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Bu hazin levha karşısında kendisini 
tutamayan halk hep beraber ağladı 

Erzincan - (gazetemiz namına hususi surette Milli Şefe "sen sağ ol!,, diyerek yaklaşmış, göz. 
giden arkadaşı.rnızdan) - Oğleden sonra Erzin. leri yaşlı bir halde ellerine kapanmıştır. lnönü Er-
zincana muvasalat eden Milli Şefin ziyaretinden zincanda kalan vekillere direktifler verdikten son. 
halk büyük bir memnuniyet ve eşsiz bir mselli ra halk tarafından saat 17 de uğurlanmışlardır. 
duymuştur. lnönü şehre ayak bastıktan sonra :t. * * 
yaya yürümüşler; ve bu sırada felaketzede halka Erzincan (gazetemiz namına hususi sıırctte 
başsağlığında bulunarak acılarına gönülden isti- giden arkadaşımızdan) - Vekillerin treni b~gün 
rak etmişlerdir. Bu sırada hazin bazı sahneler geç. 12 de Erzincana geldi. İstasyonda general Alpdo-
miştir. Tırnaklarile toprağı kazarak oğlunun cese- ğan, Orbay, vali ve maiyetlerile halk tarafından 
dini çıkaran bir kadın Milli Şefin boynuna sarı. karşılamlmışlardır. Baştanbaşa bir harabe halini 
larak: -"Mehmedim burada öldü. O da askerdi. alan §ehri gezen vekiller iskftn ve iaşe işleri etra. 

Küçükçekmecegi 
sular bastı 

Çekmece köprüsünden nakil vasıta-
larının geçmesi yasak 1 

Teberru yekOnu 
yarım milyonu 

buldu 
Senin oğlundu. Sen 52~ ol babamız!,, diye bıçkı- fında mühim bazı direktifler vermişlerdir. Şimdi· 
rıldarla ağlamaya ba .lamıştır. Inönünün bu felft. ye kadar tesbit edilen ölü ve yaralıların sayısı altJ 
ketzede kadını kucaklayışı karşısında bütün halk bini geçeceğinden korkulmaktadır. 
hep bir:den rnüteh<ıssic; olarak ağlamışlardır. Yo- Muhtelif ic;tikametlerden gelen tren ve kamyon· 

Bursa ve Manisa civarındaki tuban hadisesinden başka devamlı 
Yağan yai;'lllurl{l.r _neticesi .olarak Is~ civannda bazı yerleri de su
lar basmıştır. Daglaraan ınen sellcı:m tihaklle KüçUkçekmece gölilnc 
akan dereler taşmış, asfalt da dahıl e:::ınak üzere bUtUn yollar su al
ltnda kalmıııtır. 

, Bir taksi otomobili Çckme~e köprwsu civarında yol UstUnde sula
rın şiddetli cereyanile devı:tımış ve :ı:::andalara çektirilerek gUçlUklo 
lturtanlmıştır. Bunun Uzerınc gecede::.bcri otobüsler ve otomobiller. 
1~ diğer nakil vasıtalarının Çekmece 5prüsUnden geçmeleri rnene
di!mJştir. 

. KUçUkÇekmcce köyilnU suların tcnnmcn basmasına ~ani ol~ak 
ı~.~n köprUntin altındaki kazıklar lt~lmakta ve böylece derenin 
gole daha kolaylıkla akitılmasına «;ıL....'"sllmaktadır. Çckm~ce köyünde 
4-:> e'i sular basmış bulunmaktadır. 

Buzlar üzerinde cereyan 
eden bir muharebe 
'16000 kişilik 

bir R us kuvveti 
imha edildi 

SoY,vetler Mannerhaym hattına yeni 
bir taarruz daha hazırhyorl ar 

Roma, 1 (A. A.) - Öğle zama. 
ru çıkan gazeteler Kiantajarvi gö. 
lünün buzları üzerinde cereyan 
eden muharebe hakkında mufos • 
tal maH\mat vermektedirler. Bu 
ınuharebcde 16.000 kişiden mü. 
rckkc.P. olaıı 163 ünoU Rua fı,rk:ar 

seri Fin kayakçı müfrezeleri 
tcrafmdan gafil avlanarak top • 
ç::ısu ve tanklarile birlikte tama. 
ı::ıile imha edilmiştir. Finler mu. 
brebe sahasında pckçok miktar. 
da harp ganaimi elde etmişlcrdiıf. 

(Dtrnımı 2 inci S.yfay) 

Yalnız İstanbul nakden 
133 bin lira verdi 

Şarki Anadoluda zelzele fcl5. 
ketine uğrayan vatandaıılarımız 

için yapılan yardımlara bütün 
millet büyük bir <:rzu. ve yarı~la 

~ lun kenarında üç çocuğunu gömen bir baba da lar halka çadır. giyecek ve yiyecek vermektedirler. 
••••••••••••••••••••••• '• •••••••••vvvv+••••••v••••••••••••••••••••••••••oooooc 

Erzincandan l stanbula ilk 
gelen qolcu anlatıyor 

"Şehir dümdüz olmuştu. Sağlam kalan tek bir bina yoktu. Felaketten 
üç gün sonra enkaz arasından sağlam adamlar çıkanlıyordu.,, 

Felaketzedeler içinde, evinin enkazı önünde bir yorgana 
sanhp karlar. arasında yattnağı tercih edenler var 

devam etmektedir. Dün pazar: ol. İ 
masına rağmen- !stanbulc!aki mev: 
cut ıpağazalarda faaliyet süratle 
yürü:nüş, Kmlay namına kol kol 
gezen yardım komitesi azaları 

her uğradıkları evde vatandaşla. 
rr gerek nakden gerekse aynen 
yar.:hma hazır bır vaziyette bul • 
muştur. Bilhassa Şi~li mıntaka • 
smda yapılan tebernıların y~d'ı. Felaketten sonra Erzincandan muayyen saatte oradaki ailelerin-
nu yirmi bin lirayı geçtiği gibi lstanbula ilk defa bu sabah bir den haber almak arzugjle yanara1~. 
ayrıca birçok evlerde • kadınlar yolcu geldi. Günlerderb::ri h~r..,~iıı Haydarp3şa garına koşan birçok 

zavallılarla beraber biz de Erıin· 
candan yolcu getirecek treni bekle
>ip duruyorduk .. 

diki~ makincl:ri başında giyecek ı 
yetiştirmeğe çalış::mşlardır. Bu. 
gün Kızılaya yatırılan para 
miktarı l 00 bin liraya baliğ ol • 
makta, bu paralar Kızılay depo . 
lar müdürlüğline verilmektedir. 

Diğer taraftan memleketin 
muhtelif yerlerinde ya:-ıtan son 
yardımlar şunlardır: 

Çanakkaleden 2000, Uşc.ktll' 

2000, Sarıkamış. Muğla, Alaş~ . 
bir, Fethiycden biner lira, Burta 
10,000, İzmit 4000 Sivas 2:00, 
Kırklareli 7000, İzmir 20.000, 
Çorum 25.325, Bolu 2785, Sinop 
2627, Akhl~ar 1500, Boyabat ~---
1318, Söke 400, Sultanhisar, 270, ' 

(Dennu 2 inci Sayfada). 

güzel Mr Jöırt.anş1, .• • ...... t 
{~m t.afaili.tı 2 nci sayfamızda), 

Evvelki günkü trenin en uzak. 
a:ı gctirdii;i yolcular Kemahhlar
·ı. D~inkü tren ise Ankaradan ile
ı mıntakalardan yo!cu getirme· 
·.ti. Bütün ümitler bugünkü pos 
• ı b:ı}lanmış bulunuyordu. 

: ~ıt~kim bugünkü trenden ha. 
·~ r beklemek için gara gelenlerin 

leji de pek çoktu. Saat 11,50 de 
. en gara girdiği zam:ın bu bek· 
<.'yıci!cr bi.iyü'=' bir tz.aı'a sağa so
a ko;mağa, Erzincandan yolcu 
>!up o!m::ıd:ğım s~:m.,,ğ1 ba)ladı 
ar. Hele içlerinden yaslıca b; 
.adının hali ~k acıklıydL Bi 

taraftan ağlıyor, bir taraftan da 
sesinin •bütün kuvvctile (Erzincan 

(Devamı 2 inci S.,f ... ) 
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._,.._hirde 
N e1~r Oldu •• 

uer s 11apıaı ınuaKı ıer ınneı 
Muhtelif ders grupları öğ
retmenlerinden mürekkep 

komisyon işini bitirdi 
Ilk ve ortaokulların muhtelil ders kıtaplarında iki yıl evvel ko. 

nan terımlen tetkik etmek üzere, maaril vekilliği, Ankarala mJ:1telil 
ders grup!an oıretmenlerınden mJteşekkil bir komisyon toplanmıştı. 
Komısyon azalan kendılerine verılen kitaptan büyük bir itina ile tct· 
itik ederek baıı terımlerı d:?ğ•ştirmış \.·e umumi o!arak bir ~e!dl kabuJ 
etmı~tır. ~ımdiye kadar tetkik edılen terimlerin sayısı p~ ço~{tur. ' 

Terım telkık.eri önümüzdeki ders senesi başına 'kajar tama:.nla· 
oacaktır. 940 ders yılı kitapları tanzim e:iilen yeni terim!erle ba3ıla· 
caktır. Tenmlerin büsbütün ortaian koldırılacağı h:ı):?rle.-1 asılsız:lır. 
Yeni kabul edılen terimler okullara bildirilmiştir. 

