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l'b!~d<a, •4~A~u· ~~~:: aj!=::pv~~~':~!.blrlno göre, B u gü o Er z j ll.C a n da n g e 1 en bir 
nıişU j a linftiı başT~ıahdanberi ôort ytlz Sovyct tan'kı tahrip ediL 

lana ~~·::i.~~·~~;. ki, Sovyellor Bfrliği hor hafla \"nsati olarok 100 y a r b a y k a r 1 s ı, f e 1 a k e t i a n 1at1 y o r 
l.o E ir düzine avcı tayyaresi kafi! 

hcrkeıı :~;~; ~c~~~tedlr~imes gazetesinin Hclsinki muhabirine göre, K ç o c u k 1 a r m e k 
bir ~!~: ·~::~·:~.:7::,~:;:i'~;ı:ı~,-~••lb•cllnl durdurmok için c um hu rr e is j o cam ı , . 1 1 v o m ş u m u u-F- Ak (D .. ~m• 4n•hyfado) Ankaraya döndü ~nk~z aras!~dan nasıl kurtar~ım? ela e tzed e Milli_ Şef Meclis . Çocugumu kapıp ıkı ÜÇ adım L:_zak~aşmı!tı~ kı, tavan 

• Reisı ve Vekiller yavrumun boş karyolası uzerıne çoktu. ,, 

Treni erı ieyeti tarafından Erzincan da kurtulanlar, hayatlarını 
', karşılandı . . 

Ertncan felaketzedelerinin hu~n~: <~:,;~~:;;::0~:; bırer mucızeye borçludur! 
bugün nakillerine başı andı :::.~~~~~:q:~~~.!~.:~;;;~;!. 

ile vali Nevzad Tandoğan tarafın· 
dan karşılanmış ve A nkara istas. 
yonunda da başta B. M. meclisi 
reisi Abdülhalik Rcnda olmak il· 
zere vekiller heyeti, mebuslar, 
vekaletler ileri gel t:nleri tarafın· 

Erzinc.anda enkaz altın dan 
yeniden 250 ölü çıkarddı 

tl"z.incan, 3 (.\. A. ) - 300 :ra· dım ve iskfln işlerini tanzim 
~aklı Kızılay hastanc>si faaliyete için gereken tertibatı almak _ 
• ~lamıştır. Bu bUyük yardım, fc_ 

tadır. 

Sıhhiye Yl'kili Alataş da 
Niksardakl tertibatı bizzat al-

ı .. ketzeclc-lerin yüreğine kuv\fet 
'erdi. Bugiln 127 kişinin pans

l:ıanıan ynpıldı. 800 kişilik amele 
~ n1aktadır. 
~VVetiyle araştınnalara devam e_ 

dlldı. !kisi sağ, 250 si ölü felaket
lede enkaz altından çıkarıldı. Has_ 
latıeye 32 vatanda§ yatınldı. 200 
arneıe de yar.dım için Diniktcn gel
llıigtır. 

'I'elgra!hane hususi fakat kısa 
ltırranan kabule başlamıştır. Pos. 
: da yarın ba.<slıyacaktır. Bugün· 

1 eıı itibaren "f'' rumuzu ile anı
b~C~k olan felaketzede trenlerinin 
t-ı l'iııci8i 332 kişi ile yola çıkarıL 
.\ lttrr. Yarınki posta treniyle de 
~ llltara lııtiltametfnc yolcu vardır. 
ı ~ lekildekl nakliyata devam edi· 
ecekUr. 

l>4RtUYE \ 'e SIHHAT 

· J;rzıncan, 3 (A.A.) - nu ak· 
şanı husust bir felA.ketzede 
treni Malatyaya hareket elti. 
Bu trende Divrlk M · 1 t. A d , .ı a ~ a, . 

ana, Diyarbakıra gidecek yol. 
cular vardır. 

Erzincan, 3 (A.A.) _Erzin . 
canm şehir ve kövU h lk " a ının 
m uhte il r vilA..retıere nakline 
başlanmıştır. BugUn Sh as ve 
Malatya. istikametlerine tahrik 
edilecek lld tren seferi yapıla· 

caktır. 

Buglln yokuluk jc;in vesika 

alan ve Erzuruma gidecek o • 
Janlann miktarı 1500 kişiye 

baliğ olmnşlur. Ynrın ve ö _ 

bür gün de iki tren yerine 3 ve. 
ya 4 trenin kalkması ihtimali 

dan selamlanmıştır. 

Safranbolu'da 
zelzele! 

Safranbolu, 3 (A. A.) - Bu 
sabah saat l .55 de burada iki sa. 
niye süren bir zelzele 
Hiçbir hasar yoktur. 

olmuştur. 

Graf Spee ile harbeden 
İngiliz kruvazörü 

N e ,·yor k :ı ( A .A.) - Monte. 
video radyosunun blldirdfğiııc 
göre, Alma "+ Graf Spcc zırhlısı 
ile harbeden Uç İngiliz kruva • 
zörUndeıı biri olan İ n giliz Ajax 
kruvaz•· ·ı bu sabah Montcvi . 
deo limanına girmiştir. 

Uruguay mnkamntı, kruvn . 
zöre fhtiyac.:ların ı tedarik et • 
mesi için 48 saatlik b ir mUhlet 

.sedyeye konnru k tcd ın i 
edilmek üzere Jl ııydurııa-

:;.a hust aıı c.sinc yutırıl lı. 

. .\)nı tre nle ~<·len iki ku-
dmla iki .;ocuk ; lanıum n 
snğlP ııı oldukla:·mclım Is • 
tanbu ltl n buluırn ıı nkraha. 

lnrıııa gittiler. 
nu di.irt klı:ilik ~rup, 

Yarbay \·crık Onnyrn a i
l esi efr:ıclıdır. \"cflk < hın

yın c~i Bnynn S üreyya O. 
nay, ken ıti silc koııu<;nn 

muhıınlri ınizc, mlithi~ fı>. 

Jiikcttcr E;npa sn :-, ı nın o:n· 
r ak nusıl kurtu:cluklnı·ın ı 

ı;oüy lc ımJatı3oı· : 

" - Zelzc'c> g PcC' i bizim evde 
ınisaffrlcl' vardı. Bu SC' l>cııtc:ı 

~eç vakt > kadar otuı dul;:. Er -
zincnn askeri hnstnncl'li bnş he. 
kimi Necmi ile ailesi s:ırıt bir _ 
den sonra Yeda ederek e\'lcrl· 
ne döndüler. Bunlnrın hC'r llı:i

sl de zelzele feH\ketind<'n hiç 
lıir ynra nlına lan kt:rtulmu, • 
larılı r. 

Bunlardan başka bir mi. afi. 
rimlz daha vaı·dı ki, onun kim 

• \ 

Dcml rc~I Arif, llayılıırpaı,a hastanesine nakJedllmck 
lhcro sedyede. .. 
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Alma yadan 
r 'un 

ıe:acele lngiltereye göt .. r .. AH 

aşmda bir tabanca yarası var 
Londra, 3 (A.A.) - Gazetclccr, İngiliz asil· 

.zadclcrindcn Lord Rodesdale'nin kızı bayan Mit. 
ford'un Almanyadan İngiıt.crcyc avdeti hakkın· 
da büyük başlıklar altında tafsil.it veriyorlar. 

Bayan Mitford Hitler'in pcrestişklirlarmdan 
olmuş ve daima onun en yakmlan arasında bu. 
lunmuştur. Dün sabah Almanyadan erkenden 
Parls'e varmıştı. öğleden sonra da Londraya 
muvasalatı bekleniyordu. 

nunun açtığı yara vardır. Münib hastahancsin. 
de uzun müddet çok tehlikeli vaziyette kalmış· 
tır. 

Londraya tayyare ile gelecek olan Bayan 
Mitf ord'u karştlamak için Heston tayyare mey 
danında hazırlıklar yapılmıştır. 

Harbiye nezareti, pek uzun sürebilecek ?· 

lan bazı muame1elerden evvel Bayan Mitford'un 
kirruıc ile tt'tllas etmemesi için talim:ıt vermiş. 

tir. Lord Roddesdale'nin kızını tayyare m: ·,. 
nmda b~kliveceği haber verilmektedir. Bayan 
Mitfordun tngilterede nerede i1camet edeceği 
belli değildir. 

1 - SON DAK1KA - 3 iKİNOlliANUN 1940 ÇARŞAMBA 

• 
lstanbul'un yardımı 

2 9 
Liray e 

Milli ya~mı komitesi bugün de 1 Beykoz 1132 lira 92 kuru:, Eyüb 

~. 11111111 1 ,,, """'""""""'"""1 ' mesaislne aenm ederek akm akın 600 lira, Eminönü 38.680 Ura, üs
Y ' mllracaat eden votandaşlarumzm kOdar 1618 lira 80 kuruş, Sanycr 

! yfiksek teberrulanm kabul etmlş· 1200 Ura. Kadıköy 1582 Ura 15 MER El 
BANKASI 

f • 

Banknot emis 
jvonunun vaziye· 
i tini bıldir iyor 
• 

30. 12. 939 akşamı ltibnriy. 
lo banknot eml yonunun vazi-

Ur. kuruş, Adalar 632 lira, Bakırköy 
1

1 

Pazsrte.si günil ak§ammo kadar 837 lira 10 kuru:ı, Fatih 3031 lira 
İstanbulda Kı:ı:zlaya ya.t:mlan me • 74 kuruş, Beyoğlu 14.560 lira, Be. 
ballğfn mecmuu 175.398 liraydı. şfktıo..ş '183 Ura. Kızılay mUmesm'1· 
Dilnkll gün aşağıdaki llste mucibi 
Kızılay §ubelerl veznelerine teslim liğine 49,457 lira 11 kuruş, Pazaı
edilen 114.114 lira ve SS kuru5la lesi gününe yatınlnn 175.398 lira 
bu meblağ. 289.512 lira 8 kuru§a 1 !2 kuruş. Yekfuı: 289.512 lira 82 
baliğ olmuştur. - ( uruş. 

Ewening Ncws gazetesinin yazdığına gô· 
re. Bayan Mitford, trende yanında bir dokt~r 
ve bir hastabakıcı kadın olduğu halde yatakta 
yatıyordu. Bayanın başrnda bir tabanca kur§U· 

--------------------------------------- 1 yeti şudur: 

~©vyet 
Fô ifil Gıı©\rrbö 

(Bao tara.fi S ncil yfa.da) 
olduğunu yazUıayınız. ÇUnkU 
%ava.Ilı, HldU. lstnnbulda tkı 

oğlu tnhslldedlr. Çocuklann, 
uğradıkları felfılcctl b nım a 

mdan duymalarını i temE'ın. 

O gece bizim evde mlsafır 

.knlan Anknra Ntimune hasta. -
nesi baş bekim munvini doktor 
lfollt Ziyanın karısı Refika, 
Koçan, ertesi gUn erkenden 
Ankarayn gidecekti. Uc beş sa. 
at sonra ayrılacak olan mlsa. 
firlmiz, coktandır blrlblrimizl 
görmcdl{;rimlz tein biraz daha 
konuşmak arzusunu gö3terdl. 
Ve yatmadık, oturduk. Yalnız 
çocuklarımı yatırmıştım. Ko • 
cam da ertesi g.Un işine gide · 
ceğl lcin müsaade istemiş, dl 
ğer odaya yatmağa çekilmişti. 

