o"muştur. 

Helsinki, 30 (A.A.) - R~yter 

Jjansı bilJiriyor: 
Hab~r aJmjığına g5:e, S:wyct 

kıtaatı FinlandlyanJn Ak~'l pr-
·•mda, Hojenjavi:ien karml!c:l ... r'( 
bir h:ıld~ Ç!kllm~:tt~:lir. D:ı bezi· 
m~tin s~!>~i fevka!Ue sojJ'dar 
\'e yiye~!~ noksanıdır. 

Sovyet tayyareleri oldukça fa
aliyet gö:ıtermiş ,., birçok ochlrler 
de tehlike işaretleri veti:miştir. 

Yalnız Helsin!dye htlcum vu:m .. 
oulmamı~trr. Burada m:wcut ka, 
na3.te g5re. hava mlilf:nsı o~:nı· 
yan Lenin:ı;-a:la k:ıiJJ Fiıh1 Uya· 
nın muka~!e'>llmfali:ıi d1~t et. 
mem~ için Ruslar H:lsin!tiye hü· 
cum etmiyorlar. 

Alman,a 
Bize yeni bir ticaret mu

ahedesi te!dif etmit 
Am.>tcrdarn, 20 (A.A.) - Ha

\'as a;ansı bildiriyor: 
Almanra yeni bir ticaret arJa· 

hede3inin akdini Türkiy~ye tidif 
etmişti. 

Kölnische Zeitung, Türkiye
nin bu t*life anru Pariil! b:ılu
nan Tilrk heyetinin av:fatln~n 
sonra ~vap verme!c iste:ii;tint bJ. 
yük bir i ·'=11 i~e yamı1~<ta:11r. 

Zehir kaçakcıhüı 
GUmrllk muhafaza teekllltı llle -

murları dlln gece Pangaltıda bllyUk 
blr eroin ve morfin fabrikasını bu
llll'§lar ve aeaelerdeıı'beıt Hhlrll 
maddeler imal eden bir pbekeyl 
meydana çıkarmıılardır. 

Fabrllrayı illeten Mlnas oğlu Le
OD S&rabyu adında biriBldlr. LeOn, 
Abidin Yılmaz lmniııde diğer biriyle 
beraber Pangaltıda Bilezikçi solca. 
fmda oturdulu 18 ınunaralı evi blr 
ldılrU madd9 fabdk.uı baline eok. 
mugtur. 

Son zamanlarda gtlmrllk muha • 
fua memurlan bir ihbar llzerine 
Leonu ve Abidin Yılmazı takip et· 
meğe bqlamqlardır. Nihayet dllD 
sabah, Leonun evinden elinde bil -
yük bir paketle çıbD Abidin Yd • 
mu takip ec:.udlğtnbı farkmda ol .. 
mıyarak Aynahçcımeye gltmlf ve 
orada mcghul blr plııala buluprak 
puarlıfa baelaml§ur. Bu vutyed 
gören memurlar derhal.iki şahsuı 
llıerlne atılmıtlar ve Abldlnl elin • 
deki paketle beraber yakalamqlar -
dır. Abidin paketten çıkan beyas 
tozlarm uplrin tozu olduiunu lllY-
1~ takat yapılan tahWde bunla • 
rm eroin olduğu anlqılmqtır. B~ 
nun Uzerine dUn rece Leonun evi 
etratmda tertibat almm11 ve fahri· 
ka aahlbinin, tıU.ardeti ve erkd 
kadın diğer arkadaolJrile içip ei • 
leadiğl blr mada eve blrdenbirO 
baslan yapılmıgtır. 

Leon, memurların eve glrdlğiııl 
anlayınca derh&l ~da buluııaJI 
b~k eroin paketlerini alarak •P
tesaneye kogmug ve bunlan kubu.. 
ra atarak imha etmek iateın1ftlr• 
Fakat memurlar, derhal arkaauı .. 
dan yetlşmlgler ve cUrmUme~ud 
halinde kendiainl yakalamışlardır. 

Bu mada Leon elindeki bOyU1' 
bir paketi aptesane pencerestndeıı 
blt!Pktekl evin damına atmıttır· 
Yapur altında erolnlerln bozula • 
eağmı g6ren memurlardan biri pcJI 
cereden d~rt beş metre ytlksekll • 
ğindekl dama atlamış ve p:ıkcU al· 
DUfUr. 

Bunun ilzerine evde lıkı bl.r a • 
rqbrma yapılmlfo bir odada ero
in .,. morfin tmallnde tuJJenıld 

malseme" tell1at bulmam111a dl· 
fer ~ k8aeJerde PJeıımlf oW 
rak da eroin " morfin J&b1aıs • 
IDJlbr. Suçlular bugb ~ 
teBJbn tdJlmltlerdlr. 

Jıfeydana ~anlan fabrikanın ,,.. 
nelerdenberi dahile ve harice xe 
hirlf maddP. ııath~ ıın aş1lmTfbr. 
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Rusların Finland·ya'ya 
mühim bir taarruzu 

Sovyet tayyareleri yanhşhkla 
kendi kıtalarını bombaladılar. 

rc·u·m·hüri0:811 
liayli uunandanberl şoförlUk 

hpan Fahreddin adında birinin 
eııuyetnameslnin sahte olduğu an· 
1aşılınış ve yııkalannrnlı ndlivl ve 
\'llrilmiştir. Tahkikntn göre Fah. 
reddin ehllyetnamesine üzerinde 
l'. <.:. harfleri yazılı bil) Uk bir mU
bUr basmış ve bu mührU Yenlca
~lde Bedriye knzdırmıııur. Ta!lltl
kat genişletilmektedir. 

E b ' tet1 :Ic ve temaslarda 
, D~n Diyarbakırda 1 

stonya: ~ir adanın om- : . '·ulundular 

bardımanı do,ayısile , Dl;rarbalar. ID (A.A.) - D1lD ak· 
şıım saat ~o yt 2..ı gece Dlyartııtkır• 

Finlandiyayı protesto etti ;:nv:u;;~r tr=~~~u~:e ~~~~t:~ 
1-'il~enl.D • "'1yeUn1 geç 

* Blr demir ve inşaat levazımı 
llı.Ueaaesesı l'l"clllarııu sııklayıırak dn
ba )ilkaclı ~yatla satma ~ tc;et• Us 
'lutıudetı dolayı 15 g1liı mUddeUe 
"-Patıımı§tır. 
* YedikulP Ermeni hastanesinde 

~oturdugu gayrimqru cocuguııu lkı 
ttııı ııonra evine götürürken yolda bo
hr..k tildllrc.l Vartuhl blrlncı 'lğlr 
ceı,_ ruahkemesinde 6 sene 8'ır hapse 
~kQm edllmlşUr. 
* Rc!edlyc, belediye koopcrııtıfln
~ a.acıı.ğı olbII 16 bin lirayı iste· 
~~r. KoopernUı bu aydan IUbaren 
lıorçıu mcmurlRrdan u.ı.tı.sllAta başla
h.caktır. 
* EakJ ıı1keJ kuruvıan eıu kunış

lıı1tıa.r1Jı §Ckll verilmiş olan (;ikolata 
::1dızıanna ararak elli kuruşluk gt-

8eyYnr portakalcılara aurcıı Ahmet 
"~ '-il adında iki adam tevklt ecııı. 
~Ur. 

il- Belediye memurin mUdUrtı Sa
llı.ib tc!U§ bcycU relallğlne, onun ye
l'lııe de be edlye atnU.st.k mUC:Urü 'l"a 
l'tlt layln edllml§lcrdir. 

