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1940 
Yıhna girerken ... 

Ba gece yarısı 1939 yılı bltl
Jor ve 1940 yılına glrlyonız. 

Bursa valisi müşki18.tla Kemal
paşa kazasına gidebildi 

Papen 
Alman Kızllhaçının yardıma hazır 
olduğunu hükOmetimize bildirdı 1939, kalplcrlmltl bUyUk acı

larla dolduran bir yıl oldu. 
A ... rupanm kana bulanmasına 
ıablt olan 1989 yılı, gilzcl Ya

tannnrun bir kö~eslnln, tabla
atın kötü bir oyunuyla harap 
olmasını \'O binlerce yurttaşın 
bu acı felakete kurban gitmc
ıılnl de son sahlrclcrine luı.ydct
ti. 

Manisa ovasını 
da sular bastı 

i\laden, 31 (A.A.) - Geceyi Ergani istasyonunda husust trenle 
rınde geçiren Milli Şefimiz sabahleyin oradan hareketle saat 9 da 
Madeni şereflendirmişlerdir. istasyonda kendilerini Elizığ valisi, 
Maden kaymakamı ve Ergani bakır madeni müdürü karştla~lardır. 
Derhal otomobillerle Maden ocakla nna ve izabe fabrikasına harek 1 
edilmi§tir. Milli Şefimiz bakırın cevher halinde istihsalinden külçe 

En bUyill< acılan tam bir vn· 
karla kabul ctme!ilni \'O bUyült 
117.rnilc başına gelen bütUn mu
sibetleri yenmesini bllcn Türk 
nıilletl 1989 yılının son günle
rinde uğradıb'I bu fcliıkctl de 
aynı surette Jmrşılıı.mış bulu· 
nuyor. 1940 yeni yılının yur
dumuz ye yu~lammz i~ln 
hayırlı olmasını temenni eder
ken, geçirdiğimiz büyllk fefü· 
keti tamir için, 1910 ta bütün 
Türk mlllctlnln elblrUğl ile ça. 
lı'1leağma lnanıyoruı... 

Bursa 31 (saat 18, telefonla) -
Sel fel~etinin ı;ok şümullü oldu· 
ğu etraftan gelen haberlerden an. 
laşılmaktadır. 

Vali Refik, yanında jandarma 
kumandanı olduğu halde bu~ün 
öğleden sonra bin müşkülatla ni· 
hayet Kemalpaşa kaazsına gide 
bilmiştir. 

Akşam üzeri, yeniden çekilen 
bir kablo vasıtasile bu kaza ile 
telgraf muhaberesi temin edilmiş
tir. 

Su dakikada Kemalpaşa kazası 
tamamen sular altında bulunuyor. 
Etraftan gönderilen imdat kuvveL 
teri, Bandırma ve civardan kam
yonlarla sel mıntakasına getirilen 

~----·------ı.tl sandal ve küçük rnotörlere binerek 

Bugünkü maç 
Masarlar İstanbul (B) muhtelitini 3-1 yendi 

Bugllnktt ma~tan bir enst:ıntane • 
(Yazm 2 İnci sayfada) 

1940CepAlmanağı 
Yarın sabah "Vakıt.~ gazetesi alanlar 
S kuruşa bir de bu binbir malumat dolu kitabı 

edine bileceklerdir 

Kemalpaşa.ya gidebilmektedirler. 
Yardım heyetleri, askerin de 

yardımile kurtarma i~ine hümma
lı bir şekilde devam etmektedir. 

lnsanca zayiat hakkında şimdi· 
Jik malfunat alınamamıştır. Bu 
vaziyetin yarın aydmlan.:ıcağı Ü

mit ediliyor. 
Bazı mmtakalarda suların git

tikçe yükse!mckte olduğu söyleni-
yor. 

• 1AN1SA OY ASINI DA SEL ( 
BASTI 

lzmir, 31 (A.A.) - Manisa O" 

(DcYa.mı 2 lnd sayfada) 

Rus 
• 

seyı 

Dursa Vnllsl Refik 

şeklini alıncıya kadar geçirdiği bütün istihaleleri birer birer tetki~t et 
mişlcr ve mütehassıslardan bu hususta uzun izahat istemişlerdir. Tet· 
kiklerini saat 13 e kadar devam ettiren Milli Şefimiz Maden halkının 
alkı§lan arasında istasyona avdet ve saat 13,20 de Malatyaya d~ 
yollarına devam etmi~lerdir. 

Malatya, 31 (A.A.) - Reisicumhuru hamil bulunan tren dGrı 
saat 19,55 de Malatya istasyonuna vasıl oldu. Millt Sef merasim arzu 
buyurmadıklarmdan istasyonda vali Fahri Ozeni kabul ederek yarım 
saat kadar izahat aldıktan s0nra 20,30 da Çeti.nkaya istikmetinde ha. 
reket buyurmuşlardır. 

Malatya 31 ( A.A.) - Reisicumhur Ismet Inönü'nil hamfl hu-
uust tren dün gece saat 20,30 da §ehrimize gelmiş ve kısa bir t "vak· 
kuftan sonra Erzincana müteveccihen hareket eylemiştir. 

(De1'1UllJ ! lnel sayfa.da) 

Gece set erleri 
yapılacak 

Bazı Sovyet ricali, Fin18.ndiy~ 
tarafından teklif edilen şartlar 
dahilinde barış aktine taraftar 

Bugün çıkan bazı refiklerimiL 
de, yılbaşı münasebetile yap!}. 
makta olan gece yansı sef erlerintn 
bu sene yapılmayacağı hakkında 
yazılar vardı. 

Öğrendiğimize göre, bu haber. 
lerin aslı yoktur. Gerek Akay i. 
daresi, gerekse Devlet Demiryol. 
lan mutat yılbaşı seferlerini 
muntazaman yapacaklar. 

Kopcnhng, 31 - Nationnl Ti- \ t1ır bir hez.ımctc uğradığını bildi· 
dendi gazetesinin lstihbanna göre, riyor. Finlandiya kıtaatı Sovyct 
Moskovada mUhlm bir harp koıuıe- hududunu Kuhmo yakmmdıı Uçlln
yi toplanmıf;itır. c~ bir noktadan daha nşml§tır. 

Bu konseye iştirak edenlerden Finlandiyalıların hududu geçtiği 

b::.zılarmm l<'inlandiya tarafından diğer iki nokta moivaam ve lnarL 
tcklü edLc.>n şaı t.lnr dahilinde ba.. dir. 

General Wallenius, :Murmansk 
hattına yapılan •on baskınları te
yit ctınemi;, fnk&t kayak mUfre
felerinln Sa.mijsrvi bölgesinde Rus 
hatlarının gerisincfo mlihim hare _ 

katta bulı.mdul; lr.rın• tc~it eyle • 
miştir. 

rış akdine tar..Jtar oldukları bil- -.,.-----------------------

dirilmektediı·. 

Diğer bazıları hnrekatın Ukba.

hara kadar tehirini istemişlerse 

de, ekseriyet Finlandiya yabancı 

yardımml!an istifade etmeden ta
arruza m:ınim kıtaatla devam ediL 
mesini talep etıniştlr. 

1<1l'ıı'I.ER 3 VNCV ntn NOKTA
DA.."l DAHA SOVYET TOPRAGI

NA GİRDİI.ER 

Stokholm, 31 (A.A.) - Svenska 
Dagbladt gazetesl, 20 bin Rus as
kerinin Suom\1&'5almi bölgeainde a.. 

Bugün Fcslumc fabrik!Jsım!a mii!ıim bir yan vı•ı o1h. Resimde, 
itfaiye teşkiwt mu atcşı bastırmağa llğraşışı gorimüy:n. ' angın tafsi· 
latım ikinci sayfamızda veriyqruz. 

~:ı.·"I~' ·'~·t· . , 

HABER 
Yarın 

Okuyucularına güzel 
bir takvim hediye 

edecektir 

Okuyucularımız yarın 
muhakkak birer Haber 
edinmeli ve müvezzi
i erden M aberin takvim 
ilavesini istemelidirler. 

Yılbaşı piyangosun a k z n al ar 
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Milli Piyan 
600.000 lira kazanan 

11325 
Bu numaranın son rakamile 

rı havet bulan numaralardan on. 
da bir biletler 5, 20 de bir bi. 
\etler iki buçuk lira amorti a.. 
'rrlar. 

300.000 lira kazanan 

28226 
Bu numaranın eon rn kamt}p 

oihavet bulan mımnrnlıırdan on. 
da bir biletler 5, 20 de bir bL 
!etler iki buçuk lira amorti n 
lrrhı.r. 