E\•de yatağa girmeyen btı 

misafirim Refika ve bir de beıı 
vardık. Konuşuyorduk. 

Saat iki s•·larında blrdenbt 
re şiddetli bir sarsıntı başladı 
.Annem "zelzele oluyor!" diye 
bağırdı. Ayağa kalkarak blı 

anda sokağa fırladık. Zaten 
oturdu~"llmuz ev tek katlıydı 

Bunun için sokağa çıkmamız 

pek çabuk oldu. Fakat soka 
ğa adımımızı atar atmaz daha 
eiddetll bir zelzele bizi yere 
dUşUrdn. t< cltı.ketln bUyUk ol 
duğunu anladım. Zorlukla yer 
den kalkarak: "Çocuklarımı 

kocamı kurtnralım!" dlyo ba 
ırdım. 

Misafir, ben YO nnnem tek 
rar eve girdf.ıl>imiz zaman ko 
camın yıkılnn duvar ve kapı 
altında knldığını bağ1rmasrn • 
dan anladık. Her OçUmllz bir 
den kapıyı zoılukl" nı;ıp koca 
mı kurtardık. Bu sırada cocnk. 
lanmdan GUngör uyanmıştı. 

Onu annem elinden tutara! 
dışarı çıkardı. Ben de diğer ~o· 
cuğum GUnteı ' kucakladım 

lk1 Uı; adım uzaklaşmıştım 
0

l•i, 
tavan, yavrumun karyolası n 
zerine olduğu g!bl çöktn. Ko • 
camı kurta-mnk için y"rım 

dakika fo.zla uğro~mış olsay · 
.dık yavrumu ölmUş bulacak 
tık.! 

Böylece tekrar kendimizi soka
ğa attığımız sırada evin camlan 
çerçcvelerile beraber iniyor, du· 
varlan çöküyordu. Hava o'...,, ~ar 
soğuktu ki, yatağından yeni kal. 
kan ~ocuklanmız ve biz titreme· 
fe baı1mmetık. Az sonra bizim 
evin yanındaki komşu':"IUZ Eavan 
Şefıkanm evinıY_n müthiş bir fer 

IQJ,"ıbıieLlk1ri."" 

ce 
Bu Şefikanın sesi idi. ''Kur. 

tann !" di:re ba rı o du. 
Çocukl ı m· • rle 
m a bıra tı'. K 

:;; f ~n ı da a k 
ama p::k çok u rıı tıktan s nra 
Ş fikay.ı b"r çocu · u ile sa. ola
r~k çıkardık Şefikanın daha kur· 
tutamayan iki çocuğu vardı. 

Kadıncağız deliye dönmüş: 

"Aman öteki.Çocuklarmu da kur. 
tar alım!'' diyordu. 

Bize. çocukların yattığı tarafı 
gösterdi. O taraf tamamen yıkıl· 
mıştı. Ell:rimizl~ .uğlalan, tah· 
talan açarıU zorlukla çocuklann 
yattığı karyolayı bulduk. 

Zavallı yavrular karyolarında 

koyun koyuna yatıyorlardı. Ku. 
cakladığımız zaman her ikisinin 
de ölmüş olduğunu anladık. 

Erzinc.,nd;ı oyle evler var ki i
çeri!inde 12 nüfustan hiç birisi 
kurtulmamıştır. Bazı evlerde de 
yaralı ve kurtulanlar vardı. 

Biz iki frilnü ista.;yond.,ki va. 
"'Onlarda ~eı-irdik. Sonrn Ankara
va ve işte nihayet hta-ıbula dö:ı· 
dük. Kocam yine Erzincanda 

• 
kaldı. Rsmi vazifesi olanlar işleri 
başında kalıyorlar da cmc:an. 

en sonra ertesi gün 
b"r { rtına çıktı. Bil. 

· ç • r ) ı 1 ı. O da felaket. 
z c E zinc n h 'n için ik!n:i 
b r f et ol u. Size azkaldı söy
lemcği unutuyordum. Bi::im bir 
de bu gördüğüm.iz pamuk adın. 

daki kedimiz var. O zelzelede 
kendi kendini kurtaraıOilmişti, an
cak bir giın sonra meydana çıktı. 
Onu da alıp beraber getirdik .. 

ALI 

AMASYALI YARAi..ILAR 

Ankara, 3 (A.A.) - Amasya 
köylerinden yeniden gelen kırk 
aile Turhal şeker fabrikası pav
yonl:ınna yerkş~iriln:i tir. Şeker 
fabrikası doktorl:ınndan birile 
hastabalm:.r ve sıhhıye memurla· 
nn~an mürekkep ekip Niksardan 
16 kilcnnetrc ileride teşkilltmı 
kurmuş ve Nik-ard'lki devlet sıh. 
hıye tesHia•iJe irtibat tesis et
miştir. Üçüncü defa ola·ak seker 
şirketi bucrün de Turbal'a ilSç ve 
sıhhi malzemeyi sevkct.-niştir. 

EN SON DAKiKA 

Çekoslavakyada 
evkifler 

Londm. S (A. A.) - Times gazetesinin Belgrad muhabiri bildi· 
riyor: 

G,..,. po Çekoslovakyada yeni tevkifler yapmıştır. Tevkif edilen
lerin ekserisi gazeteciler, eski Çek ordusu zabltlcri ve Skoda fabrika. 
larmm mcmurlanclır. 

• * * 

7 ransız keşif tay
yaresi hareke e geçti 

P rf , 3 (A.A.) - Soğukların artması ,.e ho\•anın açılma· 
sı Uzerlnc ı~orral&e ve şimal denizi üzerinde hava faaliyeti art. 
mıştır. lkl cUndenberi :Praıısız ve Al an hnva kun·ctlerl cephe 
lıatları ve gerileri üzerinde ta rz.ssut ve keşif uçuçları yapmak 
ve fotoğraflarla. resim çekmekten ibaret olan vazifelerine ye. 
nlden b şlnmışlardır. 

Bankanın açılışında banka (Baş tarafı S ncU yfada) ni Talvaj:ıervide kazanmışlar -
:rnnnnu mucibince deruhte e • HclsiDJd. S (A. A.) - Bir ay dır. düşman kuvvetleri Ac;la. .. 
Jllen miktar sUren çelin muharebelerdon son· Jaervlyo kadar 30 kilometre 

168.748.563 lira ra askeri eksperler Carcli berzn_ ~crllemek mecburiyetinde kal· 
Banka kanununun 6 - 8 inci hmda bulunan Fin kıtalumın mışlar Ye ge.çen haftanın so , 

maddelerine tevfikan hazine Vuuoks.i nehrludcn ba,.qJayrp berza. nunda birçok zayiat vorcUkteP 
.. ardından vaki tedlyat olup hm merkezini vo garb kısmını ka_ sonra killl1yetll miktarda harp 

teden hatların her noktasında tu· ı i t k ı tedavülden geri çekilmiş olup ma zcmes er etm şlerdir. 
~"llndan bundan tenzil olunan tunduklarmı ehemmlyetle kaydet. lkJnct kati hareket Suomo -

ı 7.987 .178 lira. mektedir'er. salnlde :rapılmıştrr. Sovyetler, 
YekQn 140. 761.385 lira Sov)-et krtalan yaptıkları pek Finlft.ndlyayı en dar yerindeJJ 

Bu mflttara banka kanunu §iddelli hücumlarda yalnız Kareli ikiye ayırmak için bura.ya mll~ 
b berzahında takriben bin kndar hı.... ku'"'"'etler g><ndermic:lerd'ı. mucibince altın muka ili yapı. ~ • • v ... 

tanlı tullannuşlardır. Rus tatyikl Finler tarafından tahllye edil· 
lan emisyon Noelden evvelki hafta zarfında 

17.000.000 lira nılş olan Suomosalnl geri alnı .. 
bllliln §{ddetlni göstermiştir. Sov-

ilo reeskont mukabili yapılan mış ve Sovyetıer Kiantajaevi 
yet kumandan.lığı birkaç kero ta. 

misyon 
139.000.000 lira 

mrntakasına kadar püsknrtnl· 
zc kuvvetlerle taarruza geçr:ılese 

mUşlordir. Bir Sovyet frrkasr 
de bu taarruzlar her defasında ıı· 

imha. edllmfş Sovyetıer sahada 
ğır zayiatla geı:i plisk!lrtülmü§tOr. 

ll""c olununca eo. 12. 93!J tn binlerce ölt1 ve mUbim miktar. u • .ıı ,,_ Fin harb usull~ri bilhassa ıno. 
tarlil ve zırhlı kıtalara karşı yapı. da bnrp m:ılzemesi bır.akmış • 

YekCtn 296.761.385 Ura 

rlhlndekl tedavülün umum ye· 
klınu iki yUz doksan altı mll • 
yon yedi yUz al .. mış bir bin Uç 
yUz seksen beş liraya baliğ ol. 
maktadır. 

Bu yekunun 248.U!.100 lL 
rası yenl harfli banknotlardan 
mütebaki 48.318.285 lirası da 

lan muharebelerde dik.kate e:ıyan tardır. Geri kaln.nlar ormana. 
neticeler vermektedir. Finler bU.. iltica etmiş oldukların.dan FIO 
yük bir kısmı Knreli berzahında kıtnları şimdi .. "'mlzlemo nme.. 

olmak üzere 400 den fazla Sovyet Uyer.ine başlamışlardır. 
tankı tahrlb veya lğtlnam etmiş· Petsamo mıntakasında ol -
terdir. duğu gibi Salla mıntakasındıı. 

Fin askeri eksperleri dil§man da dUşman gerilemek mecburı, 
tnarruzıarmm arkasını Jı:esnıeso ve yetinde kalmıştır. Esasen kJŞ 

eski harfli banknotlardan mll· ask rt h k"t §iddetli bir topçu atcşlle himaye e. e are u ı son derecede 
teşekklldlr. • dilse bile Fin kıtcla.rının ilerde de gUçle.ştirmektedlr. Fin muvaC· 

HiUer - Musoıini 
Yeni yıl dolayısile 
biri:,irlerini tebrik 

ettiler 
nerlln, S (A.A.) - D. N. B. 

ajansı, yeni yıl mUnasebctlle 
Hltıerle Musollni arasında te
atJ edile:ı telgrafları bUüir • 
mektedlr. 

Hltler, l\lusollnlye gönderdi. 
~i telgrafta yeni seneyi tobrlk 

'•ilu.3n sonra diyor ki: 
·• •asyonal sosya.lh;t Alınan • 
anın mUttefikl fnşlst ltaıya -

nın milli vazltcs!nl muvaffa • 
kı:retle başnrmruıını temonnl 

müessir bir . eeltllde mukavemete fakıye.llerl Kuhmo ve Llesktı 
devaın edeceklerlnl be.ran etmek- mıntakalarındakl muharebe , 
tedirJer. Kareli berZahındak! muha. lerıo ikmal edilmiş ve Rus kt· 
rebe bilhassa bir mevzı muharebe- taları Soy~•et nrazlslne kadar 
sidir. geri PUskürtUlmUştUr. 