Ukokul çocukları için ınhhi imdat merkezleri 
kuruluyor 

İlk okul çocuklarının sağlık vaziyetlerini korumak maksadile 
maarif idaresi ilk okul çocuktan için ''Sıhhi imdad" merkezleri te. 
ıis ctmrğe karar vermi~. bu hususta hazırlıklara b:l§lar.mıJtır. 

''Sıhhi İmdad" merke:deri okullardan ve ailelerden sıra ile ge. 
Jecek okul çocuklarını sıkı bir muayeneden geçirecek, icab eden ilk 
müdavamatı yapacaktır. Sıhhi lmdad merkezleri aynı 7.amanda ani 
vakalarda müracaat edilecek sağlık mUess:selcri olacaktır. 

Şimdilik sıhhi İmdad merkezleri Fatih, Eminönü, Beyoğlu, 
Usküdar kazalarında tesis edilecek, bilahare diğer kazalarda da ku. 
rulacaktır. 

Zelzele mmtalmsına gidecek profesörler 
Enincanda vukııa gelen z:elzele felaketi dolayısile İstanbul 

t}niversitesi prc-fesör ve doçentlerden müte§ekkil bir grup zelzele 
mıntakasında tetkikler yapmak üzere Erzincana gideceklerdir. 
Heycle fen fakültesi profesörü Hamid Nafiz başkanlık edecektir. 

Bugünkü maçta 

~iacar takımiyle 
2-2 berabere kaldık 

llk devre (1-0) Macarların üstünlüğü ile bitti 

Macar F. T. C. tnkmıı bugtln 
ıehrlml.uleki son maçını Tal:slm 
sladyoruunad İstanbul muhtelitile 
ynptı. 

Hnvanm berbnd bir şekilde ol. 
mnsına rağmen eahayı beıı bine 
yakın bir kalabalık doldurmuştu. 

Hakem Ahmet Ademin ldare
ıindc oynanan maça lstanbul muh-
telit! şu şeklide çıkmıo:tı: 

Clhnd • Fan.ık. Sııllm - Musa, 
Feyzi. Esnt • l\le!lh, Bodurl, lla.k
la •• erer. Salilhaddln. 

Macarlar da birinci maça çıktık· 
lan en kuvvetli kadrol:ırile oynu.. 
)'orlardı. 

Oyuna Macarlar başladılar ve 
derhal hakimiyeti kurdular. Daha 
ilk dakikalarda muhtelit muavin 
hattı c;ok fena bir ovun tutturdu. 
Onuncu dakikadan sonra muhtell
tln biraz canlanır gihl olcluf,'lı gö
rlUyor. 14 Uncil dakikada Şeref 
topu kale önUnde aya~da fazla 
tutmak vil:ı:Unden muhnkknk bir 
gol rıMıatı kaçırdı. 19 uncu dakf. 
knda dn Melih a\•nl v:1':Jvette topu 
h:ıvnland•rarak bir gol fırcı..atı da· 
ha kac;ırdı. 

20 inci dakikadan sonra Macar
lar hdklmJyeti rine tesise muvaf-

fak oldular. Fakat muhteJ.ll müda
faasının çok canlı çalışnuısı Macar 
muhacirnlerine şUt atmak Imk!nını 
bırakmıyorlardı. 31 inci dakikada 
Şaroşi nefis bir vücut çalımı Ue L 
ki n.ildafiı atlatarak yakından b!r 
şiltle takımmm ilk golUnU yaptı. 
Birinci devre bu şekilde ı·O Ma
carlar lehine bitti. 

tK1Not DEVRE: 

İkinci devreye çıkıldığı nman 
muhtelltte u!a.k bir değişiklik ya
pılmıştı. Sal!bnddln santrhafa ge
çirilmiş sol açığa da Basri kon. 
muştu. 

Bu devre çok sUratU ve oldukça 
asnbf bir ba\'a içinde oynandı. 17 
inci dakikada Hakkıyla karşı kar
şıya kalan Macar sol mUdafU ken· 
dl kalecisine pas vereyim diye to
pu kalesine soktu. Muhtelit de ilk 
golUnil bu suretle kazanmış oldu. 

Dl''.Tenln 30 Ul"CU daklkruımda 
santrhaf Şaroşl III uzaktan nefis 
blr şUtle takımının ikinci golllnll 
nttı. 35 inci dakikada Melih. sol
dan aldıt:'l bir pasla muhtelitin L 
kinci golUnU yapmağa muvaf
fak oldu ve maç da netice dcğiıs
mcden 2-2 beraberlikle bitti. 

onPosı:a 
~--- ..... .., 

''Hergün., aUtununda Muhiddin Birgen yem yıld&n bs.b.tdsrU. 9e!!slertD 
!naanların delil, lnsanlarm ııcne:erln ha.ilki olduklanı:ıı yazıyor ve yuıamı 
fÖyle b!Urtyor: 

"TUrk mlllett, her zamandan ziyade, bu yıl cemr olmaya ve btltun tu
urne can·an p multndclcratın knrşısmıı azim lle dlk11me~e mec~rdur. 910 
aencslnden muvatfııklyctle, anadetle ve :ı::ı.ferle c;ıkm~k 1JUyoraak coaıu, ır .. 
deli vo §UUrlu olncn~ız. Millet ballndc de, ferd halinde de...,. 

f~I AKŞAM J 1 ----- ---·--- -·-- _..__. _________ .. __ 
•Dtkkatter., aUtununda. berkesin ı.elule De, felAket.Mdelen ,ardrmla 
~ ~ flmdJ Tertlen tııneler ve oeblrlerden ıeblrlere yap:lan yar_ 
drmlu aeUeest tabiaUle lkUsacıı ve mali vaztyeUmlzle yen! bir e.'\ramtı ha.i 

aıı oıacatı yazılarak o arada lhUkArla mUcadclcnln unutulmam•ar. blla.kla 
f14'ıaUeıı4lrilmal lllmDlU tebuilz etUrll.mekmeld.edlr. 

Türkan şilebi 
Karadenizde alb gün 

mücadeleden sonra 

Romanya ya 
varabildi 

Geçen salı gfinU limanımızdan 
Tunaya hareket ederek bundan 
oonra hlç bir haber alınamıynn 

Tilrklın eilebl hakkında nihayet 
bu akşam bir tclgrn.f gelm~. vapu· 
run :Karadenlzde allı glln denizle 
mUcadcleden sonra Romany&ya 
\'ardığı bildlıilmfştlr. 

Çarşamba gece.o>! çıkan yıldız 

fırtınasına tutulan bu kUçUlı: şile

bin bllyOk tehlikeler gcçtrdlği an. 
!aşılmaktadır. Denizcilere gcçm!§ 
olsun deriz. 

16000 kişilik 
bir Rus 

kuvveti imha 
edıldi 

l&ıtanh 1 inci sayfada) 
Gazeteler bu muharebeyi bliyük 
bir Fin zaferi ~klinde gö11ter. 
mektcdirler. Helsinkiden alınan 

telgraflardan anlatıldığına göre, 
Ruslar Man:lerheim hattmda bir 
gedik açmak için son bir gayrette 
bulunacaklardır. Resmi radyo is. 
tasyonunun ordu hesabına çalı • 
p:ı fabril:alarda isy•mlar çıktığı 
ve makinelerin kasden bozulduğu 
hakkındaki haberleri teyid ettiği 
Mo:dtovadan alınan bir talgrafta 
bildirmektedir. 

Leningrad ve cephede bir müd. 
det kaldıkt<-n ıonra Moskovaya 
avdet eden Gepeu 1efinin bu se. 
yahati Sovyet muharibleri arasın. 
da isyan çıktığına dair verilen 
haberleri tcyid etmektedir. 

Felaketzedelera 
yardı;n 

(Daıtarah l i:ıci Sayfada) 
ödemiı HOO, Demirci 500, EL 
malı 250, Zongut::ak maden mü • 
hcndislcri2500 • maaşlannı:Jan tc. 
berrudan maada • (ZongulC:ağtn 
yar;;!1mı 60 bin lirayı tr.ıl:nuıtur). 
Kastamonu 9000, Ar.tep 6567, 
K:ınya tilccarlan 10.000, Sivas 
• Erzurum bııttı inıaat miihen • 
disliği 10.000, Emlak bankası 

yardım komitesi 3000, yüksek 
ziraat enstitüsünden 1500 lira 
Kızılay umumi merkezine 30 ilk. 
k!nun akıamın~ kadar yatmlan 
tebcrrula.r 300.000 lirayı bulmuı. 
tu. Bu miktar lstanbuldan gö~e. 
rilen ve diğer ıehirlerden de tek. 
ra.r son iki gU:ı zarfında gönderi. 
len teberrularla yarım milyon li. 
rayı bulduğu tahmin edilmekte • 
dir. Bu m:ktara memurlann ma. 
aşlarından verecekleri yüzde beş. 
le ecnebi devletlerin yardımları 

dahil değiD:iir. 

Aja!ca Montevideoyu 
ziyaret edecek 

Ldlıdra, t (A. A.) - Resmi 
mahf:ll:rde söylendiğbe göre 
Ajax kruva::örü yakında tir ne. 
zaket ziyaretinde buhırunzk Uzere 
Mc'll1evid:oya gidecektir. Bu hu. 
ıusta yapılan istimzacı Uruguay 
hükQmeti muvafık bir cevap ver. 
ıniftir. Ajax'ın Graf ile mUcade. 
lesi neticeıin~e aldığı yaraların 

Montevideo'dı tamir edileceğine 
dair dotapn haberler aynı mah. 
(ellerde tekzib et:!i!me!;t~~ir. '---r------- ---

1-Iolanda üzerinde 
meçhul tayyareler 

Londra. (radyo saat 18) - Dfin 
gece Holanda üzerinde bazı meç
hQl tayyareler uçmu,. bunlara Ho 
landa hava mll:iafaa to,~1n t:ı:a. 
fından ateş açılmr,trr. Tayyareler 
§imali §arkı istikametinde kaçmış· 
lardır. 