._ NUfuş ecrllbe yn•ıw lı;ln B&· 

~k6yundo Yll?!•ınıı.k..a otan uuu11ı." 
J l§i dUn bltlrllml~Ur. Umumi tab· 

tir ııu.uıı lçln ııtmdl diğer kazalarda 
~e-otaj fr'ltlycUne baçlannc.aktır 
b:~ertnın Uzerlndekt numaralıın mu· 

ta et.mr "'ıanıarda.n beled1ye 
~ numara plAkalarmm bedelini 
"1181' edecektir. 

Ilı. 'Ilı Nl§atıt4p Ue ~lktq arn.ıımda 
etrcık ~enı.ııcıcde mcznrlığının bah· 

~baııne koouımaııı lçln bc!edlye yar
le edcmlyceckUr. Burası maballl 

Clblrferle Hl.Ah ecUlece!tUı. 

l'nllln. 80 (A. A.) - "Eta,, a
jansının bildirdiğine g6re Valndlo 
ada8mm bombardımanı Uzerlne Es. 
tonya arazisinin Fin tayynrelerl 
tarafından yapılan teca\-UzU pro
testo etmiştir. 

HUUARE&E VAz.l\'i."'11 
Bel lnld. SO (A. A.) - YUksek 

kumanda heyetinin bildirdiğine 

göre Ruslar Hatjalnhtenj:ıervl ve 
Summa civarında Kareli berzahm
da bulunan FinlôııdJya hatlanna 
yeniden taarruz etmişlerse de ge
ri püskUrtülmUşlerdlr. Rus tank
larından 5 ı tahrlb ve 2 !il ınpte
dilmlştlr. Ruslarm Kelja'ya yap
tıktan yeni bir taarruz da geri 
pr. kUrtOJmUştur. 

Kelja muharebesinde Rusların 
zayintı 600 kişidir. Finler bu mm

tnknda bir miktar harb malzemcsJ 
iğtinam etmişlerdir. 

Ruslar. ayn] zamanda Ladoganm 
şimali şarkislnde Ruokojaervl l!ltl
kamctlnde de taarruza geçmi§ler· 
se de Fln'lerln mUdcı.faası kat'§!· 
sında durmnk mecburiyetinde kal· 
mışlardır. 27 llkkanunda Syskija· 
ervl mıntakasında cereyan eden 
muahrcbede iki Rus taburu bozgu
na uğramıştır. DUşmnn sahada 300 
ölU brrnkmrştır, Fin'ler 10 bafU 
top \'C bir miktar makineli tnfcnk 
ve tUfenk ele gcçlrmişlerdlr. 

Kuhmo mıntaknsında Fin1er bb 
tank. bir tank topu lğtlnam ve bir 
i.a..'}e kolunu imha etmişlerdir. 

SuomusnM'nin şimalinde \'inta. 
~ 933 mali senesinin ııon bina ver
lı takaıu ktı.nunull3.Dlda ba~aye.cnk· 
~· llnnUz ·ır.UncU talUilU vcrmlyenter jaervl gölUnUn etrafında muhare-

ltkın.,.a -ıaclz ltarnrı -.·ertıcccktır. be devam etmektedir. Fin'ler dUş-
~ f:snnt cemı:·et'ert yeni sene bUt· 1 manm iıışe kollannı imha, bir tan· 

c 20 bin lira devretmektedir. kını tahrlb ve 3 tankla iki topunu 
ıt:,.'4 Bcyo~lunr\a Şehit Muhtat..caddo· iğtinnrn etml !erdir, 
~ de atrın apartıınruıı kapıcısı Ali § 

t 'lttıaı uııuı~nı kömUrtı .!eıı çıltan Meht.abdan istifade eden Sovyet 
~'a ı:elılrlCölerek ölmllştUr. tayyareleri gect. Kareli berzahmm 
~o* !.tan•fatu , !iyııttarında yUzdo şimal ve garb mıntakalarile mer
t~ tenzıı.u oldu,"u halde poral<endect- kezde iki Fin şehrini bombardrman 
~l lıentız bun:ı yana~m ... dıklarmdan etmişlerdir. İnsanca zayiat yoktur. 

l'et tclkllf edllmelttc\Jr. SOVYET TAYYARELERiNiN 
t • Berlln radyo3U bugUnden ltfb&-
t~ ti! ::~e n~ r!yntmı ber aktıam sn· Y APTICI YANLIŞLIK 
~ ıo.~o ile 10,(0 nruında ve 19.7' Finlandiya cephesind:n haber 
~ lre lle 26,31 rıctre dalgalarla ya- verildiğ!ne göre, Sovyet tayyar: 

'4P.lf.tı.r. teri yanlışlıkla bir Sovyet koluna 

~ TUrk!yedekl Alman ve Sovyet • • · f n• , __ , h il d b 1 d taarruz etmışlerdır. Dığer tara ' ...,ıı.nnm t.~ ·ye a n e u un u-
~ll dair •-e°"ıcr. htıb••'crt Almaıı tan cephenin Salla mıntakasınd.ı 
'Jaııııt tel· .... etmektedir. Rus saflıın içinde bUyük bir kıı. 
ı,"' ltnıır vıtlyet thUklrla rnllcade· rışıkl:k görüldüğli haber veril 
~ ltonııayoııu kllos:.ı H kunıe olan m:ktodir. 
~ llllr POtrell•r! ıuzumsuz &Urette SOVYET TEBLICI 
t 

1 
lcuru:a yQkatlterek galan bir de-

le~ Ucarethr ı sınt on gün mllddet- Moskov:l, 29 (A.A.) - Tass: 
., '"'Atrn~tır. Lcningrad askeri mıntaka:;ı 
~ lzrnır lhracatç11ar birliği d~ erkanıharbiyesinin tebliği: 
f"t <'t odasın·., top'ana?"ak tnn11te- Kayde değecek mühim hiç bir 
~· ~n Yeni UrUm flvatır.rmı teshtt hfidisc olrr.nmı§tır. 
~tşur. Fıyatırnn ıı:ıtest tıı.aret ve- FINLERE SiLAH VE PARA 
'tlno arnılunmu:tur. 