Diğer cephclerdeysc daha ziya. Harbin bu ilk ayı içinde Sof', 
de hareket mut :ırebelerl yapıl- yetıertn bUtUn taarruzları a • 
maktadır. Biltiln hudud boyunda kim kalmıştır. 
Ladoga gölünden itibaren dileman Denizde sahil nı Udafaa ba. • 
tankların ve topçunun hlrnnyosln- tarynları Sovyet donanmasını 
de hareket eden büyllk kuvvet· Sahillerden uzakta tutmağ& 
lerlo yollan ttı.kibe::ı neriemlı.ıtir. muvaffak olmuştur. Flnl~ndf· 
Muhasamatın bidayetinde Finlii.n. Ya. körfezi buz tutmak üzere • 
diyalılar So-çyet krtaıannın ileri . dir. Bu sebeple Rua donanma • 
hareketfni geciktirmekle iktifa e. sının .hareket h:nk 11lnrı ual • 
derek evvelce hazırladıkları mev. maktadır. 

z!'cre ~§!erdir. Sonra bu Kaydı- de~er bir netice lslib ... 
me\'zilerden hare.kete geçerek mu· ı sal edilmeden Sovyet donan • 
vaffakıyetll mukabil taarruzlar ması ve ta;yyareıerı tarafmdaJJ 
yapmışlar ve kaybettlklorl arnzi • bir kaç kere hombardıman o .. 

ederim." ı 
nln bUyUk bır kısmını istirdad el- ' dilen KuovistQ bataryaları K • 

Musollnl şu cevabı '\"ermiştir: ınişlerdir. reli berzahında dUşmnnı hır• 
..N'asyonal sosyalist Alman. Finler ilk muvaf!akıyetlert. P:ılamağa devam ctnıekt dlr. 

yaya ı?.ynı temennide bulunu • 
rum. lkt memleketimizin bc
Joflerine varmalarını \e istik. 
ballerlnl temin eylemelerini 
dilerim." 

Bir milyonerin kızı 
şehrimizde 

"Beyuolmllel 
nikel Şirketi,, sa I 
hlb ve direktö
ril me§hur ~
merikalt milyo_ 

ner James Mac
namaranm kw 

Loufse Duke, 

t~~I AKŞAM J 1 
--·-- ..... ......__, ___ ... _ .. _____ -

••nikkatler'' sütununda, fcl.filtcto uğrayan mmtaka.mızm Bulgarlstaıı 
büyüklüğünde olduğu ve bukadı:ı.r geniş bir l!:ıhada her klSşeye rcsmt 
kanallarla yardım edilemiyeceğl yazılarak Finlerin kayak Bponı say~ 
~de bir vatan kurtardıkfan hatırlatılmakta; bizde de sporcu gençll
gın _bir kaç bin nü!usa hayat vermek tccrübc!ıinde bulunması istenmeJı; 
tedir. 

......... .., ao:ro 

.. AUUN tırUU•t 

IMALICtN Ch •. I 

• bir orkestra ida-
re etmek üzere 

şehrimize gelmiştir. Park otelde 

Dlln keşif UtU"l n ya.pmnlt ti'Zerc 107 Fransız nvct tnyya 
resi harekete gccmlştlr. Bu mukabil faaliyet Fransız avcı ha· l 
va filoları ile Meserschmldt tipi tayyarelerden mUreltltep Al. 
man filoları arasında bir karşılaşma ile neticelenm!ş ise de 
muhnrebe uz11n sUrmemlştJr. Alman tayyareleri geri döndUk. 

bulunnn ~ Dukc, ~'1llnız erkek· 
!erden mfirekkeb orl.cstra idare 

a -·-
l.Iuhiddin Birgen, [eleğin Anadoluya reva glirdllğü zulmlln bU.. 

yükli4,"r\l gUn geçtikcc anlaşıldığını ve her gün gazetelerde facianın 
yeni tafdUıtını oltudukça Tilrk Milletinin cesaret, rı.zlm ve birliğini.ti 
her şeyd~n UstUn olduğunu dn~nncrck Natnrk Kemalin şu mc§hur: 

lerl f~ln lld tnrnfda hiçbir zo ı "·ermemiştir. Blrknç Almn: 
keşif tayyaresi Parls civarı Uzerindo pek yUksekte>n uçmuş vP 

kuru yanrnk şeklindt' blrk~ç rlf:nle. atmıştır. 

etmekle şöhret almrntır. Gayet ca. 
zib bir sese malik olup bir mlid-
det r-hrlınizdc kalnc:ıkf ır 

Felek her türlü ~lnbı cefııs·n topf~qn gel Jn, 
Dönerscl> k:ılıbcylz mntnt yo!uncla bir amnettcn! 

Be~tini söylediğini yazıyor vo felekle mücadele etmek-ten hiç bir 
l:tlman 'llmnmış bir milletin çocukları olduğumuzu hatırla~ or. 
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m?lmllıı-ı~r;ttLmmı 
Fin kumanda heye-

~u Alman denızdainın lllJ4 de F..md~ lrruvuöründ• Cl'Çftl ıtaJf'rt) 

t •ı n •ı n k a h ra r 171 a J .ı ı ğ 1 Ka:-a:!a, biraz .uzat:laıtıl"ta., ancak yağacak yağmurun lOtfaaa 
ol so:ıra motörlil kan:>nun ır.uave • b1ğlrydL 

n!tine ibjyaç görülme:U. Ce:n:bi B:.ıta Müke oldufu halde her. 

Danııue: 

• Kız:1&7 AU&raydaki u.t&bakıc 
ınekte&Jüı..e gc;;ıWIU haat&baJucı )'e 

tt.;Urmek Uaere 7eDJ bU kura &Çmağı. 
karar verml;Ur. 

Bu kunıta yeU,ecek hutabakıcııa 
ra aeterberJk zamanmda Kızııa 

hem~re!erlne yardımcı Olarak vaz1f: 
verilecek, bllha& l harp, kıUık, ınuha 
ce:et gibi tevk:ı.111.de vazıyetıerdeıı 1 
len ccıen ha::tnlıklarla mUcadele hu 
ıt::~:ıJa kendlle:1 lden lsUfade edil~ 
cckt:r. 
ı~ura 20-4L ya~larında oı:ııı en a: 

l"k tahall görmUı kaduı!ar kabuı edl 
lecelı -.e tedrfsnta •YID l6 inden tt 
ba:-en ba';l'lDacak•ır 

• Yugos'av koruıoıosu lıl. Nlkola 
yevtç bu~u kon\"UD8fy.>ııeı treni!; 
Be'graddan celınJ~Ur. 

ı.:on:ı:>l,os, ':lalk:ınıarcıa çok §idde 
H kıı hU .. ;ım ıUrtnckte old .... _ bil 
b 

..,.A1.. • Uc;unU, 
:ı;::' uc: .,nı ia taz•a miktarda k

. .. ,dığmı bir "llubarrtrımt= > ııöylemlş 
Ur. 

D'.1-ftn Sc-.. • .. ., a• i - .. 
"' l>r"et: ancak u"° 

le Qz:!:1 gelel:llıni"'tlr <> 
• u:alkav • • 

aıı Z4delere aft UıkQdar §! 
lebl Zon~11 k 

.. :ı tan kömUr ·11k'lyere' .,. 't--·:th·a••a """ .. . • 
b'r n;_.1,_ --a:bl Akdenlzd 

.. q; torpicıo:nı taratın(.an "ev 
ri'ıni"tf ... 
kJ J r. F'altat rl' epte tn:;'tllz::e bilen 

ı:ıse bulunınadıttından geminin kö 
~!lrü nereye götUrdU~ btr tUrlU an· 
a;ıtıımamlf. ln:ııun üzerine ,nep in 

ırııız d:::ıız 11.ssllııe gutUruımn~ur. o 
~ Vaziyet anta:;ılın!f ve fl'ep aer· 

3t h·ak•lını~ttt 

1 • ı::ır Zllllddet~berl fehrlınlzde bu 
llDau C&bık lılıaır HıcHvt Abbaa Hilmi 
~"a dU 
nh~ n akcamk' ekspresle Yuna· 

S:ı.t)ı • barekt~ "tmi~tir. 
. kal:i:lt k hıdl• Urkaç g11n Atlnada 
ie<!ek la.ıı aonra tekrar oeıırımıze ge 
tn:ı:u l'e •!lebl lbUmal kl§ın bir kıs· 

• .bttrllda geçirecektir. 
rretı Vetatnu teeatlrle ka7dettJğtml1. 
l?ı• .er.ı Zl)'&DID cen&ZPI dQn aakerf 
~ '\attzııe Şe··•deba:;ındakt evin~ ı 

dtrııml§. top arabam Ozertnde Be 

~ camıtne cet1r11mıw .. orada ua-
:ıza kılmdıktan eoara 81rkectyr 

:aJcloıuıım~tur.Yo'larda .. 1teı1 mm-
& lll&teJn havalan Ç&'DUf. Strkectde 

\'o.Pllra 
lUJc • Dakledi'eıı ceııazeyt bir ııa 
n &:1ter ilan defa ııeJAmlamıttır. ee. 

ll2e Oıktıdarda gene ukeı1 llleraatm 
hı kr:-.ı - .... lUUnıt. merhumun 7tıa~erce 
::ı ve la..'11dık1aruun ~özya:tlan ııra. 
~ Kar&caahınettet-t atlı makbe 
~ detııedlhn!,ur. ııerhuma nJa 

• eletnıt afle3fne ahırlar dt•ertz. 
~ belediyede toplanan t:Sr ko 
tı:taıı IGt fabrikası tesisi için ya· 
mı-. "-dateut teldJnerl tetkik et· --.. .. :P. 

• t>o· 
rtn ta!~""" fekllnde cahPD tabii• 
"d:ıı llaetreıeı1n1n cıkanlmuı ve 
l •re tııuı re~de yo~cu t&fD'.. ibareli 
~- r levha '-lınaaı kararlqtınlmlf 

Jıı~ ~da nl,anJıamm ,aztiftl\ 
<lUn • ke!ten l!:krem adında blr ~ene: 

birinci 8Ulb ceza mahkemeaindr 
tevkır olunmu,tur * . Marakaz -Yapuru eon ae:er!ndf' 
fırtına:ıan Mudanya tııkeletdne )'ana 
ıaınamıD, Gem'lk limanına tıUca ede 
reıc llundan)'& ,,. .._ Jdcıularmı o 
l'ıl)'a çılrarllllftır. 