Erzincan dan Istan bula 
ilk gelen yolcu anlatıyor 

(Ba§tarafı 1 inci Sayfada) 
.ian yolcu var mı?) diye bağmyor 
ve bunu tekrarlaya tekrarlaya 
<>ütün vagonlara koşuyor, trenden 
•nen yolcuların ara.;ına so!culuyoı 
ve durmadan ayni kelımelen söy. 
üyordu: 

(Erzincandan yolcu \'ar mı?) 
Biçarenin aldığı cevap daima 

.neni i oldu. Artık herkes bu tren· 
Je de Erzincan yolcusu bulunma· 
Jığına inanmışu. Zaten şeltrcn 

•e kondüktörler de ayni şeyi söy· 
.üyorlardı. 

Fakat hakikatte, trenin içinde 
.>İr tek Errhcal" yolcusu bu. unu. 
yordu. Ancak bu yolcu hayırlı bir 
.ıabcr almak ıçin çırpınıp duran 
.:avallılara, f el~et \'c kara ha· 
Jerden başka syylenecek havajı ı 

:,uıunmadığı için, hıç ses çıkar 

mıyor kendini açığa vurrn~yordu. 
Erzincan<lan lstanblila ilk gelen 

bu yolcuyu iyi bri tesa:lüfle bul· 
tlum. Ve vakadan bir gün sonra. 
ılk imdat heyeti ile beraber Erzin· 
cana giderek taciaya bütün deh~
tile şahit olan bu zat gördüklerini 
şöyle anlattı: 

- 4 üncü umumi müfettiş gene
ral Hüseyin A})jullan ile b:mıJer 
ıcıaket yerine ilk va:an imht ka· 
dlesinde bulunuyorduk. Müthiş 
.>ir kar fırtınası arasında Erzım:a· 
na vardık .. Ş!hirde taş taş üstün. 
je kalmamıştı. Yeni e5ki bütün 
binalar yıkılmış Erzincan bir en· 
kaz )'ığım olmuştu. Yalnız askeri 
:{ışlanm bir kısmı duruyordu. 

Askeri kuvvetlerden teşkil edi· 
len muntazam yardım kuvvetleri 
binaların enkazı arasından insan· 
lan ve yatak yorgan gibi eşyaları 
çıkarmağa çalışıyorlardı. Bir ta 
rafta da kurutu'.an lelfilcetzedelere 
rarahlara barınacak yer ve ye 
mek temin işi' ele alındı. Askere 
ait birçok çadır kuruldu. Malaty~ 
ve Sıvas belediyelerinin hemen ra· 
aliyete geçm!Si saye3in:ie ek.-nek 
.;ıknıtısı bertaraf edıldi. 
Enkazı kaldırm:ıkta olan ekip 

'erin faaliyeti ilerle:lik-;e fe"akeı 

Erzıncanm içinde birçok büyük 
topl".r3 çatlaktan olmuştur. Bun· 
ların ara:;ında 3 metrelik olanları 
bile \'ardır. <;atla.darda;ı baı:ııarı· 

nın arasmdan gazlar da çıkmakta· 
dır. 

Erzincana giden tren yolu üze. 
rindeki köprüler de sakatlanmış 

fakat bu sa.'.catlık.ara şımJllik m.ı· 
va!<l~at bir tamir yapıl:nı~tır. An· 
cak Erzincanla Erzurum arasında
ki tren hattı pek fend bozulmu~ 
tur. Hele yeni yapılan büyük köp 
rülerden (geçit köprüsü) nün ta· 
mamen yıkı· mış olması burada 
daha epe-• zaman tren işlem~ne 
mani olacaktır. 

Erzincanda le fiketzedelcr ara· 
sında, çadırlara, sığınmayı re:ije
denler ra .. t geldim. Bu zava:hlar 
enkaz arasın:ian kurtara)iljikleri 
)'atal~ ve }·o:ganlarmı evlerinin 
yıkıntısı önüne serip >ra:la kar al. 
tında yatm:ığı tercih e:liyorlar:lı. 
Kimbilir belk' de taş yığınları ara· 
sında gömülü kalan çoluk çocuk 
veya ana \"C baJalarını bırakm:ıla 

içleri elvermiyordu. 

Felaketzede ~irde, p!k garip 
bir sessizlik vardır. Hiç kim3e 
konu~mak istemiyor. Yalnız enka· 
zı kahdrmağa çalışılıyor,yara'.ılara 

yardım ediliyor. O ka:lar. Askeri 
orta..'llekwbin ilk iki sınıfı,1a!ti 

talebelerden doksanı ölmUş fakat 
başka bir binaria bulunan son sı· 

mi talebe~eri tamamen kurtul. 
muştur. 

Erzincandaki 17 polisten 4 k;şl 
sağ kalmıştır. Felaketıe:ielerden 

bir kısmı da ıelzeleri müteakip 
çıkan yangında yanmışlardır. 

Felaketin derecesi cid:ien büyük 
ve korkurıçtur. Fakat halk bunu 
tam bir metanetle kaI'§ılamıştır. 

Orgeneral Kazım Orbay ve 4 
üncü umumi müfettiş general Ab
dullahın derha. aldıkları ~'ardım 
tedbirleri felaket acısını hafiflet· 
miş ayakta kalan Erzincanlılara 
yaşayabilme!c imkanlarını hazırla-

mıştır. 

Duyduğuma göre 4 üncn umumi 
müfettişlik fen müşaviri mühen
dis İsmail Hakkı. bir telgrafla Er 
zincana çağrılmıştı::. Müşavir ya· 
runda Erzincamn evve'ce hazır

lanmış imar plftnını da götürmek. 
tedir. Ora:la bir fen heyeti kurula· 
cağı ve bu mmtaka için en müsa· 
it tarzı mimari tesbit e:lildikten 
sonra hemen bir imar p'.Aru bazit"" 
lanacatrım i}mit e:iiyonun. 

Bu da, devletin felfilceti tahfif 
için derhal faaliyete g~ne bir 
delildir ... 
Muhatabım burada sustu. Ani~ 

tacaklan bitmi~ zaten vapur da 
haydarpaşaya yanaşmıştı. 

Kendisine te}ekkür e:lerek ayrıl 
dım. Başka bir tren olup olm'l:ir 
ğmı öğrenmek için tekrar gara 
döndüm. Biraz evvel (Erzincan· 
dan yolcu var mı?) diye ba~ 

bağıra va1onlan dola,an ka1ın. 
perişan ve yan baygın bir halde 
hA'A salta sola koşuvor ve bun:!an 
sonra Erzincan trenin vaktini öt" 
renmeğe- çab~r;ordu. 

1. M. A. 

UZAK ŞAAKTA 

Japon - Sovyet ihtilafı 
hallediliyor mu? 

Moskova, 1 (A. A.) - 0 Tasa ajansı bildiriyor.,: 

-

• 
~ 
d 

:ierece3i da'.1a iyi a:tlajılıyo:JJ. 
Olü, ö'.ü mütemadiyen ö~ü çı· 

kıyor bu arada buhı:t:ın yaralılar 
da hemen te:lavi altına almıyor 

:iu.Yalnı:ı: şayanı hayrettir ki bu a 
rada iki üç gün enkaz altın:la ka 
tıp da bir şey olmıyan vatandac;ltı 
ra da rastgelm~k k:ı'Jil olupd.ı 

Bugün neşroclilen vesikaların Japonya ile Sovyetler btrlifl a. 
rasın::la mevcut ihtilafların halli yolunda ileriye doğru atılmış bir 
adım eayılabileceğinc dair Tasa aja:lSI tarafından yapılan tcfdrlcri 
bi\tUn gazeteler iktibas etmektedirler. Tarafeyn arasında iki iti. su 
tafname aktedildikten sonra geçen son teşrin ve ilk kanu:ı aylann. lıJ .. da Molotof ile Togo arasında bir tak1m görüşmeler yapılmrıttr. l§f 

Yaralılann mlihim bir kısmı 
tren~erle Malatya ve Sıvas ve Kay 
;eriye nakledilmektedir. Erzincan 
da nüfusun yüzde altmı5ın:lan 
(azlası m:ıa! ~"ff telef olm·1ştur 
:.!emen her evden birkaç kurban 
vardır. Yalnız üç kişilik bir :5u1ay 
ıilesi şayanı hayret bir tesadüfle 
kurtulmuştur. Aile reısi o!an su· 
bay bir müd:let evvel vazıte ile 
Zrzuruma gitmiş ze'z~le gecesı 

":evcesi hemen uranmış ve vazi
~·eti anlayınca ta:n bir s:>i ı't'tan· 
!ılıkla iki çocui'unun elbiselerinı 
1tiydirmiş ve ellerimJen tutarak 

Bu görlişmcl:re hariciye kimiser m:.ıavini Lozovsk\ de iştirak et. 
mi~tir. B:.ıf!iin akte1ilcn iti15fnamelcrin ehemmiyeti hPl edilnÜ§ 
olan meselel:rin m:ktar ve mahiyeti ile ölçülebilir. 

ingiliz tayyareleri Alman 
sahillerintle uçtu 

CerHn, 1 (A. A.) - Umumi karargah bildiriyor' 
Garp cephesinde kayda de~er bir hfidise olmamıştır. 31 tık kl. 

nund:ın sonra düşman tayyareleri Şimal denizinde Alman sahilleri 
üzerinden u~m;;ğa teşebbüs eun:şlerse de bunlar vaktinde görille. 
rt:k tard edilmişlerdir. 