200.000 lira kazanan 

12922 
100.000 lira kazana~ 

30725 
50.000 lira kazananlar 

p 46841 11711 

30.000 lira kazananlar 
10119 Sl60J 

15339 

20.000 lira kazananlar 
33448 9102 24603 22959 
19138 7734 
13253 29563 

10.000 lira k:ızananlar 

14336 
830Gl 
14098 

lf021 
6'03 

'1501 
8103 

85273 
6266 

1997 
1'040 

5.000 lira Jiazananlar 

688 22496 86196 30278 
5466 18125 26266 6492 

. 6180 11211 7848 
~7166 3414 17167 8287 
2'649 21768 ıno• 

2~2 

9385 

2.000 lira kazananlar 
38668 28841 29058 36157 7756 

1440 11241 31524 13024 20402 
320r4 25083 17187 11390 4454 
32441 1329 37548 11079 
26553 1012 5249 1627~ 9997 
32870 24935 12308 
30256 29494 15262 

521 25536 14766 12743 24132 
10084 10335 6745 37435 5348 
30561 

1.000 lira kazananlar 

10995 26234 15016 2n180 29125 
29907 22042 31631 39412 38349 
27430 9453 38865 17774 17789 
31724 33249 24039 5736 :-J8894 
21908 10506 6025 B1115 24048 
30326 37467 12648 6764 
19793 37209 18649 32385 2266:! 
'.!6416 13644 23611 4842 25606 
6624 25914 6.511 31066 20821 

22824 24517 18980 17033 7787 
17680 10142 23236 14241 9337 
8023 11713 5895 5101 19577 

26267 23255 502 ~ 
37497 14420 30025 21167 8774 
~4905 29481 18709 37742 3017 
')7761 3012 34064 25740 37091 
16188 13751 26073 2615 
1104 39425 83589 32775 14M6 

t0650 24205 9600 13724 240~ 
24642 22929 6664 14162 
29288 24606 25203 14102 13951 
7241 7650 30881 28852 590J 

14793 28054 2894 23143 32954 
10244 24499 39626 8157 12611 
23738 38666 21836 84486 
3~058 3144 25900 611 39999 
12479 7363 32647 12596 20495 
30615 4970 84934 12692 14344 
31394 26537 29918 21524 14496 
27906 17939 15~39 30788 3757 
12482 12155 18409 146 21777 
31197 15338 21266 16284 20755 
23713 20761 19645 10481 38286 
22038 . 
11231 4201 36986 34262 21607 
35164 32798 426 13616 S5670 
17883 13040 27769 2144 28331 
4394 1548 14019 14084 239~~ 

36749 36091 12518. 7164 290 
23874 36176 10732 100~3 9060 
21460 24817 28936 37644 

Son Daldka, 1940 yılına ıtngin 
olarak giren talili okuyucularını 
tebrik eder ve kendilerine saadet 
diler. 

Balkan antantı 
konssyl 

Yakında Bclgratta 
toplanacağı haberini 

Romanya tekzip ediyor 
BWu·e,, 81 (A.A.) - Reutcı 

bildiriyor: 
BaJ~an Antant• <ıeytnbı ya 

kmda B" lgn tta I • cağına dnlı 

bur Alman ve fl:fü ·• gazeteleri 
~rıümdan verılr..· haberler rumi 
Romeo mabar•:iııı:e lWip edllmü 
te:lir. 

ı.~ıhaklkll R<om"L>·anm vaziyeti 
s;ın h&f~ıarın ı.Mhıatı yani Sav. 
yet _ F1nianrli)ıt llitlll!ı neUce. 
sinde katiyen değişmlt değildir. 

Romanya tcabmda hııdutlarmı mU. 
dafaaya hazırdır. Ve bitaraf bh 
Balkan bloku tetekkOI ettiği tak 
dlrde, bu, olAkadar her memleketin 
bltaranığmı koruyacak kattyen le. 
dafUf bir ıınla§ma mahiyetinde ola 
caktır. 

Yılbaşı hediyesi olarak zevkh bir 
te:<zip haberi verebihyoruz: 

Güzel Giresun zelze-
leden masun kalmıştır 

Bu ak.am aldığımız son malO. 
lOmnta göre bUyUk zelzeleden gU· 

zel Gırcsun cehri mnsun kalmıştır. 
Burada esaslı zarar gören yerler 

bir kaç resmi ve bUyUk binadan 
lbaretttr. 

Yalnız şlmtl!ye karlar Glresunun 
ııllfus znylat.J olarak verilen ra.. 
kamlar tnaal .. scf doğrudur; ancak 
bunlar Glr"sıuı şehrine değil bU· 
tlln kazalıırına alt bulunmaktadır. 

Bir mnJQnılltn Rô·e Giresun vt
lAyetl içinde en çok kurban veren 
yer Şibinkarahlsar knuu.ı olduğu 

gibi blltUn Giresun vUA.yetl içinde 
kurban vermiş kaza merkezinin de 
Şiblnkarah!sar olduğu anlaşılmak· 

tadır. Buranm köylerinde nUfuı 
ı:ayiatı 1000 1 geçmektedir. Mer
kezde de 11:5 ö!Q vardır. Kurban 
veren köylerin yUzde dokllan yapı
sı da harap olmuştur. 

Vl!A.yetln ikinci derecede nUfus 
zaytat.J Yer~ı tt.azMl AlOcradır. 130 
kadar ölU, :50 kadar yaralı haberi 

almmıatır. 

Görelede J]d, Bulancatta. 1 610 

vardır. Birincide 16. lklnctde 3 ya· 
rah vardır; fakat Görelede tama· 
mile harap olan ev 160 ı geçiyor. 
Kırk kadar da kısmen harap oı. 
mue ev teablt olunm111tur. 

Ttrebolunun yalnız mnthakatm. 
da haur ve myiat vardır. Tirebo
lu köylerinde 1 ölU ve 80 kadar da 
yaralı bulunmaktadır. 1150 kadar 
ev tamamlle, 350 kadar ev kıamen 
harap olmuıştur. 

Glresuna alt en IOD menuk mı· 
10.mat bundan ibaret oldulundan 
bu sabahki razete1erden blrlııde 

Gireaunun resmini, altmda btr ba. 
rabeye döndUlü k&ydlle butlmtt 
g~renlerln uğradığı bllytlk tee•11· 
rn bu haberimizle nlsbeten hafif· 
letmlş oluyoruz ve görenlerin uğ
radığı büyük teesstltll bu haberle. 
rhnizle nl!beteıı hllfifletm!ş ve b1%· 

zat arkadaşmırzı da sevindirecek 
bu tekzip haberi ile okuyuenlal1"' 
mıza az çok te.~clll olacak blr yıl. 
ba§ı hedlyeal verdWmfd ıanııedl. 
yonıs. 

"" ' ---- ---- . 

f Wi~IIu~ımnıE!tflMtn 

beyannamesi 
((Alman milletinin mukadderatı mevzuubahs 

olan çetin bir savaş yapac~oız .. » 
KoPftıhat. 31 (A.A.) - Politlken gazetesinin 

cJerlin muhabiri, Almanyanm seri bir askeri tam 
ııal peşinde olduğunu yazıyor. 

Mareşal Göring, neşrettiği beyannamede diyor 1:1: 
"Bu sene içinde hiçbir zaman istemediğimiz 

ve fakat asla da korkmadığımız hadise vukubuldu. 
Ordmnuz Hitlerin müessir sulh filetliğind::n çık· 

mı§ ve yenilmez kes.tein bir kılıç ha.ine in!dlap ey. 
!emiştir. Almanyanın muslihane bir tarzd3 ve bfr 
tün milletlere müsa\•i olarak kalkın:numı temın 

yolundaki samimi gayretleri In3ilt~re:ıin bizi im· 
ha etmek hususun:faki arzusu önünde akim kal· 
mı~tır. Milletimizin hayati ve m:ıka:i:les hakları • 
ru müdafaa eden Hitlerin bize şu emri vermek 
mecburiyetinde kaldığı an gelmlştir: Harp ve za· 
fer. Ben ve milletimiz silahlanrımızla iftihar edi· 
yoruz. O siUUılar ki birkaç gün içinde dü~manm 

hava kuvvetlerini imha etmiş ve ordu ve donanma 
ile örnek alınacak bir iş birliği yaparak ham' e:ıile 

dü~nı tnmamile yok etmi~tir. ltiraz kabul et· 
mez şekilde isbat ediyor ki Eğer Polo:ıya sefen • 
nin sonu harbin sonu da olmamışsa bunun kaba· 
bati münhasıran garp devletlerine aittir. Bu dev· 
!etler sulhu istememişlerdir. 

Bu hal, bütün Alman generallerinin emriye~ 
.nilertnden ve diplomatik mahfillerde toplanan 
,ayialardan anla~ı!maktadır. 

Hltler Romanın barış için gayret sarfetmesine 
.mıhaliftir. Bununla beraber, ayni dip!omasi ma
. 1afilinde teyit edildiğine g5re. Almanya, ihtilafı-
• un mevıii kalmış olnıası için Roma tarafından 
.arfedilen ıayrellerle mutabıktır. 

HlTLERlN ORDUYA BEYANNAMESi 
Bnlin, 31 ( A.A.J - Yeni sene münasebetile 

ııUer. orduya aşağıdaki beyannameyi nesretmiş-
• ır: 

"Alman ordusu 1939 da baprdılı eserden ifti
ar edebilir. 18 iÜD içinde millt cemi.yetin teessü· 
.ınü ve Versay haksızlığının tam.irini mümkün 
.ıldıruz. 

Bizi a,ıkça himayesi altına atmıı olan Tanrı· 
.an bizi takdis etme3ini ve vazifemizin ifasında 
oızc kuvvet vermesini niyaz ederim. Alman mille. 
.ınin mukadderatı mevzuub.1hs olan çok çetin bir 
avas yapacağız. Bütün milletin gözleri sizlere di· 
ılmi~tir. Sizinle iftihar ediyor. Size itimadı var
ır. Çünkü sizin cibl askerlerle Almanya ancak 
Jli? ıelebilir ... 

MAREŞAL GORlNG DiYOR Kl 
Bertin, 31 (A.A.) - Yeni sene münasebetile 

\lmanyanın hava kuvvetleri kumandanı sıfatile 

Düşman toprakları üzerinde uzun mesafe uçuş· 
larile İngiliz gcmilerıne karşı şidd~tli hticum!arla 
ve Almanyanm havalannı mü:iafaa yolun:b yap. 
tığınız muzafferane savaşlarla Alman kartalmır. 

pençesini dU;mana gö:;ter.:iiniz. Alman kartalı. 