T onanın donuşu 
Almanları Uzdu ı 
Bllkret. 1 - Twwıın donmua 

ıntınuebetUe bazı kısımlarda 997-
rlsefalnln lnt nihayetine kadar ta· 
ti' edilmesi berine, Btlkrefteld 
t iman mahmlert bundan çok mil. 
lt! ::t wir olmuolardrr. Zira Re.manya. 
nnı Almanya)'& yaptılJ ihracata 
lnut:.d esu yolu Tuna nehri tetkll 
'tnıekteydL 

BnttlD romork8rlertnl '" ma" • 
llaJannı Tuna berinde toplıyan 

Alınanıar gerek buzlan dinamitle 
•tıııat. ıeret bul tıran romorkar. 
ler ku11anmak aureUle Twıanm 
leYrilefafııe tapalı kalmasını aa • 
tart lsadde indirmeye uğrapcak. 
br. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Komed! kumı bugün gün 
dUa H te: Çocuk Tlyat
ıwu. Gece: 20.30 da: 

!OZON KISAl!ll 
l'rllıQ ıu.aı: 30.JOda: aa,a& BIJa4ır 

Bl·r ç kmaza kr .. stır ılan Sovyet .............. -ı ıarkld:n esen kuvvetli bir ril.z. k:s 11.!SUZl~tan berbat bir bale 
Garp cephe. sinda : girb doğru tiır.ale döküldü. ıeım:§ti. Gidecekleri yo1 hesap 

~ Yilz to:ıil~toluk Ayıcn!n bu a edilerek. ddc blanm tabimi dL 

kıfa'aıı nas,I mag·tup ed;ldi? Harp havada · ::ı~e':ıu:0~:=:ı:.:;,~~;;~ ~:~~r~:.::~:::::eb~be: 
9 . tu. Ane. ıış~ln yelke:ılennın u. au d:i§üyordu. 

•• ' ~ ' yes'.n:lc bu büyük denize muka. A y .f e y i en ince ,ederine 
Askeri hazırlık de'rsi goren genç· CBf eyan ed ynr l vemet ed!biliyordu. vann:aya kadar sıkı bir arqtır. 

. 11 ~ U i Her c!alganın çarpışında tekne. maya tabi tuttular. Bu araftlrm&. 
erden m·üteş=kkil Rus müfreze'erı, . . ~ nin köhne parçaları ın1cyordu. dabirkaçaıetelegeçti:birSea. 
yer.erinden çekılmekfense 

fe, cı ı -ediyorlar 

.. .. .. 3 lnqıhz layıaraS] : Mük~ni:ı, Ay§:ni:ı dcnizeaııpca. ıaui. bir ı.oçı bir, Kronometre .. 01 U ffi U : J ~ · ğına ımanı vardı. bir de Hind d~nizi;e ait 1825 de =12 A'mln ta ·ıyarası Yeti:m:si istene:ı en ya!nn k~- ba:;ıl:nış bahri sefer talimatname. 

Os!o, S (A. A.) - Pasavik nehrinin Norveç'e ald olan sahilinin 
bombardıman edildiğine dnlr verilen haberler llzerlne Norveç '8.Ekerl 
makamları tarafından yapılan tahkil:at netlce::inde Grcnse'in iki kilo. 
metre §imaline bu nehrin buzlan llzerlne altı bombanın dllgtUğll 

tcsbıt edilmiştir. Bu bombaların dördU nehrin Finlandiya•ya ait olan 
sahl!lne, biri hudut hnttı llzerfne tam nehrin ortasına, altmcısı -da 
Norveç hududunun içine dil§mli§tlir. 

.?etso.mo ı:manı Sovyet taZyılandan kurtulc!u 
Parls, S(A.A.) - Fransız asken mahfellerlnde dUn akfam hasd 

olan kanaate göre, 1''in mukabil taarruzu neticesinde Petsamo limanı 
Jovyet kıtalarımn taz)1klnden kurtulmuıstur. Bu Umanın her tllrlfl 
m ılzemenln Finlundiya•ya gönderilmesi için Franıa vQ İngiltere tara
fından derhal kullanıla'Cağı söylenmektedir. 

3 gün süren bir harp 
Londra, 3 - Finl!n •iyadan 

alına:ı hab:rlere göre, Finlar:di • 
yatılann Suomasalmide kazan 
dıklan nfer. bu mıntmdaki as· 
keri tıUka:nat tarafı:-ıdan çok iyi 
hazrrlan:nıı bir planın rr.ahsuJü -
dilr. Fi .. l!lndiyalılar Ruslann 
Kantaj:rvi çıkmazına girmesini 
bckl:ınif, sonra taarruza geçmiı . 
Jcrdir. Sovyet kıtaatının geri kı • 
sımlarını, önceden bozmuşllr ve 
Rus müfrezeleri arasındaki irti • 
batı kesmişlerdir. Sovyet kıtaatı 
üç gün çarpı~mıştır. Dördü:ıcü 

gün Finİandlyalıların zaferi tahak 
kuk etmittir. Binlerce Kızıl asker 
öl::nüı ve diğer bir çoğu orman.. 
da kayool:nuıtur. Bunlar. kayak. 
lı Finlir.diya kollan tarafından 

tal:ip ed:l:ı:iılerdir. 

Suomosalmi muharebesinde ta· 
rr.amen ııkerf hazırlık deralerl 
görır.üı gençlerden mUteıekkil 

bazı Sovyct müfrezeleri, tiWietli 
bir mukavemet göstermiıter ve 
n:cvkilerinl terketmeksizb, aı -
ntilfl:rdlr. Bu a ıast:riyor ld, 
Sovyet ordusunun üçte biri imha 
e dll:r.iç tir. 

Uzak timalde soğuk çolr pd • 
detlidir. Termometre aıfmn altın. 
da 40 a dilfmüıtUr ve muharebe 

yal:ıız devriye milsademelerlne 
münhasır kaln:al:t:dır. 

Pet~amoda cephe hattı S:ılada· 
1d::den daha va:ıhtır ve Norveç 
bu:ludur.a kıdar uza:na!tndır. 

Uz:ık 1i:nal bölgc.:nde en nazik 
nokta, Laponyanın merkezi olan 
Rovaniemidcn buz denizine giden 
yoldur. Sovyct in.talan, Pctsamo 
bölgesini iıgal ettikten sonn, 
Rova::ie:niye doğru yürlimüşler, 
fakal Finla::diyalılar yol üzerine 
muhtelif noktal:ırda mayolar ko· 
yarak düırr.anlanna ağır zayiat 
verdinnltlerdir. 
Katıramınbk fey'ıalsn 
Finllndiya ukerlerindcn müte 

tekkil küçük gruplann 'gerek a. 
d:tçe. ıerek malzemcce çok U. •. 
tün SoYyct kuvvetlerini durdur • 
mağa bazan da bçırtmağa mu · 
vaffak olduktan. her ıü:ı ifidilcn 
haberlerdendir.· 

Dün netrcdilen bir emriyev . 
mide, albay Erkhansın, bir taar . 
ruz eanaırı:da kendi mevzi!n! b· 
dır gelen bir Sovyet taburunu 
erklnıhırbiyeti ıubaylan ve ki· 
tipl:rl ile beraber hücum ederek 
püakllrttüffl •e Sovyet taburuna 
zayiat verdlrdili kaydedilmekte • 
t~r. 

İstanbul levazım Amir:ıyind9n: 
E)'llp Detterdannda ı numaralı Dikim evtmn ~P aUSlyeıertnde ma. 

klneler için ihzar edilen bina dıılılUnde saU çorap maldnelerlle ç&llfUlak lali 
yenlerin Detterdarda ı numaralı Dtk1mev1 MUdUr!OfUne mUracaat·an. 

C10R941 

J ra ıarl:taydr. Tam altı yllz mıJ si. Bir tanesi de büyük deniz yol. 
•1 1 >!ı f' ar ) tşlı kadar bir mesafe vardı. Bir yel tarı haritaı:ı. Fakat bu Afrika iL 

~ U 4/ t ke-:li için bu yol bin iki yilz mU. hHlcrin ·en Çin denizine kadaır 

Pariı, 3 ·- Garp cepheıfrde 
dün de umumiyet itibarile 1a!dn 
geçmiıtir. S:ncnin ilk gü:ıil timaJ 
denizi'.,ıde İngiliz v~ Franaızlu 
tarafında:ı liç Alman tayyaresi 
dü§ürilln:liıtür. t&kcçya aa~illerl 
açıklarında da gene bir Alma:' 
tayyaresi düıürüb.ll~tür . 

Alman tayyareleri dUn ubah 
Ş:tfand adalan üzerinde de uç· 
muıJar ve İngiliz harp gemilerine 
bombalar atmı~laru da isabet "t 

tiremem:şlerdir • 

tngiliz bava nezareti. dün, ne 
tngiliz tayyaresinin. Almc:nva 
sahiU civarında Meuerschr.ııd 

tipi 12 Al::-an tayyaresile çarpıı 
tıl:lannı bildira:ektedir. 

Bir Messerscbmidt diltilriiJ 
müştür. Al::anlann di~er dört 
tayyareyi daha kaybettikleri muh 
temeldir. 

İngiliz tayyarelerinden de birı 
si dü:sürülmilştilr. Diter biri kı 
yıptır. ÜçüncU:ü salimen üsslinr 
dönmU1tUr. 

Ahnar.lar tn~liz tayyarelerin . 
den ü;ünlin de düıürüldüğünil id 
dia etmekte iseler de bu doğru 
de~ildir. 

Baha gem ler 

lavcç bandırab 1950 tonluk 
~agner Tro~elli vapuru. lnzilte· 
renin prk sahilinde bir mayna 

.çarparak b:ıt:r.qtır. Tayfıea:ı bir 
çoğa bir No"cç vapuru tarafın 
dan kurtanl:nqttr. Kaybolanlar. 
~L, haber yoktur. 

959 tonluk NorTeç .. Lum" n 
puru bir mayna çarparak tfmal 
d:nizinde batmııtrr. 

Mürettebat kurtanlmıttır. 
5677 tcnluk İngiliz Boschill 

va;>uru ti:nal denizinde bir infillk 
n:ti:ed ·de bıtrr.ış~ır. 32 kitlli~ 
mürett:b:t~an 12 ai kurtarılmıı · 
tır. Diğerlerir:in öldUğQ zannedi 
livor. 

de:ı bj~ tc a:ağı sayılamazdı. • uzandığından tafsiJAtı pek udi. 
Anlaması güç değildi. Dofru B~l:ır arasında bu!unan 1914 

gitme'- JA 1 ,,1 bi aenesıne mahsus takaiml weka,t " azur-ge ı:ey'- , cenu . • 
ı~rki alizelcrile mücadel! etmek bu ~cn:ının ~u .se'tt: sefer ettiğine 
limngelecekti ve llstüva hattı 1 kat ı bır d;lildı. Ayşenln bptaıa 
le tıla t.... 'd '-ti' Ril • boı za~anlanru geçirmek için 1-m nna ın:rıı gı eu... . z. • • 
glra 1tarp gitmek de AyfC gibi kı.t:~ı alimf. o~ ihtimali dl. 
çUrük Ye köhne bir ~P:ni için teh. filnulcmezdi. L _, ~ 
1.. ı· ol d Artık her fey DU!f la.rulute ı.te ı ur u. 