:ıoka~a çı°<':ırmıc;tı: Garip tesa:lü(e 
'>akın ki onla: so!rnğa aya'< ba.;ar 
basmaz ev de yı~dımıc;tır. Bu aile Bir Alman tranaatlanti ği Hamburga dönebildi 
:ie ayni treni~ dü:l Ankaraya gel· Bertin 1 (A. A.) - Takrib~n 17000 tonluk Alma:ı Transat. 
di. Sonra ku·tulanların e~,s~risi ı lantik gemisi Saint • Lcuis Hamb-.ırg'a gelmiştir. Hamburg • Ame 
erkeklerdir: Ka:lınlar ve çocuklar rika hattının be~inci bliyük gemisi bu ıurctle memlekete dönmü~ 
arasın:ia telefat daha ç:>~~tur. Bu· oluyor. 
nun seb~oi de. ilk sarsıntıdan son-
ra erkeklerin ne old'.lğunu anla
mak için gecelik kryafetlerile so 
'<ağa fırla;lığı sıra1a ikinci bir 
~rsıntının evleri i-;erdeki çocuk 
ve ka:hn1ann üzerine ç5:ctürdüğj 
ıeklinde izah e:iilm?!cte:lir. 

Sonra Erzincan1aki bil}•ük dev· ı 
ı~t m~urlan ve aske:i kuını1an 
'ar da tam:ımen koı!tulm·J~ladır. 
Bunu da onların daha so.ğ'am bi· 
'lalarda oturm1\an ve bu~lann 
ilk sarsıntılara içindekilerin kendi
lerini dışarı atıncaya kadar mu. 
kavemet etmesini hamletm:?!c icap 
eder. 

Şetland adalan 
üzerinde 

9ir Alman taıva 
resi cüşürüldü 

Londra, (radyo saat 18) - Bu· 
Jün iki Alman tayyaresi Şetland 
a:fa'arı Qzerin:le gö:'Ü:tm:istür. 
Bu tayyarelere sa3il müdafaa top· 
lan tarafından ateş açılmı$. bir 
tanesi dilşürülmO~tür. 

Batan vapurlarm yerine 
ingiltere bitaraf memle
ketlerden vapur alacak 

Londra, 1 (A. A.) - Denls 
mahfellerl.nde batan ticaret va-
purl:ırmın yerine başka vapurlarm 
ikamesi meselcslle meşgul olun • 
maktadır. Bitaraf memleketlere 
alt vapurlann mUbayaası derplt 
edilmektedir. Fakat bu vapurlarm 
flab mUhlm miktarda arttı~ aöy· 
lenmekte ve b:ı:r.ı armat&rlcrin bu 
yüzden yUzde Uç yüz klr temln et 
Uğf IIAve edilmektedir. 

? 
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Finlandiyada yeni bir meydan ~ lt.c~~ .(t~: ~~~ 
m U h a r e b e S 1

• d a h a o 
1 
d u ıBlr Alman denlzclslnln 1914 dn Emd~o ltnıvıuörllnrfP '<.'ı;geenmııtıidneJp~~ 

ıo teşrinjsa:-ıi sabahı şafak Em· O mndem ki bu &u

denin üzerine söktü. Birdenbire mandl ct:ııişti: kuman-da köprilsil· 
çıkan gü;1cşin yakıcı ııığı, gece· nil bırakma:r.nlı ve yüz otuz ce-

r:!tmwm 
eahllcue: 
* Bir mUddettenbert El!ztğ, Dtyar

'1tır, Antep, lı.ıa~. :L:alo.tyn, Af. 

'° t&ra!lamıda teUcJk acynho.Uıı 
bulunan lılaarit -vekW Aıı':a.raya 
:: lluredir. Vekil tzmırcıe vcr

YlUlıLtta evvelki aenc!ere nls
~Ue mem'ck•";ı bUyUk blr kUltUr 
~ı ınU§ahede etUğlnl kaydcyle· 
ıe.ctedlr. 

* Eski harbiye tıazırlanndaıı gene 
'1_ Ziya Kut=.:ı.k 7G ya:pnda olarak 
t-:at etını~ur. Merhum lstıkıru 
fdeleal ın.ı 
~ ısa Ullaamda ınUU kuvveuerc 
.,,., C terdlğt Ytırdım do'ayıaı1e la. 
..-w madalycatzıJ hamıı p. Cen bulunuyor-
evuııı:~A:amı Şehzade ba§uıda. 

"""'dırılB.c;ı.ktır. 
arada cSarhO} • 
tedbl eo.orıertn kn~ı•ıı 

rlntn memlekeUmtzde tat 
:n leıebbU. yapılmıı ve •l1lve 

Pda blbunu muvatık g6rcı· k letan 
r tecrtıbe yapılm~tır 

Uddclumuınııık 'l'rnbıa ı . 
ı aldığı ' .. ve poıı . 

t1 Şehza~:batıa, gece ııııat iki •e 

t 
a&rh ıJında diğeri lCarn.ltr.y. 

o~ 'llt'uklan eUphe 
ooför çevrıımı ve 'I> e:1den 

lllye götUrU'ere~ de~~•'Uca Tıbbı 
ta1u edfünl§Ur. kanları 
l!u tecrube, bu llrnı Uaanı t 
hakkıncıa bir flkl aydaıa 

lttedl T r verecek maht r. ecrUbentn 
1 ve tatblkı , muvattak oıcıu 

ne ha§ anılın 
ı 1&rho~ oıınaı ca şo.6rJe. 
.___ annnı 6ııUne 
l"""t'ğt 9.lllll§Jlmaktadır ' geçııe 
• 7.ongutdak a • 

F·nıer 27 top, 11 tank, mi:ra1yöz, 
kamyon ve yüzlercs araba a:d.lar 

Londra, 1 - Helslnlddcn celen res:nt haberlere göre, Finlanji. 
Yalı:.u, harbin bidayetinden bugüne kadar cereyan eden muharebe. 
lcno en bUyüğilnfr kuanmı§lardJr. Bu ı&Uharebe merkC% cephesinde 
CC?"CJ'an etmiı ve Finlerin kat'i zaferile neticclenmi§tir. Ru:lar bin. 
ler~ ölii ve yaralı zayiat vermi§lerdir .Finler Ruslardan 27 top, 11 
tam; birçok mitralyöz ve otomatik silahlar, 150 kamyon, ylizlerce 
ara::ı.a, beygir almışlardır. l. 

Salla mmtakaaında da birçok Ruı tanla tahrip edilmi§tir. U. 
dag gölü şimalinde muharebe devam etmektedir. Bum.ın da mer. 
kez c:phcsindeki muharebe gibi bit~ceği tahmin edilmektedir. 

Rua tayyareleri birçok Fin şehirlerini 
bombardıman etti 

H elsinki, l ( A.A.) - Rus tayyare:eri dün hem~ he.-n~n b:ltü~ 

Fin:.;mdiya ~irleri üzerinde uçmuşlar ve bombardıman etnıi~lerdir. 
Harp!...onberi hiçbir va!tit sivil h:ılk bJ d~~=~ şijj!Ui bir tıımHl mı. 
ruz 'mamıştı. Ruslar Tampe;c, ·Abo, Riihimaki, Luvisa. Porvo, 
Lah:ı, Tammisaari, Viipuri ve Livin.kila şehirlerine yüzlerce bomba 
atmŞardır. Bu son şehirde bir ha3taneye b:>:n'.>a dli}:n:i~ v~ i:{i kişi 
ölm ür. Birçok evler mühim hasara uğramıştır. 

Almanya Finlandiya ile ticrı.ret müzakerelerine 
başlıyor. 

tokholm, 1 ( A.A.) - Finlandiya menabiin:len ö~renildiğine 
göre.,Almanya FinHln:tiya ile bir ticaret muahedesi akdi için tekrar 
müz:::.:kerelere başlamağa karar vermiştir. 

inlfuldiya ile Rusya arasında harp çıktığı anlarda, Almanya 
Fin!.Eıdiyadan getirmiş olduğu mal!ann bıd~lerini de ö:lem~z olmuş· 
tu. 

Yunan basvekili 
~ etaksas 

Türk milletine yeni sene 
münaselıetile b:r mesaj 

gönderdi 
Atina, 1 (A.A.) -:- Yunan baş· 

vekili Meta!csas An:d::ılu ajansı 

vasıtasile Türk milletine a~!lida. 
ki mesajı göndermiştir: 

Mümtaz doslu.'11 Saraç::ıjlunun 

Yunan milletine m?sajı bizi fev· 
kala.de mütehassjs etmiştir. Türki 
ye, uğradığı f elfıket i~inde bile. 
Yunanistan ha!dund:ı muhab!>~t
li sözler buluyor ve iki milletin 
mfişterek istikbali hususun:.ta ima· 
mm muhafaza ediyor. Hiçbir fe. 
lfil~et ka~ısında sarsılmryan böyle 
milletlerin mukadde:atı ancak 
bGyük olabilir. Eminim ki. asi' 
Türk mil!eti onun b:ıriz \"asfı o
lan faaliyeti sayc::ıin:!e, harabeler 
üzerinde yeniden parlak ~rler 
>'ilksel tece!.;:tir. 