Hitler emrederse düşmana saldıracak ve onu vu· 
racaktır. Işte bu suretle hava ordusu snrsılm!!z bir 
itimatla yeni seneye giriyor. Alm:ın ha\•ao:-dusu· 
nun 1940 senesi için paro'.ası ''zafer .. dir. 

' Zelzele mıntaka 
sında ~<i talebeler 

Bugünkü maç Maarif vekaleti, hiçbir 
talebenin açıkta kalma
ması için tedbir ahyor 

Şehrl.mbde bulunan m1laflr 
Frençvarot futbol eklbl lklncl ma.. 
çmı bq1lıa Tab1m ıtadmda latan· 
bul B muhtelltl Ue yaptı. 

Hakem Refik Osman, Top'un l· 
daresinde oynanan maça lstanbul 
muhtellU qafıdaki kadro Uo çık. 
tlll§tlr: 

Mehmet All (Osman) - llırls· 

to, Vlaatardl - CtW, Nuvar. BU· 
seytn _ Dlrao, Cihat. lbrahlın, 

Cala.fl (Tana~), Ft!lp (K. 1'1.k.rot). 

Misafir takını da dilnkll kadro· 
sundau dört tlfl ealk olarak çık· 
ll'\lftJ ı 

Oyuna mlaaflrlerln akmile baa • 
·andı. Muhtelit haf hattmda kesi· 
en hu akmm akabmda CulafJden 
ılr pas alaı:ı İbrahim muhtelitln 
yeglne golllnU atmağa muvaffak 
..>ldıı. Bu rolden IODra Macarlar, 
bariz bir Oatllnlllk temin ettiler; 
ve bu basla devrenin ııonuna ka· 
dar devam ettl 

11 lncl dakikada afdan yapılan 
blr Macar akmmda aoU~ aldığı bir 
pası g1lzel ku1Janarak Macarların 

ilk golOnU yaptı: 10 uncu daklkada 
Sal'Ofl ikinci Macar golllnU çıkar. 
dl. Bu gollln akabmda yapılan bir 
muhtelit akınında cuıan. topu k&· 

Haber refikimizin 
hazırladığı yardım 

BEŞiKTAŞ TA llAZIB OLDOQO. 
NU BlLDtBDI 

Haber retlktmlJı taratmdan ıauııa. 
b tamamen 111se1• fel&ketud•l•rtne 
taıw. edilmek OMN •kla klUp .,... 
mıda bir )'&l'dım tunıuv.. tertip .. 
dlldllt ve Galatuara7, Venerbahçe, 
Bqlktq. Vefa, Beykos. Kwtulq. 
Pera. '"U klQp'.ertıı!D bu tunı1r1a7a 
davet edtldllt ID&lQmdul'. 

Vefa ve Galatuaray JdOpleri tek· 
U.l kabul dUkJ•:tııl dt1a btl&rmlf. 
lerdir. Beolktqta da bugb mtıra.. 

caat •tml~ .,. bu hayırlı S,. dahil ol· 
m&#l memnUDiyeU. kabul etUklertnl 
bfldlnnl§tır. 

IOUp murahbut&n ealı gthıft ıraat 

8 da mmtak& merkezinde toptanae&k 
ve tarntn'&Dlll MUIU'IDI tMblt •de-

~ 

leye bir metre mesafeden avuta. 
atarak gUzel bir gol fırsauru ka· 
çırdı. 

37 ncl dakikada Saro~I UçfincU 
golü de atmaya muvaffak oldu. 

Devrenin bundan sonraki kısmı 
karaılıklı akınlarca geçti; ve dev. 
re 3--1 Macarlar lehine netice· 
lendi 

-1K1NCl DEVRE: 
Bu devreye her iki tıı.kım da 

ufak birer dcğiıılkllk yaparak çık· 
mıetardı. Yine Macarların hfıkimi
yeU ıöze çarpıyordu. 21 inci dakL 
kada Macar kalesine girmek üzere 
olan topu İbrahim dıeıın çıkardı 

ve devre her iki tara.fm kaçırdığı 
mllteaddit fırsatlardan &onra gol· 
allz olarak bitti. Macarlar, sahııyı 

3-1 galip olarak terkettiler. 

lzmir Jl (Hususi) - Buradn 
tetkiklerde bulunan Maarif vekili 
Hasan Ali Yücel, }·akında Anka· 
raya döneceğini ve son zelzele fe· 
lfiketinin maarif bakımından mfiş 
küllerini tam yenm~k için tedbir 

alacağını söylemiştir. Açıkta ka~an 

talebeler Erzurum, Sıvas ve Istan· 

bul gibi vilayetlerimiıin müsait 
binalarında ok.utulaca~dardır. 

Se! feJaketi 
(Ba§tarah 1 inci aayfada) 

vasını sel basını' ve Muradiye ile 
Emiralan istasyonları arasında 

tren yolunun su altında kalması 

-----------· · dolayısile maarif vekili Ankaraya 
Bu sabah yapılan sokak bugün için mukarrer o'.an seyaha 

koıusu tini, yolun açılmasına intizaret' 

KOŞUNUN !IUKAFATLARTh, 
ATATtlRK MVm\FATLAR1LE 
BlRL1li.TE BEDEN TERll1YES1 
GENKL D1REK'I0R0 DAGITrl. 

AUeUzm.1 teşvik aUeUertn önU. 
mllzdeld ay içlndo ıehrlmizde yapı· 

1acak Balkan kroa o:ı.mplyonaswa 

hazulanmaıarmı t.eıuln g&yealle Yeni 

Sabah retlk.lnm tara.tmdıı.n tertip e· 
dilen Yılbqı ııokak bayrak koşusu 

tıu c.bah aaa.t ıı de Taklllm tı.bldcm 
il• EminöııU balkevt araamda gldJp 
Jelm• 8 ldlometrellk tılr meaate Uzo
rfnd• yapılml§tır. 

Çok ıyı or&'antzo edilen ve baota 
beden terbiyesi ~cnol dlreklörll ol. 
m&k Qzere bUtUn apor meverıcr tara. 
tından büyUk alAka ile takip edilen 
ko§llllUD EmJ.nl:lnU halkevtne varqıı 

blrlnclllğlnl Kurtuıuııtan MatıdJa ka· 
sanmıf, Kocaellnden Galip lklnct, 
Gal&t.aaaraydan lrfan QçUnCU. Osm,., 

dl5rdünc11. Kocaellnden Recep be§lnct 
olmuııtur. 

Taksime k&T§J b1rlnclllğiııl 'P'ener· 
bahçeden Rıza Maksut kazanmış 

llJ>Or eğitmen kursundan Hllacyln 1 

kinci, Kocaelinden İbrahim UcUncU, 
Kemal dördOncn, Kurtu1ugtan Pabru 
)'&JDeı bo§tnel olmu,tur. Rıza Maksut. 
.. baktan m O t • ı • k k l l ta 

tehir etmi~tir. Ankaraya bugQr 
tren hareketi muhtemel değildir 

Hava bugQn de bulutlu ve yağ· 
murludur. Yağmur ve fırtınalar 
Ankara ve İstanbul telefon muha 
veresini de kesmi,tir. 

(Bursa, 1 zmit vı l zmirdtlri stl 
tahribatına dai1 ilk lıal1er~ dör
düncü sayfamızdadır.) 

!um blrlnel, apor eğitmen 

kursu takımı ikinci, Kocaeli takımı 

UçUnctl ve dördUncU olmu§tur. 
• Koounun mUk&.!atıarını AtatUrk 

ke>DUSU mUkA!atıarı Ue birlikte beden 
terbiyesi genel direktörü Cemil Taıı· 
er dağıt.mı§, hazll' bulunanlara at· 
letlzmln diğer bazı apor ıube•erl k&· 
dar alklf top!ama~dan diğer bazı 
apor §Ubelerl kadar gazetelere Lslmle. 
rtnln geçmeme31.nden Ozlllmemclerln' 
söylemi§ haklld aportmenlerln sporu 
alk~ tçln değtl vUcutlamım zlndcle~
mesl memlekete kuvvetli Ytlcut ver· 
mek baklld spor rubu kazanmak için 
yaptıklarını işaret ederek gcnçlerl 
ve kO§U)'U hazırlayanlan tebrik ct
mlşUr. 

Kofuda en tyl tsknlk neticeyi alan 
Kocaeli talmın kıırayı kl!.%8nnnıtır • 

Yangın 
Bugün akşam Q.ıeri aaat 15.20 

:le Eyüpteki Feshane fabrikasında 
oldukça ehemmiyetli bir yangın 

;ılanış, falrnt gerek fabrikanın 
kendi teşkil~tı gerekse itfaıyenin 
çabuk ~ etişmesi ile fabrika~·a sira· 
yet etmeden sön:Jllrfilmllştür. 

Yangının çıktığı yer. fabn1cı
nm sabun imala.thanesinin üıerin
de bulunan çuval deposu:lur. Bu· 
rada çm allar henüz anlaşılmıyan 
bir sebebten tutu~:n·ış. plzar mil· 
nasebetile fabrika tatil oldutu için 
hfidise derhal görülmemiş ve yan.. 
nn büyümüştür. Nihayet fabrika· 
nın saraçbane kısmı ustaba,ı~r 
dumanlan görünce hem~n im:lat 
zilini açlmı~ bir taraf tan da itra
ıycye haber verilmi~tir. 
Yangın bir saat s:>nra söndürül· 

milş. fakat bu mUddet içinde bin • 
lerce çuval yanmış. sabun im:ı· 

.athanesinde de bin kilo""U kazan· 
!arda, diğer bin kilosu ise d5kill• 
mOş olarak duran s:t1:>~nlar ha:"ap 
olmu~tur. Ziy:m o1dukçn mUhim. 
dir . 