li d' (Devalm .,., Ayteye tıl%tm olan rllzglr ya r ı. · 

~~~:ır;~ut da arka rüzglrlan Günlük bulmaca 
?Aüll:r, bu havayı bulacağını 

umduğu tl:rali garbiyi tnkip et. 
m:yi muvafık buluyordu. Bu 
rüz~Ara bvuıabilır:ek lçtn de 
dört arz derecesi çıkmak icap 
ediyordu. 

Bir kapt1nla b!J tayfanın ya 
!lldrğı ve barındığı b!r yelkenlide 
3 zab:t!e elli neferin bannrrahn. 
nı temin etmek lazımdı. Rahlt 
mesel:.{ ır.evzuubahı değildi: 

Dirsek dir'..eğ:. burun buruna u. 
yumaya pyret edeceklerdi. 

Bu köhne yelkenEdeki açık 

gözl:rden bazı~n. eaki yelken 
b:zlerlle çilrük taht:lardan ken. 
tilerine hmıaklır yaptılar. Yel. 
kent:de. buralara erzak yerle§ti . 
rilmi;ti. 

Gen-id: mutfak yoktu. Yalnız 

ufacık bir OC2k nr~L Bu yQzdcn 
gUvert!de aaç l:vh~br Ozerinde 
a!cş ya=ıtıyor. yemek p!1trilme7e 
Ç:llııJılıyordu. Bu yeme!:lere, za. 
n:aru::da uç'anna tahtadan bir.:r 
aap uyC:U(ulmuı kaplar uzatıyor. 
tardı. 

B:.ı katil ı:clt içbd! ~n ye. 
meJ:l:r t:b!atile iyi obr.ayordu. 
Çok geçmeden tzth ıu bitti. Ye. 
melderde <feniz auyu Jnılla.-ul;ca. 
ya bq!a::dı. 

G:rçi a:lada., hareket etti1:1eri 
gün dlSrt su ı:a:ıdığı al:r.rıt:ırdı. 

Bunlardan ild aan:!ık kUflil ol 
duğu l-:in içindeki suyu b:ızmuş 
tu. Ufike b-.ı ıtıyu 1rull:ı-dırt:u 
dı; d:nize dö::Uldü. Kaplar te. 
ır.izb:lerek gliverteyc yerl:ıtir.il 
di. Bu~l:ın tatlı sn ile cfold .. n-ak, 

1 - Mamur etme • ~iti .... 
makam. 2 - Cemi tayfuı. 3 - ı.t.1• 
da • Çok tena. 4 - Kaynam11 :rumur 
ta. 1 - ,Mevut ölQm zamanı • Bar ft• 
dan. 1 - Uza·: nidua Adalarden1zl. 
Şlınendifer demlrl. 7 - Kan§tmDa. 

8 - Gelecek zamıuı • Teni yuvadlr. 
9 - Terst hubup eden demektir • 
Buhar. 10 - Damen • lltDlbaldıl. 

Yukardan aratı: 
1 - Eskı zamanda fıbranm .... 

edlldl!f yer. 2 - Ba7 wr. 1 - e.,. 
ramdan b1r g11n eVTel • Ortamelttep. 
t"n aonra. 4 - !skandal YamL 1 -
Lezzet - 1d'Drl1vvet. 8 - Beyg1r • .,.. 
yı - tanenin ba,ı. 1 - Anıkef • ....,. 
bOf. ~ - Kabile - P'ren! nr. t -
Hus • Raci. 10 - ICsk1 bir TDrtr. Is.
mi • lleyfL 

1 No. b b::d•'••meı0.-- .... Solma..,., 
ı - tıı:ıa. Ki~ ' - BUpnpolW. 

J - Avolay. La•, f - TacaddL -
a - Ahek. EvaJ1. t - ur. ı,n. 7 -
Acb, Acaba. ~ - SU. Yalap. 1 -
:Jebarce. 10 - S...... '!& 

Yqkıanl:ıa apı&u 

1 - llıata. M. 2 - Buabaeama. 
3 - Dro~ert, Ea. C - Ap'ak. Zalıro 
t\ - Rad, Ra. • - Kaydepyaa. ' -
lp, tvlcaç, 8 - Rol. Atate. 1 - S.. 
:r.I, B:ı, 10 - -Çuve'!'tıpan. 

ff* ** 1 M HSE • M • .... :w- •e;•, 
Son Dakika'nın zabıta romanı 

Yazan: William Matin 

Sokak temiz~. P.ortakattar kat. 
dınlmıtta- Pakat onlann yerine 
klrU ufak bir 1ru oturmut. eski 
kırık bir kulda De oıynayord:.ı. 
Alçak ıeale prkl .aytiyerek kuk. 
laı m kollannda sallıyorda. 

Sonra O)'Uncafmı anl olank 
önilne fırlattı. Kukla yerde ın . 
tünç bir vaziyette durdu. 

Ccn bir kaç adım yaklqtı. 

Dar eoka fm btr tarahnı btr 
eıya ardiyesinin penceresi difer 
tarafını ise Cenubi Afrika yemiş 
ve meyvalannı satan büyük açık 
bir mağazaya benzetti. Con Mey. 
va ma&azaaının önünde durdu. 

8 lKtNClKA .. ~UN - ıo.ıo No. 8 

Çevirer.: Ha-Ke 

Yuu ısandıkl!r içinde te?hir edL 
len altın renkli pcrt:kallarla 
lcırmm doa:atesJer ve tavandan 
sarkın muzlar rm::terih cUzel 
bir tablo t:ıktı ~lyorlardı. 

Con yerde kuklarile oynayan 
çocutı seslendi Kız çocuğu kor. 
kak nazarlarla bapnı lcaldırdı. 

Con .. _ Ne yap:yoraun ora. 
da?" dfye IOrdu. 

.. _ O ·-uuyonnn., dedi. 
Con cebini bnıbrdı. Kıza 

bir şilin uzatarak: 
··- Al bunu. Oynadıktan aorıra 

kendine ıeker alının." Kız fL 
ll!"dı ve &iiJmele batJMr. G&Ja. 

rile k-.ıkbsmı aradı. Kirli, yıka:ı. 
matl1Jf ell:r!nl ona dofru uz~ :a. 
rak: "- öldü" dedL 

Con hemen .. _ Öldllmtı"' -
diye sordu.. 

.. - Evet. öl:!l1. Hemde ~ 
lSldl1. .. _ Ve çocuk cfilmeğe 

ba;la:lı. Ccıı çocutun ıilSyledikle. 
rini d:lba iyi a:ılan-.ak için, yanı. 
na çö:n:Idi •e sordu. 

··- Peki, ku.::Ja nec!e:ı öldü?" 
.. _ Poliıl:rin gC5tUrdüklcri L 

dam gibi CSldil .. 
.. _Ya, adılb mi-" 
Ç:c~lr bqım tasdik mabmm. 

da iğdL 
"S;!n ölen adamı g8rdfln mU? 
Kliçük batını salladı: "Evet, 

glSrdüm-'' kuklasını eline aldı 

·ve onı yeni bir f:kil vererek: 
.. Gördüm. ve hooooop diye dllf
til." ve elidn b!r hareketi ile 
oyuncağını devirdi . 

Con kız çocuğunun yüzfine 
dikkatle bakarak: 

··- Demek acn onun düıtu&U
nU cördiln? Ne vakıt &ördün " 

Çocuk kqJ.anm bldlranık: 

.. Evet net, düttüğünü ıar. 
dUm. Ne güzel dilttU ,., Ve b .. ~·nı 

ar!:aya atarak gnt:nef: ba:tıdı. 
Bu eanads. meyva mspruı:ım 

kara-ılık bir kapıa açıldı. Sa;la. 
n da~ bir bdın bqı uzandı. 
.. An~ela, A~gela" diye bs!trdı. 
Çocuk kendini tophdı. YllzU cü1. 
a:Uyordu artık. . 

Da::m: 
"Haydi içeri, pis çocuk" dedi 

ve çocufunun yanı-da ç&.nelm:Ş 
bir vulyctte otura-:ı Co~• dik dik 
J>al:tı. Conun bir ıeY ılS·•l:mes!ne 
.uıt btrabnıd~ saldırır gi~ 

An3elL-un berine atıldı. tkt to. 
klt ıtaralr çocuğu içeri sllrUkle. 
dl 
Con Treuçam so1ı:aktı kalan 

kukla ile bir an olduğu vaziyette 
durdu ıo~ra ,yavatça 1tallcarak 
gerlve döncfü. 

1)(5 er dlSn-neı, geniş omuzlu 
ve heyb tli bir a 'amla ,karşılaştı 

Bu Vo Blonddu. EJ g Krah, 
meyva mağazasında.o çıkmııtı. 

Elinde bir kukla ile, ayakta du. 
ru~balrtr. 

Con Treuça:n om yol Yermek 
lçtn yana çcLi!dL 

V on Blond ona .:ri bir aaar 
attı. Alnı kırı;tı. Fakat blr 18' 
dSylemedeıı yüriidU. klS;eyi d&a. 
dil. 

'Con müthiı hayrette bltmfllo 
Zira glS::flne bir ıey taln,,,,... 
Oda_ Von Bbn:l'un. sol ellala 
ufa~ parmağ'.nda bir elmu yL1L 
f iln bı:lur-ır.aa idL 

Ven Bl:>nd'un ·çıktığı matuQa 
ba?:tr nazan . di!:k!tl celbcdecelı 
hiç bir fcvbll1elik gBremeA: 
Bu da Kovru~ b3hçede bul.
ytı-;lerce. meyya n:ataa111uln 
bir tanesi idl 
fazanın tabclbma baktı. Oae. 
rinde: .. MeUctsoa ve ,......., 

cenup memleketleri ~ illla. 
lit tirt;et!.." yszwlıydı. 

Con : •'Bir elmae kralmm. ha,. 
te idi bir mağazada ne iti olalıL 
lir~., diye kendi trendine dylen. 

di. 
Elinden hali bırakmadıfı inak. 

layı duvara dayadı ve saatine ba. 
brak: co...m. ,., 



~1zf'l{'n1n nmuıli olucıu brfon hlnnlarılnn bii) iil\ 
tiırn tlir. Uunl.ır, ) c>ııi > aı.1:.111 istasyon bin larıılır 

dan bina bir kutu gil.ıi iç lı;e gcı:nılştır •.• 

lılr 

ki, 

kı<mtını 

:;;ayanı 

rrslmıle ~iin1ii~nııiiz ~elılhl<' c:iik
dikkattlr. liircıııitleri l.ıilc uozulma. 

~·cni~t\n fr.ıc; ~atonn.ı. Bu lt'\ hn, bn hıırnbc>ıle 7.<'lzelc>ilen t1nhn lıfr mllılıl<'t önce hfr hnyntm lıUkllm 

., irdil;:iiniı h:t> lurı) or. ( eı İ> et içinde l<>ı·temlz ~e-J:nwk i) 1 '<' sen ~ıiı1iıınıc1' için bura~ n uğramış o-
1.uılnrdan l.imlıltir ı,aç ı,i::I, bugün ErL.iııcan harabeleri altında ebedi \'C ı;cssiz lıayntlıı.rma göçmü~ bu. 
1111111) orlur ... 

ıı;,ınin cnlmu llsfllnde ofnnın \'C <'linileki lılr nllıilmUn yaımıt.Ja rını knnşhrnn lıu 