nin serinliği ile bir parça duran setle b' rlikte ken C:i cesedi de Em. 
sızılan yeni::cn canlandırdı. dende kal:ralıydı. 
Havayı martı kuşları kaplam.;- Bu dnkikada MüJlerin benli~i 

b. Bunlar, Emdenin üzerintle Adeta ikiye ayrılmıştı. Mcvcudi· 
harn-.anlanıp ıerpiliyorlardı. Acı yetinin en iyi kısmı Emdende kal· 
acı bağır.şiarla kar.at çırparak baş mıştı.Burada küpeşteye dayannll! 
güverteye konuyorlar ve hemen duran Müllcr, ruhsuz, boş bir ka-
yaralılann etlerini gagalamaya lıptan ibaretti. 
başlıyorlardı. Kanlı gözleri oy· Fakııt bu boş kalıbını sürükle-
m:ık isin ölülerin gözlerini arıyor- mck bile ne kac?ar zor .. 
du. Etrafını abrak ficizliğini ser 

Bu hunhar ha}"\·anları kiirek· reden düşmanın bakışları altın· 

lerlc b:rcr birer kovup zavallı ca ezilip dururken öte yanıdan ar
yarahlan bur:lann pençe ve ga· tık bir daha yüzemiyesek beyaz 
galannC:an kurtarmak lazım gel· tckm:nin ufukta her an biraz da· 
di. ha küçüldüğünü görüyordu ve bu 

Saat 13.- kendisine o kadar tahammül edi· 
Sydn:y yine ufukta görUndü. lemiyecek gibi geliyordu ki .•• 

Biraz sonra Emdenin çok yalanr- Dreksiyon adasın:!a İngiliz tel. 
na gelip durdu. siz istasyonunu tahribe çıkan Fon 

Denize indir>:iiği sandallar dal· Muke, Emde:lin dildük çalarak 
galarm çırpıntısına rağmen sa. hareket ettil:rini uz~ktan görerek 
kilp geldiler ve Emdenin borda· bir fevkaladelik olduğuna hiik· 
sına yanaştılar. Yukarıya genç m:tti. Az sonra Uzcrlne çıktığı 

bir millbım çıktı. MUU:re bir bir damdan faciayı heyecanla ta. 
kaç at:ım kala durdu ve askerce kip ediyordu. Oda Emdenin et. 
ıelamladr. rafında yilkselen su sütunların • 

Yüzünde kahramanl1ğın bil· dan neticenin lehinde olmayaca. 
yüklüğil parlay_an koca kahra· ğını kolaylıkta anladı. Şimdi ne 
man1n karşısında biraz sessiz yapmalıydı? (Devamı var) 
kaldı. Sonra gözleri gayriihtiyari --

Müllerin uruformasını au.ıcyer. "u .. nlük bulmaca 
kanlara mıhlandı. Böyle bir ada· U 
mın karşısında hazla övünülemi· Q 1 2 3 4 S Gt 1 8 9 10 
yeeeğini anladı ve: t 

- Kumwan 1 dedi. Emden 2 ,.._...__,_ ..... ...., 
ile ve ~tına !zında kl!ınQr ytllı 

n l'den ·lklııtnı k mahaııı otan ne: 
•bula Sötıı1kokum kapadığı için ls
•tır. İleride le seuvklyatr ağırlq. 
tlnestn ı r flyauannın •..tlk 

OnümOzdeki hafta. iki mem'eket arasında iktısadi milnaseb!tle
rin ~r başlıyacağı haber alınmakta:iır. 

Yann başlıyacak olan ve kuv· 
vetli olmasını temenni ettiğim ay· 
ni sene içinde iki memleketimiz 
tarihin kenrlilerine vazife kıldığı 

su:h ve medeniyet eserinde el ele 
teşriki mesai edecektir. pek parlak harbetti. J m--1--t--ı--1--1 

M üller acı bir tebcssUmle yal· 
~ 

t-o+--t--+-

e rneyd:llı J .. 

lbirJer alınrnng- verilmemek lı;:ln 
• Narb•ft- a ba1Janınıştır. 

wwı fazla P:ıra lan bakkal' ile ekmelı 
ann ce:ı:aıand 

devam ecııırn k ırıımaıan 
e tecıır. Bunı 

D bir kıammın km arın mu. 
llyeJert ellerind~ ı ek satma ruh 

1 • BelediYeııln eat a mrnaktadır. 
rn atacaıh to 

hakkında bazırt•- a o bUs 
lı -·an ıartna 

illye ve Nafia V"'"'\l ti meıer • e erınce t 
S edilerek g6ndcrtımışur u-
lnı mllııakaaaya konmu~~ur OAtoı bU:s 

t · · ına •o otobUstın bedeli lnglltz ısuk 
lldeneccktır. ra 

"•ber verlldil{ne g6re, t~•ctyc k'l'l'şı 
:=:uı beynelmilel blr:ımn llını 

r L • ZUrih~ yaptı~ son kon"'rftcı 
!DIObiJ ., ' "' f' 

i kııza1ann..,, h1'hne•, rsotörle 
111.rboilu~ı ytlztındcn vulnıhııMJ 

lu tesbıt etmıo. kazaları ön•.,;~• 
l"'lrlert bUt a. Un •l'ln'-aya teşmil 401 

lımevzuu llzertnde çıılışmalanı 
mtştfr. 

İatanbul·.ıtt btıtQn kazalannda 
ttekf teknııı resmi ds!ra VUbele 

lhUva edecek birer "hUk~et 
:ı., ln§a edUecekUr. 
~ qbasm Piyasadan \'e hat~ 
1 bile cnm ve cıım e,ya top 
arı haber almrnıo tahkikata bq 

lıaıklJıtada bulunan Jap:>n as
t:~ Tateını ochrlmtzc d6n· 

• r. 
btıttın 

il& 01 ve nl5an toplantıtan le;. ' 
• ıltıklan takdirde otel salonla· 

hpılabl'ecekUr. 

SAAT: 13.40 
Vatikanöa başveka~et 

dairesinde yangın 
Roma, l (A. A.) - Bir kaç gün içinde papalık makamının baı. 

vekS!:t dairesinde ikinci de!a olarak yangın çıkmıştır. Bu daire 
Rocnda papalık makamına ait b!n:.lann en mlihimlerinden biridir. 
At~ büyük bir kısmını sön:1Urmeğe muvaffak olan itfaiyenin 
büt.:.::ı gayretlerine rağmen binanın sol kısmı hfili yanmaktadır. 

Har.nrnt bilyüktür. Binadaki killı:cnin te:z:yinatı ve kıymetli tab. 
loh: yanmıştır. 

Fransız radyosunun bu 
sabahki hitabesi 

Paris • Monldat radyosu, bu sa· 
balı, ydbaşı mtlnasebetlle. karileri· 
ne Türkiye ve Milli Şef lsmet l · 
nönü hakkın:la, bir hitabe İra! 

:?tmiştir. Fransız ra:lyosu. Milli 
Şef Ism~t lnönfinQn ri~'aseticu..'ll 
hurluğa intihabı.bir se:ıeyi d:>l:lur 
muş olduğunu hatırlattıktan sonrıı 

lsmet lnö:ıünün, Ebedi Şef Ata· 
türkün çizmiş olduğ'J teceddüt VE' 

terakki yolunda ayni azim ve 
kuvvetle yüründüğünü ve lsme' 
lnönünün matbuatın hUrriyetlnr 
büyük bir kıym?t ve ehem:niyet 

Sık sık vukubulan bu yangınlar nazan dikkati 
•latca.::ar mak1mlar tahkikata ba;l:mışlardır. 

c:elbettiği için atfettiğini bütün halk tab:ıka!arı· 

----o----
intihara 

vapur 
niyetli bir 
daha! 

Montevideo, l (A. A.) - Alm!ltl b:ın:iıralı Tacoma vapuru ti. 
tnaı::nı medhalin::le demirlemi~tir. J{~ptan vapuru batırır.ak n!ye. 
ti~ ol:luğunu teyit etmigtir. D:ğer ich:tten bildirildiğine göre 11. 
ttıa.-:n riyaseti 'facom:ı'ya vcr:le:ı mühl:ti ıclıya kacmr uzatmıştır. 

nın \':! bilhassa memle!<etin be1 

kemiğini te~<il eden köylülerir 
kalkınmasına lıü.'<fun:?t~ sarfedi. 
len büyük himm?tleri, şim?niifer 
in~atına hızla devam e:Jildiğini 

Erzurum şim?a:lif er hattının ta. 
mamlanarak işletmeye açıldı~m. 
Türkiycnin harici siyaseti de ki· 
yas::tle ve sulh arzu'an ile m?ibu 
'.>uluntluğunu Türkiye ile lngilte· 
~e ve Fran:;a arasın:la akt~:liteıı • . 

1
. w • d i ttifakın bunun parlak bir delili 

ıstanbul LClVBZ m aın1r ı~ın 3n olduğunu. ~ylemiş :e ~~il~i Şef il~ 
Eyup detterdarmJa ı No. b dikim evinin çorap atölyelerinden makin•· ı ~fikdiımet:mız, :iv~ ,_~ılle.tım1.1z hkak

1
· 

ler fı;:ıı ihzar edilen blna d:ı?ılllnde z:ıtı çorap maklnelerlle ç'."ıtmıı.k tırtıyen .tın a ç::ı.c ta.< ırıwır bır na:ı u . 
lert_:ı Dettcrdaroa 1 No. lı Dlklmevt mU:!UrlUSUne mUracaaUan. (10894) lannu~tır. 

-----&Ei± t'eıu 
ıelen poUs eğildi ve kclktI: 

';" 01ın11ş ! .. dedi. Peki, nnsıl ol-
· por merkeze doğru gldJyorlar .. 
dı. ED.en Bessfzce ağlıyordu. Az 
sonra Bov sokağındnld polis mer • 
kc~ Vardılar. Polis onlan çok 
bllyQ bir odaya götllrdU. Odanın 
ucu" bllyük bir nıua; masanın 

ıırka!:::ıda bir kom~er oturmua, 
kaim siyth bir deftere bir aeyler 
kay'2diyordu. 