ı rn.diseyi haber alan tabrika mü 
dür ,.e erkanı, za:)tta. M:lise ye

rine gelml~!er. tah!<ikata ba~lamı'1 
!ardır. 

lnö:iü Erz1ncanda 
Erzincan. 31 (A.A.) - Bura)a 

"telmekte olan Dahiliye vol<ili 
İi'3ik Oztrak ile Sıhhat ve Içtimat 
Muavenet \'ekili Doktor Alata,ı, 
,.etirınekte olan trenin bugün sant 

b '. " 12 de buraya \'artn'\sı ? <ıenm~"" 

te:iir. Bu trenı takiben birkaç S3"' 

atlik bir farkla da reislcum:1ur 
lnönOnOn bulunduktan husus! tn•" 
nin muvasalatma intizar edilmek" 
tedir. 

ııaı:ı.tya, sı (A.A.> - Dlln Mat 

11150 de Erzineandan ikinci yıu:al{ 
treni c;elınlşt!r. Sivıısa gönderilmek 
üzere aevkedllen yaralılann Slvat 
tre.-ı yolunun kar yüzünden tapalJ 
olmaıımdan Çetinkayada kalmalar1 
tehlikeli glirUlerek Malatyaya sev· 
kedllmlelcrdir. Gece yammdall 
sonra yaralı treninin Mal&tyaya 
hareket ettiğini haber alan vali 
muavini lAnm gelen t.e§kilitı ba.. 
zırlnmııJtır. Tren geldikten sonra 
yıı.rnlılar valinin nezareti altmdlı 

Mıılatyanm bütün otomobUlertıo 

hastanelere naklcdllmi.:ıterdlr. tı· 
taıyonda yarahlnra belediye namr· 
mı. zabıta iı.ır.lrl tarafından sıcak 
çorba ve çay vcrilmiııtır. DUn ceb .. 
rlmlu gelen 279 yaralıdan 43 na
f,'tr yaralının mUdavatı yapılarak 
ve iaşeleri temin edilerek bir dok· 
tor \'e iki basta bakıcı rcfakaUndO 
01)"1.rbakıra gönderflmi§t.lr. 169 
yaralı .Malatyada mevcut hutane. 
icra yatırılm11, geri kalan hafif 
yaralılar da mUdavat yapıldıktan 

eonra arzulan Uzerlne akraba ve 
tanrdıklarmm yanlanna rönderfl• 
mlıtır. Malatya ııhht mlleaaeeele· 
rlnln bugllnkll faallyet.l pyaııı ıUk· 
randır. Baıılarında 11hhat mlldOrtl 
olduğu halde bUtUn doktorlar ya· 
ralıları hastanelere yerleıtJrmlfler 
ve dört gUndenberl açılmamıt o • 
lan yaralannı muayene ve ameliyat 
yapmak euretlle gece yanI&rma 
kadar fasılasız çahf!nlllardır. Ma
latya halla Erzlnea.ndald tdınae ... 
\'e fakir kalan bUyUk ve kUçUkler" 
den iki bin k.lglyi evlerinde besle -
mek Uzere istemişlerdir. 

SlVASTA ÖLV YOK 
Sh·:ıs, sı (A.A.) - Slvaata rı 

k!nun sabahından bugüne kadat 
43 zelzele kaydedUınlşt.lr. Slvd 
tehrl ve Sivas merkea kazaam.,_ 
~·er sarsıntısı yilzllnden blç bir &. 
Jllm vatam olmamııtır. Merkea U" 
zası k5ylerlnde d8rt yaralı ftfdst• 
Bunlar da tedavi edllıniflerdir. 

• • * 
Amerikadan g5sterflen arzu tıse

rfne Ankara radyosu bu &QaJD _. 
at ~-22 araımıda krsa dalga il "' 
t.ruııyolunyla Amerika için menıtr 
ketlmlzln geçlrdlti bU· •.k zelıe1• 
felaıiett mevzuu etrafında JgWso' 
neıriyat yapa.calttır. 
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hattını sıkıştı ıyor Bir Alman dcnlırisinln 1914 de Emden kruvazllrilodP 2t'ten günlen) 

t"!IWffft. Sovyet erkamhaıbiyesinde ................................................ , \Iüller gizli kalması icnı> eden 

kdğıUarmı ~·akmıgtı. Bu ' erilen [. 
şareti anlamadı. Umumi el işarc· 

ôüşrr.cıtn. Zaten mezanna koş· 
tu.,u zaman:ia b!le bir cesetten 
!nr!:sız kalmıştı. 