bn dakil,ndnl.i ruh haletini anlamak bii) le lıir feHikl'fc ıı~ramıımı~ olanlar lı;lıı ı:iiçliir. 

tında kalan ailesinden blriıılıı \'O ya birkaçının fot<ığrnflar üzerinde kalan lııı.) atlnrmı 

yor ••• 

f cliılu•t zNlPnln 

Hu, cıılmz al. 
bulmaya çalı::ı-

l\lenık etme)tıı \e bu lınrabcıılu lııı ınil.ı 1otılnll'uı!~r n<'nb:ı ne 
çıkarılan cesetleri mi? dlyt• 'ionııııyııı. llunlıır, '!l! ~nJ.ı 11arınm. 
l.ıır<jısındn gösterdikleri hns ıısiyct \'C ) ıırdıının dilsiz Llrcr mütc~eltki 

seyrediyorlar? l'nkaz il ti ın ıl ıuı 
fcliikct 

dnğıtılı-

l:cııdlleriıılıı uğnıdı~rı 

ridirlcr: nurn<la ekmek 

' ır .•• 

nu resim, z<'lzrt" mulıifl<'rinıle, n<' dl' olsn nlısah himıhnn l•urızirlt're f<'rcilı Nlilmec;I lazım ~cldiğinC' lıir 
İ'inrl't o.;:ı) ılalıilir. t~rıln, anJa sağ ı.nlaıılar hu.) ata .ı.;öz. \ ummnnıaları nı bu cin.. binalara nıcd) un. 
ılıırlar .•• 

BrLlnenn. J~rLtncnnlıların nn:m r:ını 
saA;ı gibi karmaknrı ılı: lıaldl'dir. 

~ ırkcn bir feliikctzcdc, C\ lıün 

ı;alıı:ıyor ••• 

t-:tc bir aile kl felitl•etl ynrasız 
oyun ol nndıj;ı C\ inin nasıl bir an 
atlatılan faciıınııı ıwsesi lı;indcdir. 

iı:ln bunlar ynkılmnldadır. 

tl!'clildni hu 'afıın p::ırç:tc;ı lm~lin 

l'cljt\cti atlatan bir lıt-INli;\ c 

enkazı iı:lndcn l.:cnc.li ine ıazını 

~iirılii~'inüz m:ınzaratla, bir Arah 

ııwınuru h ralırl<'r nmsında dola· 

olabilecek fiC) lcri toplamnğn 

berC'siz nflafnııslar<lır. Anne a~lamnldı, kiic:ül; çocuh hf'r gün 
iı;iıul,• hanı.hı• lınlinP ~('lc.lıildiğhıi ıhı<ı\inü) or. <lrnı; lıız can \ <'rınedrn 

Gaz tenekesinde bulunan su de[,ril, lmğıtl.ırla c.lolduruJınu:i \ c ısınmak 

t~te bir katlın, ı:ocult, Nkck ' 'C gc·ıc. ı:ıtiynr 1 n 1abalığı ... 'Cuııl:ır da U~ le. lıunlıır dıı yersfıı!. ynritsuz, 
~ iyeceksiz, lçecclislz, ~iyecnJ, ,jz 1 a· 1::.~rını ı' u .iinerek yardıma lrnş:ırılnrm, nt"m'el.ctin dört bir 

tarafııııl::ın toıılaıımı~ ~iyecc!tlerclen lıir~r parça elde ctnwyc r:alı~ırorlnr Zenginler, fcliil,ctzcdclcrc ne 

\ ercbillrscııiı. \'Criııil. ! 

l 
l· 

J 
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2eızeJenin bir harabeye 
Çevirdiği Erzincandan 
nıuhabirimiz Emin Kara
kuşun gönderdiği resim
leri okuyucularımıza iki 
sayfa halinde veriyoruz. 

Her!}ünkü birinci sayfamızı 3 üncü 
sayfamızda bulacaksınız. 
~rvvv. 'VV\~~.;vvvvv;JVV>.~ 

'F'e>/(il.-<'ttC'rı l:urtulmılar. lwrtarabildi'Jıleri şe)leri yol Tte-
1,- lQrırıa ) ı i?mı ~lar ı·e sobalanrıı lmmıu.Jardır · Buraları tam ,,.(> .. 
,.,, ,. 'ığoı :umma\·1111: . altları lu,11clilcrinirı sığınması içirı bi· 
•r d • 0 <ı ~eldi ·ıdc bo<: bıralcrlmıçtrr . .. 

• 

. . . 

Erzincan brıgiin bir Tiarabe lıaliml<'rlir l'ıfuli(wirim'::ln t<'~1ıiı cttfği brı res1m, f<'cantirı. canlı 1ı!! t 11,fosrulr.r Zel~e

den sonra ba~göstcrcn re bin mii§ldilatla söndiiriilen yangınm dalıa dmnanları tÜtl'rlacn, lıam!ı '" 1 ~ıı il~liye:ı le18/leı
ztde toprnldar altında kalan kimbilir hangi can srzmnı lmlmrırrr gidiyor; diğ<'r taraftan da ayrı bir i.ç sı.:ısı: Arabaya 

yiildcncn soıı kalan <'§yasını, dalıa salim sandığı bir J:erc ıa~ıyan bir ba§ka f elôkeızcde· 



~u~ün qelen Kar ad 3nız yo~cularından ve zelzele mınlakas,nda~<i n1uh1birlerimizden aldığımız ma~O:nat 

z 
• o 

ünkü ze z 

' 
en yok! '"Koık~·~·yın·i-zı'ı 

Rasathane, ar fı~ 
tehlif<e kalmadı, 1 

sun ırında 

ıntakalarda 
eydahlandı 

diyor 
.ilazığ, Sivas, Samsur. 
ve Çan!zırıda yeniden ı 

.'laydedilcn zelzeleler f 
büyük de~1ldir 1 

Kandllll raırathant'!ll efsmoı:rarıo 

e 97 ev 
kazasında 

va nsanıoarnoe 
•• ... 

•• 

Devri en davlar, yer değiştiren köyler var. 
~ördüncü yaralı katiles: de Erzuruma hareket ettı 

n dDn gece de iki z•lzele kaydet· 
ılştlr. Bnnlnnn blrincisl l?"CE'vtı n. 

'ma doğru. ikincisi saat tırtıo nl. 
"!tuştur. RnStıflu:.nt> mUdUrlUğU 
·,unların hıınr. tAlf <Uırsıntllar ,.., • 
'ığunu, zelzele mmtakaaında. an. 
'1k ilk bUyUk hart'k"t e:ı.,aauıtf11 
"ktlmava mııll bir hııle P 0 1Pn bl· 

le s ·· 
lendi 

Mahvolan in sanların say: sı · 
henüz belli değil 

Bursa valısr: "Setler mukaveme 
etmeseydi kayıbımız or.bıni 

bulacakhr ,, diyor 

Tozı:aıf, 3 (ffa"n"rl - Yo~"'"" · 
~ dUn eaat lkıvt 4:1 ı::-t>ı;e .. ldif,.t· 
U bir zelr.Ple dıı'ıa olmuştur. Ma_ 
den kazaalle, Pevnfk nahlv,.•lne 
baY.lı Mı>lırıııtlu. J{,.,.,..,r-.. r. Kı>n. 

bert!, KOrük ('e1n~t ~"""'"'"· 
Hozak. DedP Fıı'rfll 1'"i.,1•rf..,_.t> 97 
ev yıkıl"1tff. G7 ~ dP h11•"nı u~m
mrştır. fn•en , .. ,.,,.,tr ,,, ... .,..., •••• r. 

Çünkll halk artık t>v1,.r1n"'~ d,.~ı. 
&okıı.klarda. me..,,.tlanlarda yatıp 
kalkmııktadır. Açıkta kalanlar tah· 
rfbat J!5rT"'"en civar ':ISylere nak
lecfil-"'·tnı'lr. 

lmOı\A \"E Ntl\!';ı\RDA 
To'c:ıt. 3 _ Ze'zr.le hllhP•llll Er. 

baııc'R ""ııııımt """mr .. trr. Zt>lzeJe. 
nln Uk Anında 8°0 ölO v~ !'\1'10 \'a

ralı tesblt edil•Nl,..,1ıttfr . KlMPr • 
den h'!h"rlPr alınıtrıınMrştır. Yalnrz 
Nlluıar kllııl<'rfn1f" 20CO yanılı oldu.. 
t;'U blMlrfl,.,f'ktPdir. 

.!tZ•NC!\NllA VA7.ti"F.T 
F.mnr:ın. 2 - Frzfnt'nndııkf me. 

murlar b:o•k yerlPre sevkedlle • 
eeklerdlr. Tttnt"r bol bol ~iYttPk, 
gfvecek ve sıhhf m"lzeme tacım-nk_ 
~"fır. H-ıber -.l•nAı~l"a ıt!Sre oıv. 
rlk demir m~dPn1 .. rln1e ç11t• .. ım a
mele da'11'1ve vekilinin r--1 le bu. 
rava vnrdrmn gPIPcrklı>rrllr. A vn
ca En:uruMtfa.., ~J\ arrı"'"'"r .,.l\.,A~. 
rflPcektlr. Malatva vp,lf rıu'lvinile 
Oc;finrO umumi mfirettışlik memur. 
lıırı <'rzlncana hareket emri almış
lardır. 
Sl·\~OTT . 'ı\1'1 l'A7',AT fT.AR 
Anltıı.ra. ı - B•ıe11n F.rzlncım

dnn trenle ŞPhrlmlze 38 yarnh 
gPlrnfqtfr. Bıınlardnn ~ördU rıl'mu. 
ne hastanesine yatınlmış, 17 el 
HavdarnBJ5a,.ı·a. dörtfll pıı~cfğe, 13 O 
&Jı:tııııchlre ~lSnd"'nlmlcıtlr. 

Gelen tuıhPrlf"rf" ıı:lS- "'--•nırnıı 
da hlr wrah tr,.nl vın·,..,,..trr. I· 
cfndekf 62 vıırııJı hıuıtanelere tak. 
a!m edllmlstlr. E"-ln,.andan Kay • 
serf hıuıtanP!!lne tfe 62 varıı'J eev. 
ltPdiMl,l;f .. flhf>r ,.Jonrny-•1r. TJ•ı,,1.,r. 
dan btr k~t Sivaırtıt knl•rak. bfr 
k·•mı (fq Trnb7.!'"'tı pl\.,A,.rf1"<'P,·Hr. 
B"vıın fn· 1 nlJmuru• t. ........... ..c.,e 
gfr'~rek vanıl•'nn ~h'l"ret ett"'lş, 
kendllertn~ clgıını. ~ekPr ve ko
Jonvıt hPdfve etrıhıtfr. · f"K'lll'nUn 
eocuklıın da yrıralt rocuklnra o. 
rutıcaklar vennı.,ıerdlr. 

DAntJ n'F; VJl'?rtUNtN 
BE\' AN ATI 

smı. ... 2 - Dahlllve Vt>klll bu
lunr!uğu bir bevnnattn dPmlcıtlr ki:. 
"- Bu nkı,am dör~UncU yaralı 

kafilesi F.rdnranc'nn Frzun•?"'a ha
rPket edecektir. Açıkta kolnnlar. 
dan klms"slzlert ve çnrı•l•lıtn trr
clhan eıevketmekteviz 200 kndTJl L 
çtn l\fıılatya b0~ fabrfk,.smtfa iıı bu. 
lunmuıııtur. 12 ~'ll'"•ndnn kUrUk o
lanlar Fslr"'Pme kurumuna verl"'ıı. 
tlrlleceklPrıtlr. Clvnr ıı<'Mrlc>rd"kl 
hnlk varnhlan evlerinde m"mnu· 
nlvetle barmdıracnklarmı bildirdi. 
ler. 

Refahfveden !!On gelen haberler. 