• 4\cıerikar' ı. 25 sonk1DUD1& 6~ 
t~'nı gc~n !>12.000 kl§I lllt defa ola
·~ llıttynrlılc mna~ı alacalttır, 10 ile 
~lu dolar arasında tchalut , :len bu ııy
A ~ için 1(." milyon dolar aartedl 
'ııı ltl•r. Lört bUçuk milyon l!Sl%1n 
~ I 11.ktıı OldUc."ıl L,sl:rJlk tahsisatı tM 

:oı:ı dolara baliğ olmaktadır. 
~ l>art$te n"çedl!en blr kararna
~llı IJe bUkQmett' Ceı:alrde icap ed .... 

~ı tılUdafaa trtlblrlerlnJ almak sa-
/etı ,,..~nmt,ur. 

ltıı1ıa 1'-t l\Jo.nsmm stokho'l""~an Is· 
~tttt tına göre Letnoyn • L!tvanya 
1-t 11\lnda ~·unoıu birçok Leh talebe 
'it~ edlJ ...,, 'il'. Bunlar. vınl!Uıdlya-

Utıa t8nUUU yPrı'nı" '< ı .. "' Jl'tn
c!:ll'ıl:ıı. ıdtınek tJıtıyorl:ı.rd:ı. 

YARDIM! 
P:ırU., 30 - Roma radyosunun 

blltlird"ğine göre, Sigorski tipin. 
de 26 tayyare Ncvyorktan Flnl!n 
diyaya gönderilmiştir. 

Vaş"ngtonıdald FinlAndiya de • 
nlz ata~C9l, Finl!ndiyanın A~ri. 
kaya miktan gizli tutlan geri ka· 
nolar için motör ve malzeme si • 
puiı1 edeceği hakkındaki §ayla 
l~-ı tefit eylcmi~tir. 

Amerlkada Flnta--diyaya Y8r . 
dım komltesi reisi Hoover, top 
la-an ia"leden yllz hb dolarlık 
ilçüncU çekin FintAndiyaya g'ön 
derlldiğlni bildinnl§tir. 

Norveç.te Finl!ndiya için top • 
laMn iane, 4 milyon krona baliğ 
olmu:ıtur. 

lsveçtcn yakında, ikinci bir bil 
yük seyyar hastane te~kilatı Fin
landiyaya hareket edecektir. Bu 
teşkilat, 150 ki§iden mUtc§ekkil 
olacak, içleri~de yirmi kadar dok 
tor bulunacaktır. Bundan maada 
yüz doktor ve bir o kadar hasta 
bakıcı Finlandiya ordusuna gir • 
mektedir. 

Hasara oğravan 
lngi:iz z rhhsı 

Queen Elizabeth sını
fından olduğu 

bildiriliyor 
Pw. 30 _ DUn garb cephe

sinde mUhlm hiçbir hareket olma· 
mıştır. Ta.yyare faaliyetlerl yeni· 
den başlamıııtır. Fransız Uerl bat 
kuvvetleri bazı hareklt yapmt§lar
dır. Vasges'larda bir Fransız ke~ 
kolu bir Alman murrezeslnc bas -
km yapmış ve bir miktar esir al
ml§tır. 

BATAN GEMİ 
Londra, SO - Amlrnlllk tara· 

fından bildlrildlğinc g~re. "Loch· 
doom,, devriye gemisi batmıştır. 

Milrettebatı 14 kielydi. 
Diğer taraftan Dnnlmarkanm 

Hanne vapunı bir mnyna çarpmı§ 

ve lngllterenin glmaıt earkf eahll· 
terinde batmış ve mllrettebatındıın 
on beş kişi boğulmuetur. 

Keza Moortoft v:ı.puru da 13 
kişilik mUrcttebntJlc kaybolmuştur. 

TORl'IJ,LENE.ı'J L."'iGtUz 
zmnusı 

Alman radyosu bir Alman dcnl
zal tısının tskoçyanın garb sahille
rinde Queen Ellzabeth smıfmdan 

bir lngi!U dr:itnotunu torpillodlğinl 
blldlrmlştlr. 

İngiliz amiralllk dıı.Jrcslnhı tebtf
ği şudur: 

"Bir Alman denlzaltım bir lngf
li.ı harb gemlslnl torpillemeğe te. 
şcbbUs etml~tlr. İngiliz gemlııl ha· 
sara uğramış, Uç kişi ölmUştUr . ., 

Amirallik torplllenen harb ge
mla!nln rllhaklka Qucon Etiuıbeth 
sınıfından bir sırhh olduğunu, fa
kat denize mukavemctlnl muhafa
za ve Yoluna devam ettl{;r!ni bildir· 
mektedir. 

tnglllz amiralliği hasnra uğnyan 
geminin hangi cemi olduğunu bll
dlrmcmcktcdlr. 

GENÇLERt ASKERL1GE 
nIZAR 

İngllterede hUkO.ınet 17 ya§m
dan 20 y~ kadar olan gonçleri 
askerliğe baıırlamak Ozore bir te§
kilat yapmu için tetkikatta bu. 
lunmalttadrr . 

E~ GENÇ PİLOT 
18 yaşında olan en genç lnglliz 

pilotu Roland Driver'e dUn Wşan 
verilmiştir. 

Driver, IIellgolnnd llzerlnde ya
pılan bir fııti~af uçuşu e:masmda 
arl':ad:ış öldUkten fônra mitraJyl>
ıtı ildye aynlmcaya kadar ateş et
mlş, tayyare hnsara uğnyarak &• 

yaktım havada kaldığı halde btl
tiln tayyareye sirayet tehlikem 
gösteren yangını e~ndl1rml1~ ve İn
giliz nbi1lcrl yaldnlnde mP.cburi 
bir lnlş yapınai?'a muva.ffıı.k nl
ınuştur. 

kadar tetkik buyuran ırnu Şefimiz. 

§Cbro s:ıbahtcyln dokuzda çıkm~lar
dır. 

Milli ~ bQtUn Dtynrbaktr bıılkı 

• · ·yondo. fı;tlkbıı.I etmt,tır. şehir kU· 
"'phanr 'nl, yen! hl\lkevtnt. oo'et!lvr 
yl, vuayeu v Mkui mQcssesclt>rl 
s:ıa~ H e k"l hr b'rrr '-1..,..r 1'.i}"nret 
etml~ler " 6~1e yeme~! un:ıumt mll· 
tetUı evinde r.ıUtt.ttltıllk crktıru. clvar 
vlll\veUer \"al!lert ve bcı1cıdtye rclallr 
blrl~tte yemMerdlr. l.11111 Şefimiz 

ısnat 17 de tekrar umumi mU!ettı.,111' 
evl:ıl 11crereııtilrerck bumda askeri 
ve mUlkt mUesseııelcr altl.kadarlftrllc 
toplu b!r halde görll~Dıle:t.1:-. 