Son Dakika'nın zabıta romanı ı tKtNc!KANuN - 1940 No: 6 

. 
1 

..._ lşte ben de onu bilmek istlyo
• dedi. Ve Conu göstererek: 
~Yi, cesedin Uzerinde eğilmiş 

rzda, ve matnıazell onu sey .. 
" 'Vaziyette gördunı 
il. • 

l°akat izah edebll.lrlnı. 
0113 aöztıııU keserek: 
.. kerkezde &nlatablllrsJnfz 
"4!1 b • 
: ayan. Ve arkada,ııma döne. 

ti l:len derhal mnlfımnt vennl • 
diyorum. İmdat arabıısmı ve 
doktorunu yollıyacağım. Sen 

belde. Bay ve b:ıyıuı be -
e beraber gelecekler. 
llıııar ayrıJdıklan vakıt, ct .. •P. -

etratında knııketll. ka!ket15iz, 

l'o~ bir sDrU seyirci toplanmış
onıan dağıtırken: 

ltaydı işinize gidin. Hayatı -
hiç sarhoş görmediniz mi? 

• Conun kolwıa ~U ve 

EW:n}e Cona oturmalamıı s8y. 
ledllttıen sonra, polis, Amlrin kar • 
Ş!SID3 çıktı \'e raporunu verdi. :Ko• 

mıse=. derhal etrafa bir kaç klsa 
emir verdi. Anıda mm.da kar§ısnı
da'otı;;ran çifte bakıyordu. Polis 

anla!;zyor, o başmı sallıyordu. Son· 
rn :::ynk tefterl kapıyarnk, polise, 

Ellc::..e Coını çnğırma.smı söyledi. 
Coo. kolu hAlA Ellenin omuzun. 

da u:rledi. 
Kc::niser, başka bir defter açtı 

ve c::ılnn ıllzerek yazı kaleminl 
mUre:ıtkebe batırdı. Sonra gözleri • 
ni Ccınun ytlzllne dikerek: 

- • •öbetçi polisi, verdiği rnpor. 

da. lli:Q bir ceaedlıı tberl.ııde, ·~-

ınave 
Yazan: William Matin 

mlş bir vaziyette g5rdllGUnU söy • 
lüyor, öyle mi! 

Con: 
_Evet, dedi. 
- lsmbiz? 
- Con Trençam. 
- Y~nuz? 
- Otuz 1kl 
- Meslek? 
- Maden mllhendlsL 
Komiaer bunlan çabucak yas • 

dtktan sonra, Ellene dönerek: 
- Ve Glmdl aız. !fillen! .bml· 

nlı'l 

Çeviren: 

- Ellen Osmond. 
- Yaşmız? 
Ellen Cona baktı ve ı 
- Yirmi Uç, dedi • 
- Mesleğiniz? 

Ha-Ke 

- Mecmua ressamıyım. 
Bunlan da yazdıktan sonra, bi

raz dUşlindU. Sonra Cona dönerek: 
- Şimdi bana, sabahm bu za • 

manmda, Kouvent balıçcslnde no 
aradığınızı, izah edecekainlz!. 

Ellen, bu sual Uzcrine kızardı. 

Fakat Con sual altında kalacak a. 
damlardan değildi vo eonbı be -

nız: 

- Hayırf .. diye cevap verdi. 
Demek ki bu akan kanlar, ölil• 
~ bu şanlı gidiş ve bu çekilen, 
aöylc:ımeıi, anlatılması güç u:tı· 

rap, bUtiln bunlar galip gelinme
di diye hiçe mi sayılacak? 

Kaymakam Milller Emdeni her. 
kesten soma bıraktı. İngiliz ku· 
man::anının kendisi için gönder 
diği büyük sandalb Sydncy zırh
lısına geçti. Merdiveni ağır ağır 
çıkarak güvertesine ayak blstı . 

ğı zan:an bütün İngiliz zabitleri 
elleri ka3ketlcrinde ıcUim variye· 
tinde duruyorlardı. 

Büyilk kahramanın derin ıztı· 

rabına karşı sUkC\ttan başka ya
pılacak bir hareket olmadığ1nı 

bildiklerinden bir kelime bile 
söylemediler. 

Müller sert ve muntazam bir 
ıe!amla mukabele ettikten sonra 
küpeşteye dayandı. 

Şimdi Sydney h:a'cket etmi~ 
ti: Çarl:l:mn devrinden küpeşte" 
titriyordu. 

Müller biçare Emdcninin sa· 
hil:ie irkilip katan teknesine de · 
rin derin 1::-aktr. 
Şimdi onu son defa görüyordu 

E:nd~ni mahvoldukt2n sonra ken
disinin esir olması ne kadar a. 
cıydı. 

:s 

men yetiştirdi: 
- Operada idik. Sonra bir lo

kantadu vemek yedik ve sırf do • 
laemnk 'c:in beraberce ge.ıtyorduk. 

Komll'r.r: 
- Sırf gezme!< f&hı ını? 

- Evet. Sırf gezmek için. Çık-
maz bir sokağa gelince portakal • 
yı~ını ve altında bir el gördilm. 
Yem!.şlerl kaldırmea cetıet meyda. 
ııa çıktı, işte o e!lnada polis geldi. 

Komiser, bir an dllaUndll ve 
aertçe: 

- Portakal yığmınm altında gö 
ınUlll olarak bulduğunus adamı 

evvelden tanıyor musunuz T 
- :Hayır ve hiç blr ıam:ın da 

g1Srmemlştlm. 

Cevap ini ve toktu. Ve cevap .. 
lan veren Ell· ndi. C"A>n eonra, bu 
adamm op ... ra blnasmm önllnden 
gcçti:ii:ıl göımu3LU. Komlscre bu· 
DU da ıdyledi. 

Kt'mlscr, yfnr. dll§UndU, sonra 
ik!JSlnln adı ı-sit"riııi aldı ve ~i~ele" 
1'1ao mll:iande eUL 

s ıı--t--t--
6 
7 

8 
9 

Sol4:ı.n <uığa: ~ 

1 - Bldar ol • M~gul et, t - Da
imi decifl. 3 - B!r yıldız • Sıkılmif 
meyva suyu. 4 - Bir çiçek ağacı, 15 
- Uzak - btr cıııs ş:?kcr. 6 - Harap 
et • Kabir. 1 - Hubub et • Ters! bir 
çalgıdır. 8 - Defineleri bağlıyaıı btl· 
yU • iyi. ıo - Bir cına l.Jeulyeler. 

Yulaı.rd:ın &fill~: 

ı - Hcrk~ı;o şamll, 2 - .Afağl de
~ı. S - Aptal • Başına "E., gcllrae 
bir mcyva olur. 4 - Tersi kınlıp ay. 
nlıındrr - Est;t bir kavim. ~ - Bir 
erkek lamı. 6 • - Kıraat edememek. 
7 - !.!enet • Nldıı. 8 - babi - Ruh .. 
sat bllhsal eyle. 9 - Cem edatı _ 
Altmı~ 88Jllye. 10 - Kasıklar • Ki• 
şm yaC"ar. 

5 No. lJ bulmacıımam balllı 

So!d;ın sağa: 

ı - tklz. Abani, 2 - Mukarrerat, 
8 - Amlran, Asa, ' - Taflan, Ra, 
5 - Mor, Uva'el, 6 - Arka, Umut, 
7 - Aban, Dfıııte, - Rad, Al, UiD. 
9 - l1ıa, Ral, N l, 10 - Fıfkırm&. 

Yukardan nşıığı: 

ı - lmn, Manrit, 2 - Kumtorba.
eı, 3 - İklarkada§, 4 - Zart, An, ıs 

- Ro.lu, Arı, 6 - Arnavutlar, 7 -
Be, Name, 8 - Ara, Luaı., 9 - Na. 
rcddln, 10 - ltaat. Enin. 

Binadan çıktıklıın vakıt Ellen 
<..onun k<'luna daha çok aanlınq • 
tı· • 

- Nf! m•l~tıl~ bir macera değil· 
mi? diyerek Cona baktı. Zavallı 

ndn.m, hem de bıçaklanmq!. 
Con yavaşça: 
- Evet, blr cinayet!. 
- Poliste de cinayet olduğunu 

bWyorlar mı! 
- Tabii. Ve biz ornda, cesedin 

yanmda iken katil etrafımızda do .. 

taşıyordu. 

Ve Ellenl teselli ederek: 
- Gelin, sizi evinize kadar g8. 

turcylm, dedi. Yorgunsunuz. Uy • 
kuya ihtiyacınız var. 

Hnnrlyet sokağına geldikleri \'a• 

kıt Ellen oturduğu fpartmaıU g&· 
terdi. 

Con: - Sbl z!rıa-et etınema 

mUsıı nde ed"ce-k ır.!:;!r.lJ. t 
J-;:ı::n mıanmur g~zkriııl k...W.. 

ıar:ı~: 

- Az:u c~!)Or tnUCU!!Uz! 