de 2050 ölU 516 yaralı oldu/;'tı an· 
~lmıştrr. Buraya t.adır ve para 
g6ndı>rllml:o,tlr. 

lZbURE GiDEN Y ARALINlN 
ANLATTIKLARI 

lzmir, 3 - ~lzclc (f'tak,.tindf' 
Er.rlnunda yarahuıan yUzh.f ı 
Mehmet Ali Somer. rcf'kn'l: 
Makbule, çcıcuğu dört ya'1nda 
Koray tehtiaıi:e gelmişlerdir. 

,. ynz· p !>aş'annC!aıı reçenleri 
,ın ... 
k şZSylc anlatma~tadır: 
uNıMn.... "- Erzin::"n halktnın yanım • 

• ır... n fazla,· ölınilştür. 
lU.dis.e rece yansı mllthlf bir 

çöküntU halinde vukubulmuştur. Şibinhiaar kama.kamı, opera · 'l&len yrkmnktA,, ba•"" hlr tPhrL 
LJcm amudi ve hem de mail sar .. d i • ti B'ldi ·11t vana'""'"r".ıı..,,. ııırt•k teh:lke. ~ tor ve yar ım ıstcmış r. ı r · , · · ....... ; 

kl. d d• 1 k d bi k d'ğ' h b 1 ' • de k- llil • vııı..'vt>f geç."':'l.lo buJıın«'•.ltiunu, l"ı ıınu şe • ın ey ı. 1 ar. a rço ı ı a er er açın , oy enn J\Jf ~"1"8tntıların '"ain dnhn z.ly"dP 
evlerin Ust kısırrları uçarak O" ankaz altında kala.'llan çı~biarmabv,a • -,slko'oil1' nMı•~·Jnu, halltı korkut. 
kaklara fırladı. Biz de evin üst çalıştıklan bulunduğu gı , . ır ... aktttn b""'n• hlr ,. .. '"lln tJol:wunı 
katında yatıyorduk. Gözlerimizi çok köylerin zelzele dolaymlt ..... 11~"' bıtndan •onnı ,.ı., anısı~ 
açtığımız zaman tavanın uçtuğu· yer değiştir~iği, dağtı:ınn yollar .,,Jmbul;.. .... , muhtemel olduğunu 
nu ve gökyüzünUn göründüğünU üzerine dcvrıhıış bulcnduğu, ba. u .. u_,,.,,tt'"lr &lnstafa K. Puşa, 3 (A. A.) -

Anadolu Ajansının bfıdlse mahı:ıl. 
ilndc bulunan hususi muhabirin· 
den: 

deh~c.tle gördük. Bu ilk zelzele zı mıntakalarC:a göllerin vilcudt ~lz•'e m~t",..,. • .,.,.11 t"'"'"·"t 
bir dakika kadar sürdü. Fakat sa. geldiği vardır. "!l."1le:ık "'"n m•ııt"""., mUdUr 
baha kadar muhtelif sanıntılar • • • f ..,tıavi.,I K,. ..... , ve r-UtehBssııs ~ll· 
vukubuldu. Yer altından müthiş DQn Karadenlz~en gelen zmlr ... vvadan mtıreklteb heyet yarın ScyUlb mmtakast olen M. Ke. 

malpaşadayım. Vildyetlmlzln en 
mamur ve en verimli kazası olan 
Mustafa Kemalpaşanm yedJ ma
hallesi bir çamur ve enknz yığını 
haline g('lmhı bulunuyor. Feyzlde
de. Şevkiye, Hamzabey, ŞehmUftn. 
Attarlye, Dere ve Orta mnhnl!ele_ 
rl kAmilen eıılar taraf•n"'an eUrflk. 
lenin götllrUlmUştUr. Enkaz halin
deki Hlnatttr da yıktlmttlt:t dır. Su 
baskınına u[trıynn on k~ydcn bir 
k•smı ile muhabere temin edllmie. 
tir. 

uğultular geliyordu. Ben sırtım • vapurlle bu havahden baıı yolcu· ... _, .. "<ına .. ,. .. ,., ... t edecc:~llr 
dan ve belimden yaralandım. Re· lar gelmiştir ki, bunlar. buralarda AnJ:R,...dan blldlrll~ ~ı .. e · pl\r" 
fika'll çocuğumuzu kucağına al - , ki ~lzele hakkı,nda _dikkate değe· pıazı~. şıvııs. ~ ......... ., ~ "'""~ ........ ; 
mıştı. Her tarafımız zifiri ka • rna Qrnat vermextcdır. 'a Y"'nl !!arsıntılar hlasedllmtştlr. 
ranlıktı. Soğuk müthişti. Sokağa GIRESUNDA ZELZELE 
fırladık. Binalar durmadan vıkı. Giresunda resmt bir daire me-
lıyor. İniltiler, feyatlar ayuka çr muru olan Mehmet Ati Giresunda 
kıyordu. ıelzelenın büyük tahribat yaptıt'l-

Saat .a . .ı; da tekrar eve girdim. nı söylemiş ortaokul. Gazipaşa, 
Bir yatak çıkardım. Karımı ve ç0- 1 metpaşa ilk okullarının tahribat 
cuğumu ıç:nc yatırdım. Sonra dl- gördütrünü yeni yapılan on sınıfü 
ğcr vatandaşlanma yardıma k=:t- ilk <!kul temellerin.in ~t1adı~ım, 
tum. Ankaz altında binlerce klgi ze~tınlfk mahatlesındeki b:ızı evle
vardı. Erzincan mUddciumumisi lenn harap olduğunu, Kumyalı 
İzzet (claketzedclcri kurtarmakta mahalle inde bQyQk hasarat bu· 
büyük bir gayret gösterdi. Hapis· lunduğunu &taydetmiş.tir. Yo~cu· 
hanenin duvan yıkılmış mahkCim bunlara rağmen çok §{ikür şehırde 
lıır açıkta kalmıştı. Aralarında nOfusça zayiat bulumna:lığmı kay. 
İmralıdan gelme 40 mahkOm da det~iştir. . 
vardı Bu vaziyetten istifade ede· • Gır~sunda P." bOyük tahrıbatı 
rek kaçmak tcşcbbfisUn-de bulu _ bıri~cı. ~lzeleden sonra vukua ge
nan bir mııhkO:n bile çıkmadı. len ıkıncı ve Oçüncil sarsıntılar 
Hepsi müdGeiumuminin ttrafın • yaomıştır. 
da toplanarak retaketzcdelcri kur Cttn~a:-tesi ~nO vil!vet ıe!ıel~ 
tarmağa çalıştılar. nln Gıreı;un lc;ınde yapt!?tl tahn· 

Gün doğarken ortalığın peri • b~t ~ak1mıda resmi tehlığ nec;r:t· 
şanhğı bir racia idi. Sağ kelan • mıştır. Buna J?Öre. 12 ev ve du~· 
lar hıçkınklarla biribiri.rrin boy • kftn tamam'!n yıkılm•ctrr. ~ evın 
nuna sarılıyor, her taraftan ya • de duvarlaqn çökmQ•t(}r. F.v'erin 
ralıların iniltileri geliyordu. Bu yQzde em~;'lde cnt'a,dar ha~ı1 n1. 
sırada bir de fırtına çıktı. Yan • mm•tt:r. P•"''"t' dıvar1armın yfiıde 
gınlar baş~österdi. Fırtına yU • rln1<c;a"ı vıl(ı''"'cttr. C1'"""'~~ crO· 
zündcn çadır kurmak da kabil o- nOnıo "'"'qr f;iffiWn vf'~vt't; ffahl· 
lamıyordu. Kar yafmağa da baş. tinde 13Qn ~·n ... ,.ı.ı+ •""ml§tl. 
Jadı. Soğuk gittikçe artıyordu. TIREBOLUDA 
Etraf k a y l e r d e n e a ğ Tircb~ludan gelen Mehmet lı • 
kalanlar Erzincana yardıma gel • mlnde bir yolcu tunlan anlatıyor: 
diler. Ekmek ve yiyecek getirdi -
lcr. 1ki Uç gün sonra bil: enk.u 
altından hıila yaralı çıkarılıyor • 
du. 

KARAHISAR'>J\ VAZIYET 
FECi 

Giresun, 3 (Hususi muhnbiri. 
mizdcn) - Zelzele, Giresun içlır 
de dikkate deP.cr tahribat yap • 
mamakla beraber. mlilhakattan 
gelen haberler korkunç c!enceek 
bir dcre::dc ·ir. Zelzelede., en zL 
yade ır,Utces~ir olan havalin!n ba. 
şınd<1, Şebin'cnrah=11'lr ~elmclı:te • 
dir. Şehrimizden Alucra ile Kara 
hisara yol ac;mıva u~ra,ılrrakta 
ve bunun kin ele bir çok yerlerde 
dinamit kulla.,rlrnaktadır. 

tıyor: 

.. - Kaza merkeıi nde lkfsl a • 
ğtr ıckiz yaralı vardır. 59 ev ha
sara u ğramııtır. 
Beş köyde ddban e"f' yrkdmıf. 

tJr. Espiye nahiyeıf hükOmet bl • 
nası oturulamıyaeak derecede ha• 
ıara uğramıştır. Tirebolu hQl:Q • 
met konağı ve mUlhakatta be' 
me~ttep ha!ara uğrayın binalar a, 
rası-dadır. Tircb .. Judı Ycnlma • 
hallede b!r işçi alleıir.in evi çök
müş, be~lktc uyuyan bir çocuk 
ö!mUştUr. 

ONYEDE VAZIYET 
Vapur yolcuları arasmda, Un • 

• 
~eo~eıe yltlızün:len 

Güneysu vapuru 
devriliyordu! 

Zelzele denizde çok dlkkate değer bir bAdlseye sebebiyet ver
ınlştJr. 

Trabzondan Glrestma gelmekte olan De.nlzyollan ldaresl.nJn Güney. 
su vnputu d.enhln birdenbire geri cekllmealle devrilmek tehlikesi ge_ 
çlrnıi§tlr. Vapurun yolculan mUthlf bir heyecana dllferek feryada 
başlnml§, kamaralıırmdan dı§an fırlamI§lardır. 

Giresun lııkeleııl Onllndeld mavnalar da ıııular zelule anmc!a birden· 
bire ~eklldlğlnden blr dakika mllddetle kum Dzerlnde kal~tardJr. 
YanJ mavnaların oldu,fu derin yer bir uta Un. h.elb'e r:elm.Jatlr. 

yedeki fındık bahçelerini tcftise 
giderek :r:elzclc 11ıra!ında orada 
bulunan Sirkecide Nur anbart sa· 
Ltbt Nur! de nrna. adır. Nuri 
ıunları an!atmıştır • 
"- Onyede ölü yoktur. Fakat 

hasarat çol:tıır, bir tek kişi ba -