Günlük bulmaca 
o f 2 3 4 s 6 1 8 9 10 

.. L-"'-.__.__.__...,--tııı 
2.._.a.--1--ı--ı--+-P Yl--t--t--t 

3 1---4..i--+--+--+-
4 J.-imlll-~ıl--tı 
s.__.._.~~.._. 

's-ı~ı--ı-+-t-t-tl .... -t--t 
7 1-.a.--1---t--t--tııı W--flllllf--fo-"'f 

8 .&---ı~~-+-fl 
9 
to 

Soldan 8Dğa: 

ı - Mubte;em lılnanm dahlll. 2 -
Edatlar • KorkmU§ hayvan cesedi. S 
- Sava~ta. 4 - tsUmdad edatı - tn. 
tlbnpta verilen. ~ - Sahip • Blr cins 
ipekli kuma,. 6 - Musırrane • aonıı 
na "İ,. gcllrııe btıyUk olur. 7 - lı:!el' 

unluk • Nida.. 8 - Benim adım • fü 
metler. 9 - Bir mUııtakll mebua • 
Vermek. 10 - Yapmak • Su bende~ 

Yııkardan llfllj1 ı 
l - Mc~hur Bnb11 krnll~. 2 -

Dtl§mo.n _ B'r Rum ismi. S - Dert 
den kurtulmak 4 - Halk tabakası -
Her zama.n, ıı - lıtecruh olmL 6 -
İleri dayanıuı • Sorgu • Uzak nldam 
7 - Polis hnfiyca!nln bap. 8 - Geri 
de~ı _ tyı. 9 - Uttlmu edebiye. ıo -
Tapon. 

S No.b bulm:ı.camnmı halli: 

Soldan~: 

1 - Saadet, Otu, 2 - lnUzammz 
S - Rlayetetme, 4 - Ad, Arar, Ar 
5 - Yckrcnk, Rl, 6 - Ege, Esen, 7 
- Tepe, Azade, 8 - IAkln, Meo. 9-
Mezesahanı, 10 - lner, Çan. 

l"ııka.rd.'UI a~ğt: 

~· ı - Sirayet, MI, 2 - Anldegelen 
3 - Ata, Ke~ • - Diyar, Eker. 
ti - Ezerek, 1ıı, 6 - Tatan. Anaç. 7 
- Merkez, Ha., 8 · - Ust, Saman, 9 
- Tlmaredon, 10 - Ozertneçık. 
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ırF.Kı eenır ıevu.ıan ... ao~ ~ 
HCI l:K: T&llı ~al. 
6AnA Tı Ttıaa. 
... ru.ır:n . o~ ... ,.., t>11~11d11ıeı. 
TAR İ)lı Ta.t parea11 
t.A ı r; ı Oec• yarısı •t>e1teııl. 

\ 11.1117.• Rıldnm..m,.111 
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"1.KAl'aR Kız 1 ıı:!!l&• 
tı,K: 811dlrıııcnıtınlr. 

ASRI: !:ndlll!l• ~·~rı '"" Lorel mu..ıı ~-11-
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ISARllı eııtaıu pru1or n aaııı;stertıı unaı 
TAN: Arka ııoUJ< ft Zoraki N~ 
.ut~ı Vatan bvretı n Z<mlltı utiP 

1STANBUL 
n:JtAnı ~uıl&r ııapıatıaıı.t •• Vabın 

ınııtann u!aa 
<.'ı:lttu.r.ı. Tı\Sı v...-aa 1evınır " fO '* 

•adııı 
A:r..&&ı '•"" ''"' napıaııaııısı n Vatu •uı 

t&raD uıu.. 

Mil L1: Toııuo PllA' M'Ur11 ftlrıı1l ft "'""'ltıı 
Tt:RANı Lu!ı, Carlo Dle&Dl&lll)'tlf " 'l&att • 
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lltLAt.ı Eilft;n ltdalltrt <Tllrlı:ee> " Ot!MI 
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:IDN UA\tlKA"oın c.etrüta ı: 77 Y&ZaA: KUKl KV~ 

ı Bir Alınan denuclslııJn 1914 de Emdeo lr:runzlırUnd• ~çn ıGnlerl} 

Kor:;an artık ihtizar halindey. 
di. 

Yeni bir yaylım atcglle sağlam 
kalanlar da parçalandı; heup 
memurlarının mevzii Ia~elerle 

doldu; güvertedeki bataryalar 
kasaphane taşlığına döndil. 

Blo-khavzın deliklerinden içe
ri giren demir ve çelik parçalan 
tayfalardan dördUnU devirdi. 

Müller at~in hararetini yQ -
zünde, çeliğin acısını göğsUnde 

dıt}•du. Fakat yerinden kımılda • 
madr; etinin Uzcrlnde akan kan 
kokusu infilakın deh~tindcn do. 
fan &et"!emliğini gideriyordu. 

Ah ne olurdu, bitmiş, harap ol 
muş, kolu kanadı kınlllU§ olan 
Em:fenciğinl bu çelik yağmuru 
arasında düşmanın yanına l:adır 

götürebilip de son kalan bir ma. 
ltinc adamile bir tanecik torpil a
tabilseydi!.. Bin metreye yakla • 
şabiJsc bu işi yapabilecekti. Fa. 
kat kafir düşman yedi kilometre
den ziyade aokulmuyordu. Em • 
de:ı ölüme doğru doludizgin ko. 
'uyor, artık gülleler onu, harap 
edecek yerde bilAkis ca.nla.ndm • 
yordu. Meaafe citgide azalmaya 
b:ışladı. Şi:ndi &ancak cihetin~ 

geçen dü§rr.an korsanın nzertnd 
saldırdı. M üllerln boğazı tıkana
cak gibi oldu: 

- Sancak torpil lrovanw en • 
dahta hazırlayın ı. .. 
Apğıda torpil dairesinde Ho. 

henzolem ile muavinleri bir saat. 
ten fazla bir umandanberi bu 
emri bekliyorlardı. Onların yu • 
karda olup biter.iden haberleri 
yoktu. Muharebenin hiç bir uf. 
has:nı görmüyorlardı. Fakat ge. 
minin her bil' sanmtnında me • 
rak ve heyecandan yürekleri a. 
ğıılanna geliyordu. 

Demek vurmak fırsatı gelmlt
ti? 

Hayır 1 Maalesef bu fırsat hiç 
de gelmiyccekti. DU~ SOO 
metrede durdu, yanını çevirerek 
kendisi bir tlrpil fırlattı. 

Bereket versin, bu torpil hede· 
fe isabet etmedi. Tam ~üratle 

Emdenin yanından ceçtp gitti. 
Sanki bacası ve direği olmıya.n 

bu garip tekne bekayasına do. 
kunmaya ten:ızül ctmemiıtL 
Şimdi hailenin sonuydu ... 
Ne yapmalı? BütUn azametile 

fakat şeref5i& bir surette gemiyi 
bltınnalı mı, yokaa Alman san. 
cağtnı indirerek gemiyi teslim mi 
etm:li? 