(Devamı var). 
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Ankam, 1 _ 50 bin kilomctr<' 

murabbalık, ynni rncmleketimiı.ln 

on beşte biri kadar bir saha dahi
linde tahribat yapan zclzC'lenin bU
yük f ri 'ara ı:cbcb olduğu enh ı
lryor. lnsan zayhtı hııkkmdn hC'. 

r": ı,.. t'i lir rnl:nm sövlenemiyor. 
Kırşehir zelzelesinin hakiki 

zayiat bilançosu yüzlerce olduğu 
zaman havalar iyi geçtiği halele 
günlerce sonra tesbit edilebilmiş. 

a v s 
a d 
ti. Bu dcfaki zelzelenin kışın en 
şiu:Jctli bir devresine te~adüf ey. 
!ediği düşünülecek olursa kat'i 
insan yaziatı bilanço"unun tesi>i. 
ti için daha bir müddet b:k?:::nek 

---------------------------- lazı:ngeleccği kanaatine varıl:na '<. 

ler 
vasznz 

nasıl bastı 
aracabey boğazı tıkandığından 

çay ter 
e akıyo 

f a e aıeı· mühendislerinden 
ik ·si sellere kapıldı 

Bursa mıntakası ve civar arazi
yi yağan şiddetli yağmurlar neti
cesi olarak bu taraflarda meydena 
gelen ve derhal bir felaket haline 
dönen su basma hlidisesi etrafın· 
da aldığımız haberleri okuyucula. 
nmıza dün bildirmiştik. Bugün de 
bu müthiş sel tahribatının nasıl 

meydana geldiğini, ve bu geniş o
va mmtakasında ne gibi tahripler 
yaptığını hususi muhabirimizin 
verdiği haberlere atfen bildiriyo
ruz: 

Simav, Susurluk çaylarile Ka. 
radere, Hanifedere ve Nilüfer 
çaylarmın d<:nize döküldükleri 
Karacabey boğazı tıkanmış oldu. 
ğundan bu azgın sular geriye 
dönmüş, bu yüzden bütün ovalar 
birer deniz halini alarak sular 
büyük lbir hızla ve tersine akmak 
suretile Apolyond gölüne dökül. 
meğe başlamıştır. 

M. Kemalpa~daki ve bilhassa 
civar köylerdeki vaziyet çok feci 
olmuştur. M. Kemalpaşanın orta. 
smdan akan Simav çayı, geceya. 
nsından sonTa birdenbire taşmış 
ve Nafia Vekfiletinin yanm mil • 
yon liraya yaptırdığı su bendle. 
rini de yıkarak saniyede 6000 
metre mikabı su götünneğe baş. 
Jamıştır. Bu sebeble kasaba ikiye 
ayrılmrş ve çarşı ile mahallelerin 
içini tamemen su kaplamıştır. 

Geceyansı uykuda bulunan halkı 
ikaz için elektrik fabrikası düdük 
çalmağa ve bekçiler bağırmağa 

ba~lamışlardır. Kasabanın şima. 

lindeki mahalleler halkı, sulann 
çok süratli cereyanı karşısında 

bir yere kaçamamışlar. yıkılan 

evlerile birlikte birçoktan suİara 
karışarak boğulmuşlarfdır. Diğer 

mahallelerdeki halk damlara ve 
yüksek evlere iltica edebilmişler. 
dir. Bu arada bir fırtınada yangın 

• çıkmış dört dükkanı da beraber 
yakmıştır. 
Şimdiye kadar '3 ceset bulun-

mu,.tur. 

Bir köy bütün nüfusile 
mahvoldu 

Azaplıköyü, bütün nüfu ile be. 
raber tamamen rnahvolmu5 gibi· 
dir. Kwnlcadı. Onnankadı, Voyvo· 
da, ve Tep:?cık köyleri de tama
men sular arasında kalmıştır. lr. 

tibat tesisine imk§.n bulunamamış 
tır. 

lmdat motörü parçalandı 
iki mühendis boğuldu 
Karacabeyin Ovaesmen, Ilami-

diye, Beylik, Çifte Sarıbey. ls
metpaşa ve Bey köylerile Akhisar 
köyü su baskınına uğramıştır. Bu 
köylere Bandırmadan getirilen 
sandallarla 24 sandalcı imdada 
gönderilmiştir. Gene bu köylere 
yardım iiçn Uluabad deresinden 
tahrik edilen Nafia vekaletine ait 
bir motör suların cereyanına kn. 
pılını~ ve Uluabad köprüsüne çar 
parak pa çalarunıştır. Motörde 
bulunan Nafia mühendislerinden 
Hüseyin ile Ahmet boğulmu-;lar, 
bir tahta parçasına sarılabilen 

makinist Mehmet sandalcılar ta· 
rafından kurtarılmıştır. 

Bursa ile garbi Anadolu arasın 
da yegane geçit yeri olan Ulua
bat köprüsü de yıkılmak tehlikesi
ne maruzdur. 

Köprücü bölükleri istendi 
Vali, vaziyeti Dahiliye vekaletL 

ne bildirerek Afyon, lzmir ve Ça· 
nakkaledeki köprücü bölüklerin· 
den yardım istemiştir. Sandalların 
kurtarma ameliyesinde iş2 yara· 
madığı görülmektedir. 

Bütün azgın dereleri toplayan 
Ulufibat deresinin Apolyond gölü
ne akışı çok korkunç bir hal al
mrştır. Kilometrelerce mesafeden 
sulann utrultusu duyulmaktadır. 

Suların istila ettiği O\'a köyle
rinin hiçbirisinde ne olup bittiği 
bilinmemekte, yalnız halkın dam
ların üstüne çıkarak istimdada 
devam ettikleri ve bir kısım köy 
evlerinin de suların cereyanına 

mukavemet edemiyerek gö~tükleri 
haber Yerilmektedir. 

Bursadan kamyonlarla M.Ke. 
malpaşaya ekmek çadır ve ayrıca 
jandarmalarla askeri müfrezeler 
scvkedilmiştir. Milli müdafaa ve
kfileti Afyondaki Tombaz bölüğü· 
nün sevkedilmesini e:nretmi-ştir. 

Suların hücumuna u7rnyan mın 
takalarla telefon m~ı1ı:ı'>:!re3i ke· 
silmiştir. 

Derelerin mecralarının açılma. 
sı için motörlerle uğra~ılmakta· 

dır. Fakat heni.iz suların çekilme
si temin edilememiştir. 

tadır. Nitekim zelzele mıntakası. 
nın her tarafında hummalı bir 
faaliyetle bir taraftan yaralıların 
tedavisine, kurtulanların korun • 
masına ve diğer taraftan ölenle • 
rin enkaz altından crkarılmasma 
başlanmış bulunmaktadır. 

Ordunun da yardımile &.ivil 
teşkilat bu ameliyeyi başarmağa 
çalışmaktadır. Bazı mahallede 
enkaz altında kalmış cesedler 
ve yaralılar zelzeleyi takib eden 
yangınlarda kül haline gelmiıJtir. 
Reşadiye bu cümledendir. 

Mütehassıs mahafilde bu son 
zelzele 30 bin cana mal olan Liz. 
bon zelzclesile kabili kıyas bir fa. 
cia olarak tavsif edilmektedir. 

Demiryolu güzergahına uzak 
bir çok köylere giden yollar karla 
kapanmış bulunduğundan bura. 

~!ardan henüz mallımat alınabil. 
miş değiD:lir. 

Yaralıların nakli 

Sivas, 1 - Erzincan-dan hare_ 
ket eden üçüncü yaralı treni dün 
Sivasa gelmiştir. 

Dün Malatyaya da 279 yaralı 
gelmiş, bunlardan 43 ü Diyarba. 
kıra sevkolunmuştur. 

Sivasta emre intizar eden 2 ve 
3 numaralı sıhhi ekipler sıhhat 
vekilliğinden aldıkları emir üze. 
rine Erzincana hareket etmistir. 

Bugün Erzurumdan Erz!nc'an 
istikametine tahrik edilecek tren. 
le külliyetli miktarda ekmek, şe
ker, kavurma, yağ. çay ve diğer 
malzeme gön-derilecektir. 

Evvelki gece Çetinkayadan ge. 
çcn Sıhhat Vekili, Samsun sıtma 
mücadelesir:lden bir sıhhi ekipin 
tıbbi ceza ve malzeme ile beraber 
Amasya valiliği emrine gönderil. 
mcsi hakkında Samsun vitayctine 
acele talimat vermiştir. 

Tokat havalisinde 

Tokat, 1 - Zelzele bilhassa 
Niksar ve Erbaa kazalarilc, AL 
mos, Ohtab nahiyeleri ve burala. 
ra bağlı köyler için bir f elfilcet 
ve bir facia olmuştur. Hassaten 
köylerde sağ kalanlar, ölen kar. 
deş ve babalarım çıkartmak veya 
gömmek üzere kazma ve kürek 
bile bulamamaktadır. Felaket, 
tüyler ürperticidir. 

Niksar ve Erbaa kazalarile 
miilhakatı arasmda telefon ve 
telgraf muhabcratı kesilmiştir. 

Bu iki kaza ve nahiyclerle köy. 
terden gelen şoför, memur ve idi. 
ğer yolculardan öğrenildiğine gö. 
re Niksar kaza merkezinde sağ. 
lam kalan ev pek azdır. Kalanlar, 
iki yüzü geçmemektedir. Geriye 
kalanın kısmı küllisi, enkaz hali. 
ne, diğer kıs.mı da içine girilmi • 
yecek kadar harabeye yüztutmuş. 
tur. 

Erbaada yer yer hasıl olan 
çatlaklardan kaynar sular fışkır. 
maktadır. Kasabada bine yakın 
ölü olduğu söyleniyor. 

Niksar1da inhisar binasından 
başka yıkılmadık bina kalmamış. 
tir. ölenlerin kat'i miktarını tayi. 
ne imkan yoktur. Manzara, tüy. 
lcr i~rpcrticidir. Taşova mın-taka. 
sı tamamen harabe haline gelmiş. 
tir. 

Tokat merkez hastanesine ka.7.a. 
ve köylerden araba ve otobilslerle 
yaralı taşınmaktadır. Maarif mUdi
riy<'li, :rrıC'rkcz il c okutı ... r-nclıı.. bi -
nı-larınc1a görillen ~athklıklnr vo 
zaman znmnn devam eden sarsıntı
lar yüzünden, tedrisatı 6lmdilik 
durdurmuştur. 