DatnnDae: , Alman teknisyenler! 
~~~:::::~:~; f ir Rus livası dinamıtli bofiazlarda 
ttı::~ :ı~ır:~.~a:ı::ur.G· 1 imha edildi; l_O bi_n Sovyet aske~in_in 
~~d~!ı:'ı:arı::;ıanse b:t bo , kuvvayı külhye ile teması kesıldı 
)\uıU11 temlzlcnmesl için a:ı..u.tıercc uı \ 
l'atuutlardır, Hat açılıncaya kııdar .r\\ llcl:dııld. 31 (A. A.) - Salml-
~P& trenleri BuJgarlatan v Yuna j~r,iııbı cenubunda l'Ul'ler tara. 
rııat.anda bekletllmt§tJr. fmdıuı dinamitle doldurulmua olaq 

lS\ı eebe'>l• bugUnkU ekspn:s tren bo ar.laroan geçen Sovyet lh"aııı 
Gtı. Uzert ~ımı~ttr, Kon,·anatyoneı borhava olmuıtur. 
'-. aktam taa• OD altıda el eekUı . 

• '?UtUD ptyM&sınm açıl'-'1Jldar Bu liva)ı tefkll edeu 3.000 kl~· 
~ilQe kadar tzmJrde 1T milyon ki :len hiçbiri turtuJamazıuatn-. 
lo tlıttln aatıınuotır. Diğer cihetten 6-ft'enlldl lne gO· 
• ~tör EkreDı Janılnde b!rt.tı nt-,anıı re 60 Fln cepbaneleri kalmadığı 
hıuıuıctuıu h •"uıta R ha •partı· "c:ln P tsamo mmtakamıda Panı • 
~da otuan DJyanıandlnln kızı tadt ch-armda Norveç hududunu 

ri kuvvetlerini mlltemadiycn yıp· 
ratmaktadır. Finllndiyalılar, mu. 
vasala hatlarını ke!ltiklerinden, on 
bine yakın Rus askerinin ordu 
kuvayi külliye$ilC tema~ tama • it 
men kesilmi§tir. 

Şiınali Finlandiya ordusu ku· 
mandanı general Wallenuis kUl· 
liyetli kuvvetle tahşit etmekte o. 
lı,ıp, b;:zı cnmrelere göre Kemi· 
jaervi'yc ani bir taarruzda bu· 
lunmalç lşteyen Rus alaylarma, 
bu kuvvetleri kar~ çıkaracak
tır. 

Bir İtalyan vapuru, 1 
Çanakkale dışında 
İngiliz harp gemileri İ 
tarafından kontrol f 

edilmiş İ 
ı 

Roma, 30 (A.A.) - D. N. B. 

OQ lekia yqlarmda HankUyayı flVV'. 
ltı ıec:o JlleUo y11.1Undeıı a~r .uret ,. .;~c:mlşlerdir, 
hraı:vnı .. tJr. ~Ad!Mn!n eebe lnı osko\a, 31 CA. A.) - BQyUk 
ltaııc:1tkbr. umumi hrarglh tebll# ediyor: 30 
• Dlvanyolunda TUroo önUnde bir o llkktınunda mUblm hltblr hA<lişe ol· 
loınobU kuıuu olmuş, !<"atma ialr.1 

btr kadın ölmUştll. Otomobil şof1SrU 
~Urt adllyeyo teslim edilmiş, yapılan 
t..lııtıkatta otomoblll hurda bir h.ıı.'r'p 
01duğu anl~ıldığından tevkif edil· 
llıltur. 
ı..~ Gelecek ICDC lc;lıı Muırm s11Ab· 
~ ınaaratıarınm nazırlar mocll 
'lııee ıo milyon lira olarak tıılımiD 
'ı11ı<1i8Uıf Ahram go.zeteıi yazmakta 
Qıı., 

le * .Romanya ve Yugosla\-ya bU 
~•Uert lngiltereyo kereste sevki 

)'bıu t.carl tçlu tcabcdcn tebirle.rt v.ı 
;:z.l.ardır. Bu lk1 oıcmıeket 1'ereatt 
~Utu art.urmuk için de bil 

1ttıı gayreUorlle çalL,ıyorlar. 
• B'taoaada reisicumhur Lebrun. 

~~ İn;i.terenln Parı. bUyUk cıçısı 
"'DlPbel, Yunaıı eJçi81 l'olltl3e, ge 
\ltrıU Gamelln ve Ankaradaki l•'rruı 
~ t.~Uten &;cncrnl lla.rbomıeo.u 

Qbul ctml§tır, 
"'1 • ZUrib, yabancı bir devlete, la 
Creııtn mllll mUdatawsına 11.ıt maJQ 
~ vermekten suçlu 8 erkekle ı ka· 
i;1 T MDedCD 18 aya kadar mubte, 
~tara çarpm~br. Ceza mUd 

~u.rını lkftıaıden ııonra, tıunıar, nu 
t haricine Qlknruııc;Utı:ıruır. 
• P'ranaada Lllledo geco çıl<an blı 

~Clll neUcealnde §Cbrln telefon 
~lraıı tamamllo hnrnp olmU§tur 
. ...._raı pek mllbtmdlr. 

• ltalyada Tnrrı Annuıu:lata p 
~lla, ekacmı asker oımaı< üzere 
~CU dolu blr tre.ıı. $leli.yadan &olen 
Ccı ltlrat katan tıe çarpqımı~ tır, Her 
l'ıı lreıı homcn t.amıımt:e h.-ırnp ol 
).~tur. Teablt edilen ö!U mıktan %0 
"""lılar 100 kıodardJT, 

11 
Sovyetler 

Ulgaristandan askeri 
istelderde 

bulunuyorlarmış 
,~··, 30 (A.A.) - Moakovadan 
~ llıan haberler gasterlyor ki, So~ 
~er Birliği ile Bulgar bayeU a. 
~ !lda yapılmakta olan mUzake· 
~ ler Yalnız lktısadt meselelere 
llnhasır değildir. 

ıı.~ı.ııyanm askerl mutnlebatı da 
~latnakta olduğu söyleniyor. 
~ 

mamıştır. 

Lcndra, 31 - Helsinkideki Ha
vas ajansı muhabirinin iyi bir 
membadan haber aldığına göre, 
SUomosalvf mıntakasında yapıl

dığı resmi teb1i~de haber verilen 
• ve Sovyetler taraf mdan FinlAn· 
diyayı ikiye bölmek te§ebbüsü \ 
le vuku bulan şiddetli muharebe
ler sarahaten Finlandiya kıtalaıı 
lehine olarak inki§af etmektedir. 

Sovyctler. Mannerhelm hattı 

ilzerinde yeni bir taarruza teıeb. 
bUs etmişlerdir. 

Kayakh f in askerleri 
Daily Tclcgraph gaıetcainin 

Hclsinki muhabiri, Ruı ordusu· 
nun Murmanak'la olan muvuııla· 
sın1 kesmeğe sahıan muhtelif 
müfrczelerden maaea, 1200 U mU
tecaviz kayaklı Finl5.indiya aske. 
ri Kemijacrvi istikametinde taar
ruz yapan Sovyet alaylannm g~ 

Sovyet tnamız'ıın 
Son Uç giln zarfında Sovyet 

l.."1talan Mannerbeim hattına Ust 
Uste taarruzlar yapmışlardır. 

Eskisine nazaran daha iyi tan· 
zhn edilen tiddetli bir topçu ha· 
zırlık ateiÜle rağmen Sovyetlerin 
bütün hilcumlan çok kuvvetli 
rnüaademeler neticesinde pUıskllr· 
tülmUştür. Mannerheim hattı tc. 
cavüzdcn masıın kalrnıı1tır. Rua 

\ 

t\biycsinin dilzclmlıt olması Sov-

yct erkinıharblyesi arasında Al· 
nıan teknlsiyenlerinin vlicudiine 
ihtimal verdirmektedir. 

Şımal memleketlerinden 
yar:'.ımlor 

Parb, Sl - Şimal memleketle
rinden Finlandlyaya yardım art· 
maktadlr. lsveçte tlmdlye kadar 
toplanan tane yokOnu 5 milyon 800 
bin kuronu bulmu3tur. 

SAAT: 13.40 
f ransız ordusu harekete geçiyor 

Paris, 31 (A.A.) - L'!ntran$igcant guetcsinin ne~rcttiği 
!>ir habere göre general Gameli.n, İngiliz uınumt karargalnn• ziya
ret ettikten sonra beyanatta bulunara~ har~et li!&tİ gelmd:ien ev. 
vel Fransız ve 1ngilh: ordulannm lil.ıumsuı b\r tehllkcıyc g\rmc· 
meleri J!zımgeldlğlni söylemi~tir. 

l>ans ınatbuatının kaMatlne göre l3a§vckil Daladyc'nin tam 
bir muzafferiyet istihsal edilmeden Fransanm silAhları elinden lır 
rakmıyaeağını teyit etmesi keyfiyeti Fransız ordusunun· e~crjik bir 
harekete geçeceğinJ: l§arettir. 

frlandada çalınan cephane 
Dublin, 31 (A.A.) - Phönix • Park kalesindçn çalman silAh. 

lann bulunması için pol!!ı ara§tırmalara devam 4Stmektedir. Dub
lin'in etrafında nehir ve kanal yataklarmda bile ara~tırmalar ya· 
pılmışhr. 

Çarşamba gUnU hükUmet~e Syan ve mcbusan meclislerinin 
tasvibine arzedilccck olan isth:nat tedbirler bilhassa şüpheli §ahı.-.. 
tarın mahkemeye verilmeksizin tev!dfi, tcmerkUz kampları ihdası. 
devletin emniyeti hakkındaki kan una tevfikan hUld1mete daha ge
niş salahiyetler verllmesi gibi ıeylerdir. 

,-p- 7&7i7Z ·r= -- a 
C 

' 
ı Son Dakika'nın zabJta romanı ı 0 n: ••- Siz hakikaten mahal. leri vakıt ant bir ıurctte durdu • 

u~ltı faılasile aeviyorsunu.z:. ga lar. 
'ht l'lva§ yavaş ben de sevme:ı: Bir fenerin, hafifçe aydınlattı. 
tatlıyoruın. Fakat daha yakından !ı bu çıkmu aokağın ağzında, 

ajansı bildiriyor: 

Cenova vapur kumpan}'Cf.!ının 
Kapomele vcrpuru Cenova~ git· 
mek Uzere 13 te~rinisanide tstan. 
buldan hareket etmi§tl. H.amuJeşi 
buğday, keres~ ve balya halinde 
muhtelif emtiadan miirekkep bu· 
lunuyordu. 14 teşrln1sanidc Çıı
nakkeleden çıkacağı sırada vapur, 
bir İngiliz kruv:ızöril tarafından 
muayeneye tabi tutuldu. Bu sı· 

rada gemi Türk sufannda Kjlpı
dağınm takbircn bir mil açığında 
bulunuyordu. 

Bir İngiliz hıman<Jam cebir 
istimali tehdidi ile gemiyi araş· 
tırdıktan sonTa, zaptetmiş ve Ln· 
valet'e götilrerck orada O gUn 
müddetle mevkuf bulundurmuş· 

tur. Gemi. 13 kanunuevvclde av. 
det ederken, keza Tilrk sulann· 