Hayır 1 Emdcn davaaını bu fC • 
kilde bitiremezdi. Dütır.anına ne 
teslim olur, ne de ona battığını 
göstererek sevinmesine sebebi -
yet verirdi. Bilyük siyah iıtav • 
rozlu bayrağın batmaSl doğru de. 
ğildi. 

Müllerin demir gibi uim ve 
metaneti bunlara nı:a göstere • 
mczdi Geminin bckayasını Ok· 
yanusa teıslim ctmiyecckti; onu 
dU§fi..ana da vcrmiyccck ve yara. 
Jılannı kurtaracaktı. 

8t:ljlKTAŞ 

f!CAT r.ı Man Antu~aııet ITQrtı .. l. 
tfr:!ll ı K&n Antuva.rıct CTUrk~I 
GCZl:Lı UQQ doııamna , .• Mortla llltn. 

KADIRO!' 
Hl\11!:: Tosun1>3ıa 1T1211tcoeı 
r.CHt;'l'\Aı Gaip c~ııet ve Bata~ıw eocııtu 

llbKtll>AR 
uaı.r.:: cıoıua& •u•~ cı.rotc•> 

BAKIRKOV 
KILTl\"AOI • :Geyc~m ITil•llÇt) " Çlflt 

uUUıır 
B4Kıtl: Etldırmeıısı.ttr. 

Ştm'!R Ttr A TR.OSU 
Komedt kt:mıı: BugUıı 

iJndll& H te Çoculr 'nyat. 
rooıı. Gece 20.!-0 da; lktzkr 

• • • 
Oram Kramr~ YELPA7~ 

Mak:lneler daha Lsllyor. Nort· 
Xeellng aduı 8000 metre meaafede 
uzaktan yeau tepcclklerl dalga • 
larm U%crlne çan>ıp kmlan mer. 
canlıklarm Ustllnde görUnUyor. 

MUUer, Emdenl ~tc bu adaya 
oturtacak! MUllerin bu azıul ne 
geminin yaralarından &n tın.esine 
giren aularm cumburdaması, ne de 
''ofklnmı kaçırıyorum" diye ku • 
duran dUşmanm gıu:abı ne de 
gemideki saçları patlatarak in _ 
sarıları silip silpilrcn yangmm deh• 
§etl kıracaktı. Eınden, kaptanı. 

ıun bu gayret ve metaneti ile ha· 
rokete geçerek, tıpkı lnlnde can 
vcrmiye giden bir \'Bhııt canavar 
gib! nneak yapabildJği 16 ınU sU _ 
rntla taraya doğru ko.~uycrdu. 
Şimdi dUoman güllelerine bir he.. 

def olmuştu. Gillleler bir yağmur 
gibl yağıyordu. Yapılan thnlt.81% 
~cvnı.nm netlcesinJ lı:et!eden 

dUprıan Emdene daha ~k yaklaş.. 
mı~ tcltney:i bUtlln kuvvetiyle dö • 
vUy<irdu. 13'.ı" ara dUgman gemlü 
F..mden Ue adanın ara.ama girdi. 
Avmm elinden lmçma.mıı istemi • 
yordu. 

Fakat aonra aradan çekllınlye 

mecbur oldu. Emdenln balta bqı 
kendlsinl hiç şakasız ortadan ikiye 
bôyJecekU. Artık gözünde ölümden 
başka bir §eY parlauııyan ve kcıı· 
dine geçtiği mezara doğru yol a • 
lan bu kudunışun anUnden çekil ~ 
mekten başka yapılacak bir oey 
yoktu. 

Saat on biri çeyrek geçiyordu. 
Emden saatte 20 kilometre sürat.. 
Je adnyı kuşatan mercan tarlala • 
rmrn Uıerlne atıldı. 

Henüz devrl1mtyen bir direflnin 
Uetnnde Almanya imparatorluğu
nun, Sen Jorj istavrozuna meydan 
okuyan sancağı inadına hi!A dal .. 
galanıyordu. DU~an buna sinir • 
lcnmle gibi, t~kncyf, be15 dakika 
mUtemadl btJ' obUs yağmuruna 

tuttu. Sonra şimali garblde beli -
ren bir dumanm üzerine ealdrrmalı: 
için çekllip gitti. 

Uzaktan garünen bu duman 11 • 

z.ıktan muharebeye şahit olan, 
tc&llm olmaktansa yanmayı terdh 
eden zavallı Buresk'lndl. 

• • * 
Yanan, tutugan Emdenden ev. 

ve!! yaralılnrı toplayıp çıkardılar. 
D:ıha yangının sirayet etmedlll 
baş gilverteslnln üzerine s:rraladt • 
lar. Bunların baıılan kt>lsuz, ba • 
canız birer gl5vdeden ibaret ka1 • 

mıştı. Alevler birisinin d1rl dlrl 
derl.sint yUmı~tü. Yer tamamlyle 
kanla boyanmışt:J. 

Sargı bezleri yoktu. Yaralara 
havlu, bez parçrun, ne bulurlatu 
tıkıyorlar ve bUtun bu biçareler, 
susuıluktan inliyorlardı. Su kal • 
mamıştı. A'lbı!rlara su hUeum et -
mlştt. Makinelerin borulnrıru dele. 
rek lc;lerinden çıkarabildikleri bir 
kac; damla kaynamış cuyu bi~re 
yaralıların ateşten kavrulan bo • 
ğıulanna akıttılar. 

Gllneo tepeden aksediyor. 
gözleri oyuyor ve beyinleri deU • 
yordu. 

Diler tarafta, karada. meltem 
rllzg!n Hindistan cevW ağaçlan· 
nı sallıyordu. Belki bu ağaçlarda 
meyvıı bulunur Umidile MU11er te· 
eadUfle s:ığlam kalanla.rdau bir 
kaçının yUzrerek g~dip bakmaJamu 
söylcdl. 

Dalgalnr, denize atıtanhırı mer -
can kaynlıklarına çarparak yara • 
l:unak tehllkeslnl iÖsterdiG'fnden 
bir şey yapamadan geri dönmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Bu elim vaziyet karşısında dil§ • 
manm merhameti olmasa bile· ada. 
lefüıl istemekten bqka yapacak 
bir ~Y kalmamıştı. 

Saat d5rde doğru dllfPlllUl kru • 
vru:lSrU dönUp geldi ve 4 000 met· 
rede durarak dJrcğlne ~kt.tıf bb 
flAma ite: 

- Teflllm o?mıyrı nm mııımn:"' 
diye l!Ordu. 