tından hafifçe yaralanmıştır. tJç 
ev taTamen yıkıl.,,ış fakat bU • 
tUn evler temellerinden catlaırak 
ıuretile hasara uğr~.,,ışlardır. Bu 
evleri yıkmak, ytni bastan va'> -
maktan baska care yoktur. Halk 
mcyd!lnlarda keçe ve kililT'lerden 
yaptığı çadırlarua yatıp kalkmak· 
tadır. , 

Sevit Ali ve SalAJ.~d~ine ait bir 
fmdık fabrikası il: fbrı>hi'11 of!lu 
Ziyanın di~cr frndık fobrikası ta. 
mamen yıkıl..,.ıstır. Mustafa Ka • 
leme.,!n fındık fobrikası da hasa· 
ra uğramıstır. 

Çarşt k!nde t 5 d''kkfin ve ma· 
lata yıkılmış, 30 dan fazla dük
kSn ve ma~ez:a da rathyarak ha. 
.. ,.. uğramıştır. Evlf'rin heD!ln'n 
b:tcnları ucmuştur. Orta cıoır-!in 
mln!resi Vtkrt1T1rştTr. Civar köv • 
terde muh"bere ve m•ıva .. R1a ke • 
ıilmhıtfr. Yalnız Y;-vt köyU-,,e 
baca icin1e yıı•a., hir a .. a.,,•n ~~-
en taşlarla öldilğU öğrenilmiş. 

tir. 
Fatu .. m rt!t•cleden tamaT"en 

btr harabe 1'et=ne Pelc'iği haber 
ılınmııııtrr. Fakat katl matCimat 
gelmcmlıttr. 

Kaza merkPrlntfe sJyrıAJve ~•rlar 
elli klşlntn ald11~ teııbft edilml~ 
tir. Suyun sUrUkleyfp g6UlrdUğü 
tnsan ve hayvan r.,.fkdan henUz te. 
tefhit edilememiştir. 

1500 den fazla ev yıkılmııstrr. 
B'lzı eclatar tetJkll eden ku:ımlnrda. 
ki halkın kurtanlmaema devıı.m o. 
lun!""laktaı'lır. 

B·•'!'Sa Vall!!I Reftlı: vft-tt""• 
sevtıib eahasmı ve hnrnb olan mn· 
hatlelerl ~ezerek lcnb eden tedbir_ 
lerl ıılmı'llttadtr. · 

Bursadan her gtln ikişer bin ek
mekle muhtelif zahire ve yiyecek 
getlrUerek ha11ta da:'htılmakt .. dır. 
Bur,-Un M. Kf'mnlnaşada vali Ko -
raltam gördUm. Bana §unları söy
ledi: 

.. _ Mllısterlhlm, ~nlı:ll, Betler 
olma~ydı ve bu kadar zaman ~u_ 
lanı mukaveMet etme~cydl. feJA
ket pek mUthlş olacnk. kayrbnnız 
be11•i de on blnt bt•lacalttı.,, 

Bunııı, Ege ve Kocaeli h:ıvalL 
sinde yer yer başlıyan ul fcl!ketl 
çok t11"''""1at yanmıştır. 

DON ~Et::~ AJ JNAN 
MALOMAT 

Bunıı.dan gelen malfımat c;oh fe
cidir. 16 bin nllfuslu M .Kemahıa
şa ka.sabnsmm ortasın"nn ,;e~ SL 

TRABZONDA mnv c:&Y'I taşarak e!l:l yııtıı~ı br 
Vapurdaki Trabzonlu yolcular raltmış ve kaııabnnın bee mahaıte.. 

da gunlıtn anlat:nı~l:ırdır: 11lnl lstllA ederek 1500 evi yıkm•I} 
"- Trabzcnda birçok evlerin ve bUtlln bu enkPzı /. "n'"" .. d ,..ıs_ 

temcileri çatlamış, duvarlara yı • 1Une kadar eUrtıklemlştir. Sularla 
kılmıştır. Konak camiinin mina • 6Urtl'·len"rek mahvolan mahıı.lle'ı>"
rcsi yıkılmıştır. Kale duvarlann • den ŞevkeUve mahallesinde 1550, 
dan 5,5 metrelik kısım C'Ö m~Uş _ Attnrivede 570 ve Fevziye mahal
tUr. İnhisarlar bi-a,ının bir kısmı lesinde de 24() ev bulunuyordu. 
ratlamı•, bina tahliye ec'ilmiştir. Şimdi beş mahallenin yerinde ev
~ ıı terden eser kalmamut, bu saba 
Şehirde insanca znyiat olmamış • dUmdllz blr brtakhk dcryn.81 hııll-
tır. ne galmtı:ıtır. Bu beş mahalle ka· 

Yomn k!:!!'l!lınd" ve kö•,lf'rindc snb3nm d6rtte ucun~ teıııkll etmek. 
hararattn ırUhlm ol:!ul!u hab-:r a- tedlr. ?mıan zavtatı hcnllz tesblt o. 
h!lmı~tır. Muhabcrat olmadılhn • lunmımuşttr. Şimdive kadar bulu• 
dan kati m'llCimat gclme"l'iştir. nan cesetlerin adedi elllyt geçmek.. 

Srnva, Zcnı:!'arlye, Dlvr;ınoz, tedir. Evlcrlle birlikte 11llrUklentp 
Kisama, Mesarive, Kl!.rlık köyle· gidenlerin Aktbetlerl meçhul bnlun
rinde 60 ev yıkılmıs, Divranozda maktadır. NUru.s zayiatı mlkdan
bir kadın ve bir erkek ölmU<ıtUr. nm binden fazla olduğu tııhmJn e.. 

Kinmada bir kıv.lın yaratan - dllmektedir. 
mıf, Kavalada bir kadın enkaz al- Sularm hllcumu esnasında kasa· 
tm""a kal:nıştı. ba mahı:ıerf bir manınra e.lmıs, ev. 

Silrmene ve Ofda fns~q ra • terinden fırtıyanlardan blr ktmu 
v1at yokt-.ır. Yomranın Kokclı da d:ıha yUksek komşu evleTe llti-
1:8•1tın"e 4, Kavnfoda 2, Mnsumci en etmişlerdir. Fakat birıı.z rıonra. 
bat! köy{lndc 1 olm!lk Ozcre vedi sular daha. fazlıı yUkııelmlş ve nl
evin vrkt!dtı, ölh'enilmistir. Vak- bayet mllthq gUmbUrttılerle evler 
frkcbirln Bcşikdizcn k8vündc 4 yıkllmağa başlamıştır. YUksek 
cocuk cnku: altmda Jralmıt. biri 1 komşu evlerine iltica edenler de 
ölmU§tUr. Tanyada jandarma ka- J kUtle halinde ve yıkılan enkaza 
rakolwıuıı duvarları çatlamııtJ.r. ~ .Apolyond s:ölline aUrllk -

le:ımck ıuretlle mahvolmuşlardıt· 
Bursa vallsl. l:a8abanın so!mk1' 

nnı kaplıyan blr metreden fnı
kalınhkta çamur içinde kurta~ 
ameliyesini idare etmektedir. Kil' 
tanlanlar sağlam binalara yeri~· 
tirllmekte, Bursadıın getirilen e1' 
mek ve giyecek verilmektedir. ~ 
lerl c;ö:tUp açıkta kalıınlnrm mllb~ 
bir kısmı da mekteblere yerı~· 
rilmcktedir. Yardım kafi gelmedi 
ğinden valinin mUracaaU tizcri 
Kmlay Ankanıdan 15 bin lira g6' 
dermlştir. Bundan bııııka Burııo4 
En:!ncan felaketzedelcrl için top' 
nıın pnra ve eşyanm da -Y. Keııt 
paşa hnlkma verilmesi için mnsş.C 
ae istenmiştir. 

HUkümetln ynptrrdığı bend 
aaatlcrce kudurmuş sulara mulı 
vemet etml§tir. Fakat azami ııll 

yede 2 bin metre mikAbma mu1'f 
vemN etm"'t Uzere yauıl.mıı ol 
bu b~d1er 700 bin metre mJkı 
hUcum karşm:nda parça parça 
murıtardrr. ,,. 

Dereler ve ı;aylar terelne olıı" 
Anolvond gölüre akmakta de\ff 
ettiklerinden g5Hin su1an yüld 
mcktc ve yavaş yava.cı Bursa -
Kemalnaşa şosedne davanm:ıJı 
drr. ~ose sular altında kalırsa V' 
ım ile münakalcnin kcsilmesltl 
korkulmaktadır. 
ADAPAZARI VE Dı\VALlSt1'1 

YAZİYET 
At!::paun, 2 - Devamlı oı.I 

ynğıuı yağmurlar dolavısne sıs:V 
ya nehrl vtllrJ5elme~e ba .. lamıo 
blltnn tedbirlere ramnen ka~f 
merkez klSylcrinden ·T8.JJ1ık, J{~ 
klSv, Rnstemlcr, Slllcyman ır 
KISmUr?lilt, PoYnız!ar, Tnıbzo!\ 
Adalık6y, Domurtepe ve sısttf 
na"lvesl klMertnden bUyllk lt~.J' 
Sö~tlil klSylerl, Beylik kışla il'' 

tnrıomen sulnr altındadır. I' 
Sakarya sulan Mudurnu ça~1 

Jarfyle birleşerek bu klSvlcrtn} 
tün me%J'Uatını harab etmiş ve 
bir glSl halini almışbr. ŞehlrJıl~ 
mo euyu olan Sııpanca glSlU 1' 
1ı da la."Jhffından Aralık, Y~l., ~ 
Karakanua k6ylerfnl de 8U b~ 
tır. AdaDaznrm Tekeler ve yo;: 
mahallesi de ktııınen su altmd•~ 
Sakar;•a aedlerlndcn aşan 11ıı1"ı 
bir kısmı eehlr mezarlığına ds) 
mıştır. ,(# 

Su altmda kalan k6ylerln hl\) 
natı ve ahalisi clvar yilkııek 1' 
Jere knldınlmıa ve su bası:mı c 
ilkesine maruz blr ktımn köytef 
tahliye edilmiştir. 

Su altmdıı bulunnn bu kl>)'~ 
hariçten getlrllen blrkao k&) 
rnuvaaala temin edilmekte ve 11,.1 
rln bir yarma Rretile m~ 
da değf.§llı:llk olmamam için tı ~ ( 
tahkim olunmaktadır. TebJlkt! 4 
zmhlan kapamak için fld b~ 
fazla torba çimento kullanıltıı~ f' 
Sakarya şimdiki halde nonn~ A 
zlyetlnden altı metre kadar Y~ 
ıııelml~ir. Nehrln bir yerde" <l 
lak vedp ı,ehfrde ve civar 1<~~ 
de tahribat ya'lmamast için çl ıı 
maktadır. BUtUn aH\kalı mtıı1, 
tehllk~yt 6nlf'lmeğe calışl)re 
Tehlike fazla olduğundan ~ıı 
rıl'lldt vasıtalannm .Ada _ ~~' 
ı,osefllnd~ ~eçmt-leri menedlY 
tir. 