dıı tngiliz harp g~eri tırMın· 
dan ikinci d:fa olaDilk muayene 
edilmi~tir. 

lstanbuldan alınan diğer bir 
habere göre, Maearistana gQndc· 
rilmck üzere kuru incir ve ilzUm 
yüklü olarak lzmirden gelen Fiıı. 
za isimli Macar vapuru keıa, bir 
İngiliz harp gemisi tarafındnn a· 
raştınlarak Malt~a aevkedilmit· 
tir. 

Demek oluyor ki, b" fnı;lfü 
harp gemlleri Tilrk sularında a· 
çık denizde bulunur gibi hare • 
ket e~mekt~~irler, 

An.karadaki ihracat ticareti 
mahflllerinin htikQmct nezdinde 
tngili.z~erin rnUdahaleJerlnc: laır§ı 
teıcbbüstc buluncluklan, fakat 
Türk hük<hnc:tinin Tllrk karasu· 
tarının himayesini temine ma
tuf tedbirleri almağa mUterr.ayfJ 
bulunmadığı ha.her verilmekte· 
dir, 

• • • 
Anadclu ajanarnın notu: 

S:ıl&hiyettar malcemattan aldı· 
ğmuz malılmata göre, Türk tı.r 
lannda remi muayeneleri ya:>ıl· 
d ğına dlür hiç bir ıikayet vaki 
olman:ı~br. 

l'rtıeti," bir portakal yığını vardı; fener 

~Lokantadan çıktıkları vakıt şığınm altında bir altın yığıru. ına~e l 
ı. un, Kouvent bahçesinin her 'la benziyordu. 
~~tnı gezmek için ricasını Ellen'in vUcudu baıtan başa 

tttf. ''ir ürp:rme geçireli. 

R;ltı dar aokaklardC\n geçtiler: Con: .. _ Neniz vu? Ne Yazan: William Matin 
it 1 lıfalt caddelerden yUrUdU 'du?--" 
~:· "Uteat!~it yan eokalclara git "- Vallahi bilmiyorum, ama parmığmda bir elmas yil.ıOk var. 
'llt!t. 
~ ·,urası okadar berbat bir yet' kf,1 dı. Ellen: .. Ne... Ne... Neden 

ltr 0ha beldlyen n8betçi polis "- Evet, ha.kkımz var. Buralar öyle bakıyorsunuz?' 
~ ~nlan acvı~alı zannettikleri: fan uıakln111ım.' Con bir adım ilerlledi ve iğildL 
ht~ 1 kiti ye mUteceasis nazarlarla Con yarım bir dönilf yaptı; Elmas yüzUklil el soğumuıtu. 

tılar fakat ani bir surette durdu. Göz. Seri bir hareketle portakalları 
~llenie Con, hakikaten, yeni leri yine portakal yıfınrna d6n. dağıttı. Mcyıdana bir kol çıktı. 
)0r~lar gibi gute konup yt!rft. dit Kalbi duracak gibi oldu. DiğCT' portakatıan kaldınnca. 
l' •rdr. Y1ğılmıt yemlşterln altından siyah elbise giyen •• demln, &-

~ bir çıkmu eobfa gcldlk. bir el uıannuıtı, Bu elin ufak peranın önilndcn geçcıı adam, 

Çeviren: . 
meydana çıktı. 

Adam ölmil§tn. 
Tam bu esnada katın bir ses 

"- Ne oluyor buralarda -" 
Diye bağırdı. Ellen korktu, ar. 
kasına baktı. Bu frlyan bir po. 
listi. 

••- Ne oluyor burada T ., diye 
poU. tekrarladı. 

Eli mllıanfld blr harôetle ana.. 

tile: 
- İ§aret defterim yok! cevıı .. 

bını vcrdL Daha bu cevap verilir. 
ken ynnındnkllerdcn birisi: 

- Kumandanım! Düşman ateş 
açıyor! diye haykırdı. 

Evet, İJıgiliz kruvazörü bir aın. 
yU ate§e tutuyordu. Zavallı Em • 
denin n~§t obüsler çarptıkça sıç
rıyor, tltriyordu. Azıcık yatı§ıın 

yangın yen1dcn nlevle nm1§ll, 
- YUzmek bilenler k cndllerini 

adaya atmn !. 
Ya zavallı yaralılar? Baııilstiln • 

de serilmiş duran bu b iç re kol -
St!ı kanatsızlar ne yapacnk? Bun. 
lar kendilerini nasıl kurtaracak, 
gUlle yağpmrundan nereye ığınn. 
caklar? 

MUticr can acmile kendinden 
geçmiş yllzlcrce bnkı§lnrm f ersiz 
fersiz kendine çivilendiğini gördU. 
Bu knhrnm:ı.nlnr, son M?llanlnnna 
k:ıdnr dövU~nıil§ler, lmılrJerlnln 
kendilerinden istedi~ vazifeyi yap 
mışlardı. Fakat §L'lldJ no topları, 

ne torpilleri, ne de bir damla nkn.. 
cak kanlan vardı. Son vaı:i!e MUl· 
lere dilşUyordu.O , blokhnvzının i· 
çinde nrkadnşlarlle beraber şan 

ve ıereflerlle Ulmcy:l bUtUn mev -
cudiyetllc i.stemfş ve her dakika 
bunu beklcmiştl, Fa kat tali ken • 
dlslnl ıınğ bırakmu.ıtı. Azabın ve 
kahrın son katresini de içmesi Hi
zımgellyordu. Zavallı MUller, felc.. 
ğfn, bukodar musJbc tten sonra bu 
elim felaketi de kcndlalno göster· 
nıek l~ln bu dakikaya kadar Bağ 
bırakacağını ummamıştı!. 

Almaıı imparatorluğu bahrtyesJ• 
n1n Elyah istavrozlu hayra~ ağır 
ağır direkten {l§ağıya Styrildı ve 
Yerine beyaz y{lndcn blr kumaıı 
yUkseJdl. Bu bez parçası o kadar 
nğn- \.'e yorgun çıkıyordu ki, onu 
rllzgfir bile l:ımıldatamıyordu. 

Artık İngiliz ba}Taklı kruvawr 
de ateş kestl 

Gece ... Koyu mavi semada yıl· 
dızlar şınna gibf parlıyor ve bun· 
lann akisleri ölülerin gözlerinde 
t§ıldryordu. 

Mecruhların iniltileri azalmııtı. 
Açlık, susuzluk ve yorgunluk 
ı:ağlcım olanlarmı bile hals~ bı-

rakmıştı. Bunlar gUvcrtcnfn ıu· 
rasma burasına devrilmi~lcr ve 
kendilerinden gcçmiızlcrdi. 

Milllere gelince ..• o, böyle de. 
ğiJ ;i. Bugece Emdende geçirdiği 
aon gecesiydi, Şimdi o, maden 
parçalan arasında dolaşıyor, çök· 
mü1, yırtılmış gUvertenln öte
sinde berisinde açılan rahneleri 
gözden geçiriyor: sönmUg yangın 
kokuşu ciğerlerinl dolduruyor
du, Bazan da durup, dalgaların, 
macerasına devam için uyandır
mak ister gibi f rsıldandrklarm1 
geminin iniltisini dinliyordu. 

Halbuki artık her §C.Y bitmişti 
Mağrur korsan artık bir daha 
kalkamıyacaktı, Halsiz, cnruıız 

Emtlcni bu hale getiren dil,_ 
m&n kim.:i? 

Avustralya donanmasıruı men· 
sup S}~:Iney zırhlı kruvazörUydil. 
Kokcs adalarının elli mil açığın
da iki kruvazörle beraber bir gi· 
lep kervanının yanı ba~ında gl. 
derken t : lslzlc verilen haberi at· 
mış, d:ığru Direksiyo:t edasına 
kcşarak harbi kazanmıştı. 

Zırhlı çok kuvvetliydi. 
Müller dolaşıyordu, Çanakh~ın 

altına geldi. Burada ml!Ibrm Le
vetzov kuman:!a edlyorc5u. Fal:at 
yer:mıe kül hali:ıc gelmiş bcy;ız 

kemikten b:ışl:a bir ~y bulama· 
dı. Gayd:ı da ölmüştü. Gcrıırd ela 
Zimmcrm!n da, Kroppinu da 
hepsi ölmil~l~rdl. Yapılan yokla· 
matla on bir zal'oit ve yüz yirıril 
asker mevcuttu. Yaşamaya uğra· 
şan yetmi~ beş yaralıda."l da bir 
kıomı ölüme rnakhuQmudu. Su wı 
ilfi~ kalmaınI§tı, 

Günlük bulmaca 

Soldıın sapı: 

ı - çın olarak do#anlar • Sarı 
ıpeklo l~lenml;ı pamuklu kuma§. 2 -
İLUhaz olunan kararlar. a - Amir· 
!er - Sopa. ' - KU~k bir ftdaa • 
Teral hico.ptır. G - Bir renk • B&ftaa 
''T,, gelirse bayanların balo elbı.ut 
olur. 6 - Sırt • Omıt. 'l - Yaslan -
Demet. 8 - Tersi bol de:U • Kınnı • 
Dqma "'U., gelirse yarduncı otur. 
9 - Blr peygamber ismi • Çoban • 
Tersi lnmekten emirdir, 10 - .,...,,. 
ylkle suyun tırlamaaı. 

l'ul<ardaıı ıaptn 

ı - fıarel:le anlatma • KWlQr .,. 
lerlle UC'l'a:ım dıılre. 3 - lctııe kum 
doldurul® çuval. 8 - lld *1k, ' -
Mnhf!LZ<l • ULlıza. ıs - Terli ~er 
demektir • Bal yapan kanatlı böcek. 
6 - lıJkodrıı ve ha.vallal tı&llu, 7 -
lkJncı hart mlzln okunuıu • Molltup. 
• Teraı notıı.dır. 8 - Taharri ot • Ttrp 
el knltıc ve nizam demekUr. 1 -
Türk mizah Ustadı bir hocaıııD taoı.1. 

10 - Inldyad • Fcryad. 
' No. lı bıı1Dlll(amnıu baUtı 

Soldnn aııll'a: 

• 
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aşvekil 1000, Vekiller 
üçer qüz lira verdiler 

' 

\ııknrıı, 21 - Yardım yurdun her taratmda candan 
t r alD.ka llc devam ediyor. 

ıııe.dığı için, bedeli, telı\.ketzedelere gönderilmek üzere 
aıtm, niııan yUzUnUğU teberru etmiştir. 

Kızılny umum! merkezine 29 blrinclkAnun akşamı
na lcadnr yapılan teberru miktarı 2~0 bin 960 llrnyı 

bulmuştur. 

Ha v k 1 Refik Saydam 1000, vekiller heyeU azala· 
t"ı Uç r yUz Ura vermJ~lerdlr. Sıvıı.ıı mebusu AbdUrrab. 
man Naci Demirağ 5000, Vehbi Koç 5000 Ura teberru 