• 
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Erznırıcallildan hare~e'lt eden 

ilk yaralı treninde 
bir de general var! 
insan zayiatı yeni tesbit olunan şehir ve kasabalarımız 

ASATHANE 
Salı • • gunu zelzele mıntakasına • • 

bir heyet gönderiyor 
Eskıköy 30 (Zelzele mınla-

kasına gidcu 11111/tabirimiıdcn) -

Burada kar ve fırtına bütün şid. 
dctile de\ am etmekte, 89 yaralıyı 
hamil olan ilk Erzincan trenindeki 

yaralılardan bir kısmı Sıvas. bir 
kısmı Ankara ha ·ta'lcsine yerleş

tirıleceklerdır. 

Erzincanla bir müddet 
te:.is edılmiş olan muhabere yeni
den inkıtaa uğramı~tır. 

Emin Kf17'aku.ş 

• • • 
Ankara, 3Ö (Husust) - Bu. 

gün öğle ·e kadar Zelzele mıntaka
sındaki ı.. , ı'- ·a dair Ankaraya 
gelen ye:u malumat şudur: 

Şımdı} e kadar hiç bir hahu 
almamıyan Ordu vilayetinin Re
şadi}c kaza ı merkeznin bütün ev· 
leri yıkılmak ve yanmak suretile 
tamamen ma:wolduğu anlaşılmış. 
tır. Bu kaza merkezinde 2i3 ölü, 
48 yaralı vard • 

Askeri şube$i reisi ..• üddeiumu
mi, maarif ve sıhhat memurları 
da bütün aile cfradıle birlikte ölü
ler arasındadır. 

Rasathaneye göre 
Bugün öğleye kadar son yirmi 

dört saat zarfında Kandilli rasat
ha~si daha iki zelzele kaydet -
miştir. 

Rasathant. müdür muavini Ke. 
malin riyasetinde üç kişilik bir 
heyet, bütün zelzele mıntakasmı 
c!olaşarak vaziyeti tetkik etmek 
üzere aah günü buradan hareket 
edecektir. 

!Ik olarak Erzincanın vaziyeti 
gözden geçirilecek, alınacak teıl· 

birlerde bu husustaki raporlar -
dan istifade edilecektir. 

Dahiliye ve sıhhat Vek1l
lerinin beyanatı 

Eskiköy, 30 (Zelzele mıntaka. 
sına giden hususi muh:ıbirimiz _ 
den) - Dahiliye ve Sıhhat Ve -
killeri zelzele mıntakasına gitmek 
üzere hareket ettikten sonra Div. 
rikte kalmışlardır. 

Vekillerin buradaki kahşlan 

muvakkat olacaktır. Vekiller, b~
ni Eskiköy istasyonur.da kabul 
ederek şunları söylemişlerdir: 

Dahiliye Vekili Öztrak: 
Telgraf hatlarının tamiri ve m.ı. 
haberenin tesisine kadar Divri!(
te kalacağız. Yollar yapılmadan 

Erzincana gitmekte bir fayda ol. 
mıyacağı l:anaatindeyiz. 

on sekizde Eskiköye dönmek mec. 
buriyetinde ka'mıştır. 

Sıvas - Erzincan yolunun açıl

masına çalışılıyor. 

Hmi1ı Karakuş 

ılk yaralı treni 
Ankara, 30 ( llususi muhabiri· 

mizden) - Erzincandan hareket 
eden ilk tren bil'i general olmak 
üzere yüz yaralıyı hamil bulun. 
maktadır. 

Ordu müfetti~f Kazım Orbay 
ile general Akdoğanın Elazığdan 

kalkan imdat trenile Erzincana 
hareket ettikleri haber alınmıştır. 

Seyyar imdat hastahanesi 
Ankara, 30 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Ar.karadan bu sabah 
zelzele mmtakasma husu i bir 
trenle Kmlaym 300 yataklı çadır 
Jı imdat hastanesi gönderilmi~tir. 

Hastane, röntgen cihazile, rahili 
ve intani lfüxıratuvarlarla mücch· 
hez ve icabında sari hastalıklar· 

la da mücade!e etmek için tertib1. 
tı hm·idir. 
Hastan~ t:-eninde ihtiyaca kifa. 

yet edecek muhtelif mUtehassızlar· 
meyanında Bursa mebusu Op:!ra· 
tr Sadi Konuk, Edirne mebusu 
Dr. Fatma l\temik ve Erzincan 
mebusu eczacı Sa1ih Ba~taç da 
bulunmaktadırlar. 

················~······' 

lstanbul 
Bir zelzele 
mıntakasıdır 
Yeni inşaatın, bu nok
ta gözönünde tutula
rak yapılması icap 

ediyor 
Üniversite profesörlerinden Ha

mid Nafiz Pamir, zelzele felaketi 
etrafinda mütalealnrmı söylerken, 
bundan korunmak için yeni inşa
atta dikkat edilmesi icab eden 
şartlara temas ederek şunları söy
lemiştir: 

"- En büyük zelzele rnıntaka
larından biri de İstanbuldur. Bil
hassa Ayasofyanm bulunduğu mın
taka çok tehlikelidir. Ayasofyanın 
kubbeleri bunun için yapılmıştır. 
Çünkü kubbeli inşaat zrlze!Pyc c;olr 
daha mukavemetlidir. Nctekim A
yasofya 15 nsrr zelzeleye muka
vemet etmiştir. Halbuki ı-urlar 
muhtelif zelzelelerde yıkılmışlardır. 
!stanbul evlerinin ahşab yapılmış 
olması da zelzele yüzündendir. 
Zamanımıza gelinceye kadar mi

marlar inşan tta zelzeleyi naznrı 

itibara alıyorlardı, J<'ransada. 1n
giltere ve Almanvada bu halen de 
böyledir. Jstanbıılun imar planını 
yapan Prost acaba bu noktayı na
z:ırı itibara almış mıdır?,, 

ProfcE:ör Hiirnid Nafiz P:ımirin 
bu işareti üzerine mesele beledi
yeden sorulmuıı. ve Pro!\lıın "ehir 
planım yaparken bu ciheti hiç dü
şünmemiş olduğu anlaşılmrştır. 
~faamafih şehrin umumt çehresini 
değiştirecek büyük inşaat henüz 
yapılmadığı için, bundan sonra in
şaatta bu cihet nazarı dikkate alı
nacaktır. 

Acı bir yıl başı 
Yardım seferberliği her saat biraz daha hararet
leniyor; Merkez b&.nkası komiteye 200 bin lira 

verdi 
TI:ı:nr ccmlyetl~rl H' rnıılıtclH Idiiblcr tnrufından ~,lb:?şı ~ccCfll 

için şchrlmi1:1fo lııı.nrlan:ın b:tlo ve kon.,erlcr. Ankırnda olıluğu gibi 
milli fclal•et nıiina.,ehclilc tehir cılilmi~lir. 