Turhnl nahly<'slnln l lr mahalIC'
sinde yirn\i kadar ev tamamen en-

Şarki Anadolıeda ulze1e lımebe7crinden biri 

kaz haline gelmiş, on beş ev de ---------------------------
kısmen harab olMt'~tıır. Sckl'r fab
rikasında hasarnt yoktur: Ölenle -
rin aıiedi, on bC'şi mUtl'cavizdlr, 
Yaralı ve hayYan zayiatı henüz 
tesblt edilememiştir. 

Mıwsimln kış olmnsı, bilhassa 
köyler için, ikinci bir felaket ol -
mu!ltur. Yn{:"lllur ve kar nltıni!n 
çınlçrplak kalanlar maatteessilf 
pek çoktur. Zira bunlnr enkaz al
tındnn vesaitsizJik yüzünden ölille
rini bile çıkartnmamaktndırlnr. 

Zelzele snhasmm p<'k gmiş ol
ması ve bazı köylere de motörlü 
vesaitin gldC'mcyiı;inden bir çok 
köylerin lmdad ve :r:ı.rdmılarma 
henüz kosulamnmıştır. 

Tokatm Almus nahivrsinln Ar • 
rnud:ılan köyii olduihı gihl ı;iikmüş
tür. ÖlcnlC'rin adedi meçhuldilr. 
Rndrvakfı köyünde 13, 'Mamo'da 8 
ö1U vardır. 

Havza - Kııva!c ara<ı'Tlc1a hi;vil~ 

bir ;·nrmn. yolu kanadıITTtıda Sam 
sun treni yoldıı. kalmıştır. Sıradağ 
!ar, Amasyadan Niksara kad:ır 
çatlamış, i:Ci üç metre geni<ılitnnrie 
yanklar peyda olmuştur. Toknt 
köylerinde ve bilha.cısa F..rbaada ''C 

Niksnrda hasarat c_:oktur. 

Sıyasta bir zelze daha 

Sirneı, 80 (A. A.) - Buı:Un sa_ 
at 7,30 ela bir sarsmlı ,.e bir sani
ye süren bir zelzele daha olmuş -
tur. 

:Koyulhisar ve Suşehri yollannı 
açtırmak için asker, ve halk ile 
bazı fcnnt tadilfi.t tedbirleri alına· 
rak her vasıtaya ba5vurulmakta _ 
dır. Havanın muhalefeti devam e
diyor. Zarnva Suşehri ve l{oyulhl
sar i<:in 186 çadır. 500 battanfyo, 
510 don, 500 gömlek, kUlliyetli 
rniktnrda ekmek. 3000 kilo kavur
ma, pastırma. SOO kilo zeytin, 
:;;nnı teneke helva, 40 çuval şeker 
sevkedilrni.ıitir. Erzincana da her 
gtin ekmek ve diğer malzeme gön. 
derilmektedir. 

Divrik frrmlarmm fazla ekmek 
çıkarabilmesi için kiılliyetli mik
tarda un sevkedHmiştir. Nuri De
mirağ da iki vagon un vermeyi ta
ahhüt etmiştir. 

Suyu kesilen kalıpca 

Çorum, 31 (A. A.) - Vilaveti
:mizfn yegll.ne kaplıcası olan Beke 
kaplrcasınm suyu son zelzele netL 
cesi kesilmiştir. 

~ * +; 

Sivas, 31 - 27 İlkkanun saba. 
hından bugüne kadar 43 zelzele 
kaydedilmiştir. Sivas şehri ve 
Sivas mel".kez l.azasında yer sar. 
sıntısı yüzünden hiçbir ölüm va. 
kası olmamıştır. Merkez kazası 
köylerinde dört yaralı vardır. 

Bunlar da tedavi edilmişlerdir. 

~ * * 
Er.zunım, 30 (/\.A.) - Yarın 

Erzincan istikan:etinc tahrik edi. 
Jccek trenle külliyetli miktarda 
ekme'·, şeker, kavurma, yağ. 

çay ve idiğcr malzeme gönderile. 
cektir. 

Zelzele m ta~'asında resmi 
makamlarca esbit edilen 

Niifu zag tı ve 
h m t r 

Ankara, 31 (A.A.) - 30.12.939 karlı ve tipili olması dolayısile 

cumartesi saat 12 ye kadar zelze. muvasala imkanı bulunca;ya kfl.v 

le mıntakasmda resmi makamlar. dar kat'i değildir. 
ca tesbit edilen zayiat ve hasar 
miktarı vilayetlere nazaran şöy. 
ledir: 

Erzurum, viHiyet ve mülhakat. 
ta nüfusça zayiat yoktur. Kop. 
dağının şark eteklerinde bulunan 
Pırnakapan köyü ilk okulunun 
sıvasının dökülmesinden başka 

vilfiyet mmtakasında hiç bir ha. 
sar yoktur. 

Sivas, vilayet merkezi, kaza, 
nahiye ve köylerdeki zayiat ve 
hasarat miktarının 30.12.939 :::u. 
martesi günü öğleye kadar olan 
ce<:Iveli aşağıdadır. Vilayet mer. 
kezinde insan~ zayiat yokhlr. 

55 ev kısmen, iki ev de ta. 
mamen harap olmuştur. Kaza mer 
kezlerinde Zarada bir, Suşehrin. 
de 150, Koyulhisarda 350 ce. 
man 501 ölü vardır. Zarada bir 
Şarkışlada "iki yaralı vardtr. Di. 
ğer kazalardaki yaralı miktarı 
henüz tesbit edilememiştir. Kaza 
merkezlerinden Zarada bir mek • 
tep tamamen yıkılmış, Askerlik 
şubesi, Hükumet konağı ,Beledi. 
ye, Postahane, Adliye binası ve 
Hapishane hasara uğramıştır. 

Koyulhisarda hükCımet konağı 
Jandarma dairesi, Askerlik ~ube
si kısmen hasara uğramıştır. Ko. 
yulhisarda yapılmakta olan yeni 
hükumet konağı binası tamamen 
·yrkılmıştır. 

Hafik kazasının İpsala nahiye 
merkezinde 203 ev yıkılmış ve 
bir karakol çökmüştür. Vilayet 
köylerinde 409 ölü ve 284 yaralı 
tesbit edilebilmiştir. Yıkılan bi. 
nalar çok ise de cin1i ve miktarı 
henüz katiyetle tesbit edileme'. 
miştir. Vilayet mıntakasında 

şimdiye ka:lar tesbit edilen ölü 
yekunu muvakkat rakam 1113 

tür. 
Koyulhisar ve Suşehri kaza 

merkezleri hariç, bunlara ba~\r 
nahiye ve köy mmtakalarında ve 
Zara kazasınm bazı köylerindeki 
zayiat ve hasar miktarı yolların 

.IU:ılıı.tyn: Viliiyet mmtakasmdll 
ölü ve yaralı yoktur. Yalnız }v 

rapkir kazası merkezinde orta ,.e 
ilkmcktcb binalarında çatlaklık vu~ 
kubulmuş ve tedrisat tatil edilmiıı· 
tir. 

l'ozgat: Vilayet merknzinde ölU 
ve yaralı yoktur. Sorgun kazasın• 
nm Tabana köyilndc üç Olü vardır. 
Akdağ madeni kazası köylerindt 
Uç, Boğazlıyan kazası Candır kÖ' 

yünde beş, ki ceman sekiz hafi! 
yaralı vardır. Pc:;;k nahiye mil 
dürlilğii binası kısmen hasara uğ 
ramı§tJr. Maden kazası cankurta ' 
ran jandarma karakolu tamame# 
hnrab olmllfjtur. Dört köy camisJ, 
le, dört köy okulu kısmen hasa.! 
görmüştUr. Bundan başka bir kô) 
okulu da oturulamıyacak hale gel 
miştir. Hususi binalardan köylerd~ 
247 ev tamamen yıkılmış, 182 e1 

de kısmen ve ayrıca 80 ev do ha' 
fif surette basar görınUştllr. Bir 11' 

ı:"Il, sekiz samanlık, altı nhır yıkıl' 
mıştır. 

Toknt: Vilayet merkezinde, il' 
resmi ve 150 hususi bina yıkılmlf 
tır. Beş ölü altı yaralı vardır. VJ 
Uı.yet merkez· kazası nahiye ,~ 

kÖylerinde beş resmt ve 638 husıl 
si bina yıkılır.ıştır. 545 ö!U ile 291 
yaralr vardır. Niksar kaZMile nB' 

biye ve köylerde Uç resmi, 700 
hususi bina yıkılmış olup 590 ölO 
ile 1100 yaralı vardır. Erbaa kaıf' 
sı nahiye ve köylerinde 1659 hıl' 
susi bina yıkılmıştır. 881 ölü ,•t 
553 yaralı vardır. Zile kazası ilt 
nahiye ve köylerde 15 ölü ve 1ı 
yaralı vardır. :MUte:ıddid köyJef 
harabtır. :Miktarının tesbitlne çal!' 

şılmaktndır. 

Artova kazasile nahiye ve kö)'' 
terinde iki resmi bina. tnmame--ı 
71 hususi bina kısmen ve bir bil' 
susi bina da tamamen yıkılmıştJf' 
1ki ölü ve bir varalı vardır. • 1 
R~adiyc kazasında zeb:cle~ 

rniltC'akip yan;;m c;rl:mış ve 160 
haneden ib:ırct olan kaza tarrıll' 
men yanmış, yalnız üç ev kaJmı;• 
tır. 236 ölü 52 yaralı vardır. 