da bulunmu~lıı.rdır. 

Akhisardan ilk Ilııte olarak dUn 1500 lira gönderil· 
mlştlr. lzmlrdok.l teberru llsteside mUtemndlyen ka.
barmaktadır. Listede biner ve beşer yUz liralık teber. 
rular bUyUk bir yer tutmaktadır. 

H?A!'ıiS.\NIN 1',\HDDJI 

Eski, ehlr memurları, zelzele !eIAketzedelerl için bl 
rer maa§ teberru etmeye karar verm~lerdlr. 

Ankara, Sl - Dost devletlerin zelzele felılkeU dola
yısile al!Uta ve yardımları devam etmektedir. DUn ha
ber verilenlerden maada gelen haberlere göre M1sırdll. 
ki lngillz kuvvetleri kumandanı general Vllson Anado
luya 20 bUyUk askert çadır ile lngiHz askerlerinin ver
diği 100 Inglllz lirasını ganderml~ ve geniş bir yar_ 
dundl\ bulunmak lçln de prens Mehmet All ile birlikte 
çalışmağa başlamıştır. 

Zelzele mmtaka.sma yakın vllılyetıerden telılket aa_ 
hasma aynen. yfyccek de glindcrllmektcdlr. Bu §ekllde 
bllhasM Kayseriden mUhlm yardmılarda bulunulmuş
tur. 

hmlroe KrT.ılaya yapılan tcberrulıır dakikadan da
kikaya artmaktadır. Nihat admd& bir terzi kal!ıuıı 

dUn Kızılaya mUrac.:ıat ederek verere'< bir §cyl bulun. 

İngiliz hllktımetl de 25 bin lngillz llrıısı tahsis et· 
mlştlr. Fransa hUkQmeti beş milyon Fransız frangı 

{takriben 150 bin Türk lirası) yardımda bulunacn.ktır. 

······························································•*••·······-' 

K~r, fırtına yar
dımı güçleştiriyor 
Erzak dolu 18 kamyon 

karlara saplandı 
Erzincan defterdarı, şuurunu kaybetmiş bir 
halde, ankaz arasında gecehk entarisile dola
şırken görüldü, tedavi albna ahnd1. 

Kurbanların ilk listesi 
E skiköy, 31 - .(Husust suret

te giden arkada~ınuzdan) - Da
hiliye ve sıhhiye vekillerinin treni 
yeni bir yoldan çıkma yüzünden 
hareket edemedi. Geceyi Eskiköy· 
de geçirdik. Trenin etrafı sekiz 
metre karla kıplıdır. 

Civardan gelen köylüler ve aS
kerler hattı açmağa uğra~ıyorlar. 
Devlet Demiryollan işletme mü
dürü Nüzhetin riyasetindeki hattı 
açmağa uğraşan amelelerin bacak
ları donmuş, Sıvastan bir müfreze 
asker getirilmiştir. Erzincanla 
muhabere tem;" olunmuştur. 

ilk yaralı treni 
Srvasa hareket eden ilk yaralı 

treni ~tinkayadan Malatyaya 
dönmeğe mecbur olmuştur. Yüz
lerce amele yollan açmağa uğra}
maktadrr. 

Yüzlerce yarall}'I hamil ikinci 
trenin bugün Sıvasa varması bek
leniyor. Felfilcetzedelere civar vi
layetlerde yer aynlmaktadrr. 

Harap olan köyler 
Son gelen haberlere göre, Hafik 

kazasının lpsile nahiyesile civar
daki köylerin ve Koyulhisann 
Gözcük, Arnavut köylerinin tama 
men harap olduğu anlaşılmıştır. 
ZaJraya bağlı Teke, Eğinir, De· 
vckse, Ccnein, Tödürgc, Karahi. 
sar, Kesineris, Potuk köyleri de 
bu aradadır. 

Bı.itün köylere Sıvastan yardım 
heyetleri gönderilmektedir. 

Suşehrine giden yollar kapandı· 

ğından bura}'a yardım yapılama· 
maktadır. Koyulhisar ve Suşchrin 
deki hasar çok mühim:lir. Sıvas 
m0 rkczinde 62 ev yıkılmıştır. 

Koyulhisarda insan zayiatı 350 
yi geçmiştir. Müddeiumumi, sorgu 
hakimi, jandarma kumandam, ad· 
!iye jandarma başlditibi yaralan· 
mışlarchr. Bir jandarma erbaşı ile 
maliye tahsildarı, bir belediye me· 
muru ölmüştür. Ko}ıılhisar bina. 
lannm yüzde sekseni tamamen ;1 
ldrmf'5hr. Köylerle muhabere edi· 
lemediğinden hakiki zayiat te;ıbit 
olunamaınıştu. 

~ h~ konalı ve ha· 

pishane binası yıkılmıştır. Merkez 
ve köylerde şimdilik 29 ölü ve 
196 yaralı tesbit olunmuştur. 

Karaca.viran ve Şermin nahiye. 
leri zayiatı bu yekOndan ayndır. 

Zağradaki cumhuriyet ilkmekte!Ji 
enkaz halindedir. Zağra Ziraat 
bankası müdür muavinile kamı 

ve çocuktan ölmüştür. 
Su~hrinde yıkılan hapishane 

binasında 20 mahkQm ölmüştfü . 

Halktan 130 ölü vardır. 50 ev ta· 
mamen yıkılmıştır. 

Emin KARAKUŞ 
Vekillerin treninde 
erzak bitti 
Sıvas, 31 - Hususi surette gi· 

den arkadaşımızdan - Yolların 
kapalı olması yüzünden Çetinka· 
kayada kalan ilk yaralı treni ge. 
ceyansmdan sonra verilen bir e
mirle yaralıların Malatya, Diyar
bakır ve Elazığ hastanelerine ya· 
tmlmaları için ~lalatyaya dojru 
hareket etmiştir. Dahiliye ve Sıh. 

hiye vekillerini hamil trenin erza
kt bitmiştir. Köylerden ekmek ve 
yiyecek toplanmı~tır. 

ilk tren Erzi ııcanda 
DördUncU umumi mUfcttiş ve 

yardan heyetlerini hamil olan ilk 
tren evvelki gece saat 22 de Er -
zincann vasıl olmuştur. Erzincnnda 
temizleme ve ynrdım işlerine der
hal başla.nm~tır. Trendeki yiyecek 
ve giyecekler tevzi edilmektedir. 
Erzurumdan gönderilen sıhhi im _ 
dad heyetleri de Erzincana varmış 
ve derhal işe başlamışlardır. Erzin
candnn hareket eden ilk yaralı 
treninin 215 yaralıyı ihtiva ettiği 
haber alınmıştır. Yaralılar Sivas 
ve Ankara hastanelerine yerleştiri
leceklerdir. Erzurumdan Erzlnca -
na gönderilen erzakla dolu 18 
kamyon Aşkale kazası ilersinde 
karlnrn saplanarak kalmıştır. 

Erzincan kolordu kuman
danı ölümden kurtuldu 
Erzlneandan gelen haberlere gö-

re, askeri orta mektebinin ilk SL 

nrfrndnn 90 talebe enknz ıı.ltmdn 

kalarak ölmüştUr. Başltıı bir bina
da bulunan iki ımıfı talebelerine 
bir ıey olmamııtır. Erzincan ko-

lordu kumandanı yıkılan evinin i
kinci katından karyolasile beraber 
yuvarlanmış, fakat mucize kabtlin
den bir şey olmamıştır. 

Son dakikada gelen malfunata 
göre, Erzincanda memur olarak 
validen başka bir de defterdar 
kurtulmuştur. Defterdar şuurunu 

kaybetmiş bir halde gecelik entarL 
sile enkaz arasında dolaşırken 

görUlmUş ve tedavi altına alınmL'
tır. Üç gündcnberi Dlvrikten Er -
zincana 6000 ekmek gönderilmi§
tir, durmadan ;}1yecek taşınmakta
dır. 

Emin KARAKUŞ 

Kurbanlarin ilk listesi 
Slv&c;, 81 (llwıust surette giden 

arlındnsırnızdan) _ Gelen maHl
mata göre Erzincanda devlet de -
mlryolları teşkilatından ölen me. 
murlar şunlardır: 

Şube mUhendisi Mecit ailesi, 
bir çocuğu. halası; mühendis Fe -
rit, mUhendl.s Eşref, mühendis Da
vut, ailesi ve çocukları, ressaıtı Ha
san ve çocuğu, kısan şefi Hayri
nin oğlu, başkatibi Fehmi ve kızı, 
SUrveyan Nuri, ailesi, çocuğu; 

Silrvcyan N.uri ve ailesinden se _ 
klz ki.si, Sürveyan Talib ailesinden 
Uç ki5i, SUrveyan Mahmut ve Uç 
çocuğu, şoför Dursun. Silrvcyan 
Bilfılin . iki çocuğu, Sürveyan I~te
mln ailesinden üç kişi, Zaim.in ai
lesi ve dört çocuğu, odacı Recebin 
ailesi ve çocuğu, puantör Şerefin 
kız kardeşi, istimlak memuru Ari· 
fin kayınbiraderi ve aflesi ve c;o -
cuğu, şoför Sıtkınm iki çocuğu, 

tamirattan 22 amele, Uç çavuş, tel 
çavuşu Mehmet ailesi 2 çocuğu, 

ambar mcr.ounı Recebin kaynanası 
ve çocuğu. Sürveyan Sıtkmm an.. 

nesi, Fcrhndın 2 çocuğu, Hıfzmrn 

annesi. 
Mühendis Nedim; Sürveyan 

Muzaffer; odacı Recep, odacı 

Hüsniye, otlacı Feyzi; odacı Ali, 
odacı Mehmet, lasrm şefi Hay
ri ve karısı, sulh hfikimi Hasan 
Fehmi. aza Tahsin, hakim mua· 
vini Mürvct. 

Müstantik Adem, enkaz altın
dan ağır yaralı olarak çıkanlmıf, 

Bursa, 
Izmitt e 

il 

1 
iz mir ve 

feyezan 
Sular a.rasında mahsur Bursa 
vaıısını telefonla buDduk : 

Karacabey ovas nda bütün köyler su altında. 
köylüler evlerin·n damtnda imdat bekliyor 

Bursa, 31 - Birçok dereler 
şiddetle yağan yağmurlardan taş_ 

mış, ovaların mUhlm kısmı sular 
altmda kalmıştır. Ycnişchlrle Bile-