B:ırl:lr, ı;al~ılı '<' \aryckli ~·t•rlerlc yılhaı:ın:ı mahsus rf:lcnccler 
tertib eden di;cr miiess<'Scl(•r ı.lc yarın ~<'<'r~·c nlt programlarını tat

bik etmekten ı,cndi arzulariylc \Uzgcç-mişlcrdir. 

Uu milli \ ' C umumi tccssUr ,.e s:ıyuı t~zahiirtiııc a::, kırı hareket 
eılilmes1ne ınc~ d:ın 'erilnıi,rccel.1ir. 

Lol.;arıta, kah\ e. ti) nt ro 'e ineınalar lıer zamanJ.i ~ihi y:ırm alc
şam ıl:ı anr~ll< mııtnıl ş::kl:dc f:ıdi: etlel"inc dc,·:ım f'dccchlcrdir. 

l\IECUS n;Lı\KJ~l'Z.EDEJ.Jmt:N yanlara yardım faaliyeti devam e-
IIATlRASIXI TAZtZ ETTJ diyor. 

Ankara, 30 - Büyük l\lillet \'tL.\l"ETLEUDEN l 'AIWIMLAB 
:\leclisinin bu~ünkü toplantıı::;m· Yilayetlerden gelen ha~rlere 
da fe!akcte kurban giden vatan- göre Baş\ ekil Dr. Re! ik ::-ı:ır:lamırı 
daşlarımızın hatıra::.ı taıiz c.l?I. tebligatı üzerine zelzde rnıntaka· 
miştir. 7'.1ebu~larımız, !c!a';:et:.:ede sına m;ica\ir vilayetler ke:ıJi as· 
!er için asgari yüz lira yardrn ta· gari ihtiyaç'arı için lazım olan ilaç 
ahhüdünde bulunmu~larriı:-. Ye tıbbi malze:m:len fazla olanla .. 

tST.\!\&UI. YARDI t 
IimltTESIXiX TEBLta1 

İstanbul milli yardım komitc:;i. 
nin dün Ya.inin rcic;li~in:Je to;J1an· 
dığını yazmı~tık. Lutfi Kırdar. 

toplantıyı müteakip bir tebliğ ne~
retmi~tir. 

Bu tebliğde ezcümle şöyle de. 
nilmekto::lir: 

''Komitemiz asil vatanda~ları -
mızın her zaman gösterdiği yiik. 
sek hassasiyet ve vatanpcrverlik
lerinden emin olarak bugündea 
itibaren rraruf tüccarları ve mü • 
essesc sahiplerini vilayetteki ko· 
miteye davet etmiştir. 

Ayrıca her vatandaş bulundu • 
ğu mmtakanın komitesine müra. 
caat ederek Kı:ılay makburn mu 
kabilinde nakten old i}u gibi ay. 
nen ce yardımda bulunabilecek · 
tir. 

Bütün vatandaşların kış orta -
sında açıi:ta kalan ve her şeye 

muhtaç bulıınan felaketzedeleriı1 

imdadma yarış ederceninc koşa. 
eakları~ı gayet tabii buluyoruz." 

l\rn~n.ı:ırnTTE l'Ammı 

F.\ALh'F.Tl 

Ankara. 30 - Memleketin her 
tarafında zelzele fclfıketine uğrı-

rmı derhal zelze!e mmtakac:ın:ı 

göndermeğe l>a'jl..1'11.~.ardır. 

Merkez bankao:ı milli y:ırdırtı 

komitesi emrine 200 oın lira tevdi 
cylemi~tir. 

Orman umum müdürlüğü mer
J,ez \ ilayet ve teşkilatı memu • .arı 
taraf mdan zelzele felaketzedeleri
ne ilk yardım olarak 460 lira ye· 
rılml~tir. 

Turgutlu belediye meclisi ıooO 
lira vcrmi~tir. Kastamo:ıu milli 
yardım komitr.si 1500, 8.!ypazarı 

2000. Gerede kazaq 1000, lira 
göndermiş bulunuyorlar. 

Znoguldak yaptığı 35 bin lira· 
dan baş!<a 13 bin lira teberru et· 
miştir. 

Adliye vekaleti merkez teşki!a· 
tı ve buna bağlı mahkemeler meıı
supları 6000 !ıra \·ermişlerdir. 

1 Iakkari ve Kırşehir memurları 
maaşlarının yüzdn onunu, l\tuş 

\'llfiyeti memurları istihkakları· 

nm yüzde ~)ini, Antakya mc
nmrları da maa5larmın yüzde o· 
nunu terketmi5le;dir. 

Bunlardan maada Kırşehir ko· 
mite!;i merkezde 3()0 ailenin iskii· 
nın deruhte eylemiş, Gerede 1000 
parçadan fazla c~ya toplamıştır. 

Zonguldak da 1500 parça eşyayı 
derhal trenle Sıvasa göndermiştir. 

Orman koruma Teğmeni, dört 
asker \'e iki jandarma da ölü bu
lunmuştur. Sıvas vilayetinin Ko. 
yu!hisar kaza merkezinde 350 ölü 
vardır. Kaza nüfusunun yüzde o· 
tuzunun öldüğü ve mütebakisinin 
yaralı olduğu tahmin ediliyor. 

Trabzonda dün verdiğimiz ma· 
lfunata ilave edecek resmi bir ha· 
ber ~·oktur. 

Sıhhat Vekili Doktor Alataş 

da şunları söylemiştir: 

"- Yaralılar için Kayseri· 
de yüz ki§ilik yer hazırla - Dost devletle -

ANKARA HUKUK FAKÜI.TESI 
TALEBESİ 

Ankara hukuk fakUJtesi talebele
ri dün yaptıkları toplantıda hare
ketiarz felaketzedelerine geniş 

mikyasta yardımlarda bulunmak i· 
çin bazı kararlar almışlardır. BU 
arada leyli fakülte talebesi kendi· 
!erine verilen yemeklerin birer ka
bının ve yine fakülte tarafından 

kendilerine yapılan masrafların 

bir kısmının bu felaket gören kat" 
deşlerimi.ze ayrılmasını fakillte i
daresinden rica eylemi§lerdir. 

Giresunun Ağılca kazası köyle. 
rinde 132 ölü, Şibinkarahisar ka
zası merkezinde 115, köylerinde 
896 ölü bulunmuştur. 

Erzincan hakkında daha kati 
zayiat rakamları tesbit e:iilc'lle-
miştir. 

Fakat ö.en ve yaralananlann 
rnikta•'J maalesef şimdıye kalJr 
yazılanlardan d:ıha fa:la ol'iu'\o .ı 
tahmin cdi!iyor. 

z~ızeie devam e-iiyor 
Dahılı~ c \ eka etiı!e gelen "4ın 

malumata göre. sarsıntılar Ke· 
malı, Sn·as, Ama ya, Ordu, Gü. 
müşhane ve Yozgatta hafif olarak 
devanı etmektedir. 