cik arasrnda münakalat tamamen 
kesilmiştir. Simav çayı da taşmı~. 
Mustafa Kemalpaşa kasabasını 

yUksekte bulunan bir iki mahalle 
mlistesna olmak Uzere istila et
mi~tir. Halk açıkta kalmıştır. BU
yilk çarşı da sular altındadır. 

Bursadan kamyonlarla ekmek ve 
çadır gönderilmiştir. Bursa ile 
Mustafa Kemalpaşa kasabası ara.. 
smdaki mllnaknlht da kesilmiştir. 

Vail muavini ile janda.rma kuman
danı feyezan yerine gitmek için 
hareket etmlşler, fakat sulardan 
geçemiyerek Harada kalmışlardır. 

NUfusça zayiat olup olmadığı 

hakkında henUz malumat yoktur. 
Bursa ovasındaki köylerin birçoğu 
da sular altında kalmıştır. Ça~r
köyü halkı birdenbire gece yansı 

su baskınına uğramıştır. NUfusça 
zayiat olduğundan korkulmaktadır. 
Çekirgedeki havuzda ve parkta bu
lunan sekiz sandal kamyonlarla 
ki5ylcre sevkedilmiştir. 

Jandarma bölük kumandanı, 

mUtehassıs mUfrczelerle Apolyond 
gölUnd~n sandallarla köylere ha -
reket ebnlştir. Halkı kurtarmak 
için birçQk tedbirler daha aJm. 
maktadır. Kcmalpaşaya giden 
mektepliler beş otomobille yolda 
kahruşlardrr. 

Son dakikada gelen haberfore 
göre, Kemalpaşa ve Karacabey 
ovalanndnki derelerin feyczanı bir 
felaket hallnl almaktadır. 

Suların ovalara hUcumu çok şid
detlidir. Büyült ağaçlar köklerin
den sökUlmcktedir. Elll kilometre 
uzunluğundaki Karacabey ovasını 

da tamamen sular kaplamıştır. 

Bandırma yolundaki yeni köpriller 
de sular aJtmda kalm~trr. Civar
daki köylerin halkı evlerinin danı. 
larına çıkarak imdad beklemekte -
dirler. Çıngar dere, Kara dere, 

çocuklarr ölmüştür. 

Güneysu suvarisi, zelzeleyi 
denizde nasıl duymuş? 
Felaketin vuku bulduğu gece 

Güneysu vapuru Giresun limanın-
da, demir almak için vaktin gel. 
mesini beklemekte idi. Gemi sü
varisi bugün kendisile görüşen 

bir arkadaşımıza şunları anlat· 
nuştır: 

"- Gece saat takriben ikide 
gemi tornistan yapıyormuş gibi 
sarsıntı oldu. Daha bunun sebe· 
bini anlamadan şehir tarafmldan 
büyük bir gürültü ve şangırtı 

duyduk, Geminin sallanması, zel
zelenin şakuli i.stikamette vuku 
bulduğu zannmı vermektedir. Bu 
esnada hareket saatimiz de gel· 
miş bulunduğundan Samsuna 
doğru yol aldık. Buraya geldiği
mizde zelzeleden bir kaç binanın 
çatladığı ve bazı bacaların yıkil
~ığmı duyduk. Aynı zamanda i· 
darcden all::lığ:mız bir telsizde, ~e
rek yolculardan ve gerekse acen
telerden alacağımız zelzele m.a· 
lumatmm derhal bildirilmesi is
teniyordu. Samsundan elde ede· 
bildiğimiz haberleri lstanbula bil· 
dirdik, ki bunlar da gerek ajans 
ve gerekse gazeteler vasıtasile 

efkanumumiyeye arzedilen ilk ha
berlerdir.,, 

Gemi yolda büyük bir fırtına 
atlatmış ve bu sabah yolcularını 
çıkarrnl'§tır. 

o 

Bwsadan bir göri1nüş 

Canbazlr ve Simav çaylarının !e
yezanından başka Apolyont gölil 
Uluabad istikametinde taşmağa 

başlamıştır. 

Dün Ankaradan gelen vali Re
fik de derhal feyezan mıntnka.sma 
hnrcket etmiştir. 

Son dakikada aldığımız malıl· 

mata göre, feyezan mmtakasına 

hareket eden Bursa valisi Refik i. 
le fırka kwnandanı ve sıhhi ye, 
Kızılay heyetleri her taraf m su· 
!arla kaplı olması yüzünden yol· 
lanna devam edememişler ve Sü· 
lüklü jandarma karakoluna iltica. 
ya mecbur kalmışlardır. Saat 12 
de telefonla Sülüklü karakolunda 
bulduğumuz vali Refik bize şu 
malOmatı vermiştir. 
"- Feyezan 29 kanunuevvel 

günü akşam saat 17 de başlamış· 
tır. Yağan yağmurlardan Kara· 
dere, Sun::ıv, Cambazlı ve diğer 
dereler birdenbire yükselmeğe baş
lamış'ardır. 

Karacabey ovasındaki bütün 
r:öyler sular altında kalmıştır. 

Muhaberat kesilmiş, bu ana kadar 
irtibat tesis olunamamıştır. Sular 
müthiş surette yükselmekte de. 
vam etmektedir. 
Mustafakemalpaşa kasabasının 

ova kısmında ol::ın aşağı m:ıhalle
leri sular altında kalmıştır. Yalnız 
yüksek mahalleler kurtulmuşlar· 

dır. Son dakikada Mustafakem1l 
paşa ile irtibat tesis olunmu~tur. 

Itk anda ancak 5·6 kişinin su.. 
larla· sürüklenip öldüğü tesbit e· 
dilmiştir. Birçok evler yıkılmıştır. 
Kazada yangınlar da çıkmıştır. 

Bu ana kadar tahribat ve nüfus 
zayiatı hakkında fazla mallımat 
almak kabil olam:lmıştır. S:ıların 
bastığı ova ve köylerde mühim. 
hayvan za~·iatı vardı:. Uluabad 
köyü de tamamen sular altında 
kalmıştır. Köye giden ~se üzerin· 
deki köprü yıkılmak tehlikesinde. 
dir. Bandırma ve Karadere yolla· 
n üzerindeki beton köprüler de 
tamamen sular altındadır. Yıkıl· 
mak tehlikesine maruzdurlar. 
Bandırmadan derhal 9 sandal 

getirilerek köylere imdada gidil· 
miştir. Mudanyad::ın da kamyon. 
tarla sandallar getirilmektedir. 
Çanakkale ve Balıke3irden im:lat 
kıtalan gönderilmesi i stenmiştir .• 
Sular müthiş bir şekilde yüksel· 
mektedir. Feyezanın bir afet halt· 
ni almasından korkuyoruz. Bur· 
sa ovası için şimdilik büyük bir 
tehlike yoktur. 

Menemen ovasını da 
sular bastı 
İ7.mlr, 31 - Devam eden şiddet

li yağmurlar ylizilndcn Gediz neh.. 

ri ile diğer birçok çay ve dereler 
taı,ımrıı, ovalar, köyler, bağlar •ıl 

altında kalmıştır. Bergama ovası 
da suların istllft.sma uğram~tır. 

Buradnki köylerle 1zm1r arasında
ki muvasala tamamen kesilmiştir. 

Menemen - Bergama §<>sesinde
ki Kunduz köprUsU sular altmd• 
kalmıştır. Suların şimdiki irtifal 
50 santimi bulmuştur. YUkseınıe 

şiddetle devam etmektedir. Yeni 
Fuça civarında da sular her tara
fı ve yolları kapaml§tır. Bir ev yı,. 
lulmış, bUtUn evlerin alt katlaı1 

su dolmuştur. 
Seferihisarda Azmak civarında 

bir keçi sürilsUne yıldırım dU~Ut 
on iki keçi ölmUştUr. SUrU sahibi 
de yaralanmıştır. 

Torbalıda da Fertek çayı taşmtfı 
Tepeköy, Çaybaşı, Şehidler, De
ğerli köyleri sular aJtmdf kal.Dut' 
tır. KöylUler dağdaki köylere iltl· 
ca etmi.5lerdir. Tepeköyde bir e1 

yıkılmıştır. 15 ev tahliye edi.lın13-
tir. Tehlikede bulunan evler boşat.. 
tılmaktadır. Ant su hücumunda "' 
vada bulunanlar ağaçlara tmna ., 
narak kurtulmuşlardır. Kurtarıl -
malan için imdad gönderilmJştit• 
Torbalıya yıldıran dlişmU§, jan ' 
darına telefon santralı, bir mıısJ 
şebeke, elektrik tesisatı harab oı.. 
muştur. 

Cumaovası nahiyesinde Bulgul"" 
ca köyilndc 6 ev, 3 dam tamameDı 
beş dam kısmen yıkılm~tır. Kil ., 
çük Menderes nehrinin tıulan d• 
yükselmektedir. Menemenin uıu -
mayıı kÖyU civarındaki demiryolıJ 
sellerden bozulmuştur. Afyotıı 

Bandırma trenleri yolda kalmıştır· 
Gece geç vakit yol tamir edilebil

miıztir. 

lzmitte feyezan 
Izmit, 31 - Şiddetli yağını.ır• 

tar yüzünden bütün Izmit 0\"1~ 
seller altında kalmıştır. Ovada1'1 

köyler ve çiftliklerle muvasala ke' 
silmiştir. Suyun derinliği bir ınet' 
reyi bulmuştur. 

Köylere imdada giden jandar" 
ma müfrezesi lzmite beş kilornet
re mesafede Kiraz köprüsünden j• 

leri gidememiştir. Jandarrnal~! 
burada bir evde kalan bir aileY' 
kurtarmışlardır. Evin mandırll· 
smdaki 9 sığır boğulmuştur. ~· 
ğıt fabrikasının yeni kurulan sel· 
lüloz kısmına sular hücum euııi" 
makineler iki metre su a\tıoÔ1 
kalmıştır. Nccatibey mektebini dl 
sular basmıştır. 

!zmitle - Değirmendere arassıf 
da beş köprü sularla snrükteıı' 
miştir. 

Soma, 30 - Yağmurlar yuınıı
den büyük köprünün set dıvarı,ıi 
yıkılmış yol kapanmı§tır. 