Tolcadlı Turhal ar;:.s?N!a b:ızı 

köyJeri.r. enkazt altr!'d~n idl.:.b·.a.
lar :qkırmakta olu~ft! h~b:r ve -
rU!yor. 

Ntlımı&rdan alı:-~., hıı.h«l~ e gö. 
rt, l=-abamr. ttrıt!ı~<lu; hle 
yıkılıruJ. mnazı~ den·};.:, J~·-

;~;::t:::~~ne ~~·::~~:::::~~'. r i n ya r d 1 ni 1 a r 1 
masyaya hareket etmi~tir. Divrik· 

te 1500 ailenin iskanına aç'ı~aca- "••·•·•····•••·········+ .•. : ............................... ········•••···•·•··' 
ğız. Yaralılardan bir kafilenin ne 3ingiltere. 100 bin sterim· Am ·k 10 b. d 1 R 97 b. T'· k ı·-ı 
S cd ·ı . . . . d " , erı a ın o ar, oman ya ın ur ı 
~ ıvasta t avı crı ıçın ıcap C\ en ,. l k k B l . . .. . . . 
tedbirler alınmıştır . ., j 1ra ı .. ..ereste, u ~arı~.tan ~O hın T uı:k lıralık gıd~ ma~desı, Y unanıstan 

Erzincan mmtaka mdaki
1 

n 1 :~ ı~~,_.._....,_,. ... ~~!.!!ı:!l1!!!!~ .. ~l!~:!;~~°.IJ~;;;r!'!: ................ ~ 
zayiatımız hakkında c\'\'e ce a.ı. 
nan rakamların mü'Jata~a!ı oldu
tru anlaşılmaktadır. 

Son a!dığımr~ ma itmata göre 
ölü miktarı rü~cle 50. yaralılar 
c!a yüzrlc 20 dir. 

Buralarda kar \'e tipi mı.ithiş

tir. Sıvas, Erzurumdan hareket 
ettirilen imdat trenlerinin Erzin· 
cana •:a :-dıkları yolunda haber geL 
me•i üzerire Sı\•asta yolun aı;ı!

nı:ı:,.. b:kliy,.n Dahiliye \'C Sıh· 

h:yc \"ekii' e:i ~J:ı sah:ıh Sıva tan 
kal.lc~:u: ~ne b'.nm;'i bulunuyo lar 

dr 
Tnm Ka-~~ !;-!lhyor.unun az 

Ankt'.ra, 30 - Zelzele fclfıketi 
dost memleketlerde de tcesı:ıür!e 

kar§ılanmı~tır. Fransa, İngiltere, 
Yunanistan, Bulgaristan, devlet 
rciskri telgrafla veya elçileri va
sıtasile teessürlerini ve taziyele -
rini bildirmişlerdir. Taziyeler de
vam etmektedir. 

Rurnanya hükfımeti, .relzele fe. 
laketzedcleri için on milyon ley -
lik (takriben 97 bin Türk lirası) 
kereste gön:lereccğini hükum:!+L 
mize bildirmiştir. 

made bulunduğunu haber vcrm.ş 

ve malzemei sıhhiyenin tercih e· 
dileceği te~ekkürlerle dost Yu • 
nan hükumetine bildirilmiştir. 

Yunan Kızılhaçına mensup bir 
heyet, ya!cın-Ga zelzele mmtaka , 
sına yardıma gitmek üzere Ti"r. 
kiyeye hareket edecektir. Dok · 
torlardan ve hastabalucılardan 
mürekkep olan bu heyet, bcrabe . 
rinde icap eden sıhhi malzemeyi 
de getirm 0 ktedir. 

Afgani!;tamn Ankara büyük el
çisi yardım olmak üzere Kızı!aya 
500 Türk li:-ası teberruda bulun • 
muştur. 

edilerek bı: dostane tekliflerinden 
Kızılay Cemiyetinin haberdar e . 
damesile mezkur birlikle Kızılay 
Cemiyeti temas haline getirilmiş· 
tir. 

lNGİLTERE YE AMEP.lKANL~ 
YARDIMI 

rin 90ıka1darma dc·ğ:-.ı s~licmt•.~?:i:. i!ci1<;!~. k~br' saplanmış. \'e 
Ş!mi.iiki halde 800 ölü ol. uf': !a'ı k&:l:ır t1>1'1\iz'.e:-irken lokomotif 
,.._ .-,... . !'ebe~ Ni!:ı?nn yo!~~"l çı'k..-ı-.,,U:-. T.·en anca.\< St
k6,,ıorinde 1-* milth:~ ta-lırili~t Y•~ \'e ~t::ı:..:ı:f1t{i:ll1 g kn im:..1t 
v:ıroıı'!tw. trer.1,.:-int.1 y~J"l'1T!nile a~~am ~.aat 

Bulgaristan 2 milyon leva (tak
ıibtn 30 bin Türk lirası) değe • 
ıinde gıda maddesi gönderecek • 
tir. 

Yunan hWı:Qmcti 10.000 Tiirk 
lirası nakden veya bu ktyrmtte 
malzcmei sıhhiye gön<ler~ğe !. 

Cenevredeki bcyn~lmilel yar 
dmı birliği rei,inden alınan bir 
telgrafta birliğin her türlü yar. 
drında bulunmağa amade olduğu. 
nu bildirmi' ve birliğe te,ekkUr 

L<mdra, 30 ( llususi) - 1nrriJ· 
tere hükümetile Amerika Kızılha. 
çı, felaketzedelerimize yardımda 
büyük bir hassasiyet göstermişler· 
dir. İngiltere hükQmeti yüzbin İn
giliz lirasını yardım karşılığı o!a
rak hükumetimiz emrine ayınnıc;. 
tır. Amerikan Kızılhaçı da on bin 
dolar göndermiştir. 

İngiliz hükllmetile, Amerikan 
Krzılhaçmrn bu yardımları, bizim 
paramızla 536,786 lira tutmakta
dır. 

~ * * 
Emi11ö11it kazası milli yardıtn 

komitesi reisliğinden: 
Felaketzede yurtdaşlarımız8 

nakden ve aynen yardım arzusu:l· 
da bulunan muhterem ve hamiyet· 
li halkımıza yardım kabul edilerı 

nahiye şubelerimizi aşağıda bildi· 
riyoruz: 

1'.1erkez nahiyesi: Liman halli 
l inci kat Kızılay merkezi. 

Alemdar nahiyesi: Soğukçeşfllt' 

A!ayköşkünde Kızılay şubesi. 

Beyazıt na!ıiyesi: Vezneciler 
malUlgaziler bitişiğinde Kızıla' 

şubesi. 
Kumkapı nahiyesi: Nişanca c:ıd 

desi parti binasında kızıl ay sut~ .j. 
K.üçükpazar n:ıhiye!;i: Unkap1 • 

m Zeyrek caddesi 24 Parti binıı· 
smda Kmlay ~ubcsi. 
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