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Felaketzede Enlncanitaa bir başka görtlntt~ ••• 

Devam ediyor 
Şibinkarahisar, Bergama ve Dikili'de yeni 
sarsıntı I ar oldu ; Şibinkarahisar'da bir 
metreye yaklaşan kar, yardımı güçleştiriyor , 

Afgan kralı Kızılaqa 
2000 lira teberru etti 

'(Zel~ele mıntakasındahi muhabirlerimizden gelen habeTler 4 üncü 

Şarkika.-.:ıı· 
Bu aaba.h &aaı~. 4 (A. A.) -
bir zelzele 

01 
t 3 de burada hafif 
ıtıu .. t n·· kü' k fırtınası netle . :r ur. un ar 

tinı karla Ört~ her tarM 7 S san· 
bu yüzden E:"' ~ bulunuyor. Yine 

ı;tıbcı d - ka 
rnı§tır. Fclakctz agı pan. 
•undan göndcfiıedc~cr için Gire

en ıaşc ve giye· 
cek levuırnı Yolda t.~,__ 

~ıştır. 

BERGAMA VE DtI<tLtDE 
ZELZELE 

lzmiı., 4 (A. A.) _ :&vy lk' 
stf'.tn saat 16 da Bcrg~--a c 

1 

~« a ve 
4nn .:abalı saat 3,30 da Dikilide 
tenidcn birer zelzele daha olınu 

• k ş . 
.,~ NUfuı zayıatı yo ·tur. 

4.FGAN KRALI 2000 lNGlLtz 
•JRASI TEBERRU ETTi 

~ara, 4 (A. A.) - Afganistan 
~h hapetlCi Zahir Han hare
~tiarz f elaketzedelcri için 2000 
~z lirası teberru buyurmuş. 
1ardır. 

Afganistan Kızılrnihrap cemi
~ de 3000 İngiliz lirası teberru 
f!)t lftnittir. 

liARtctYEMIZIN YARDIM! 

sayfamızdadır.) 

iki Fin limanı 
bombardıman edildi 

Jlclsinkl, 4 (A.A.) - Sovyetler dün Hango n Kemı llmanlarmı 

bombardrman etmişlerdir. 
Abo'd~ Uç ev tahrip edil.ntlştir. FinlA.ndiya.hlar bir çok •ilAb ele 

geçirmişlerdir. Bunlar çok fena bir haldedir. 

Bir transatlantik ltalyadaki 
yanıyor! Almanlar 

Cac::ablanca. 4 (A.A.) 
kardan bildiriliyor: 

- Da· 

Kanarya adalarına 50 mil mc:Sa· 
fcde alevler irinde vanmakta olwı 
"C bo )' J 

a San Antonio., adındakı l:r 
~anyol transatlantiği kazazcde'.e
n bir Fran ız torpido muhribi ta· 
rafından Dak arda karaya çıkarıl· 

185 bin ki§İ Alman 
tabiiyetine geçmeyi 

kabul etti 
Roma. 4 (R:\dyo) - Yukarı 

Adıxerle (Tiroliln İtalya kısmın· 

da) yapılan ve oradaki Almanla· 
nn Alman tabiiyetine geçme;; is. 
teyip istemedikleri hususundaki 
reyiAm bitmiş ve netice tesbit edil 
miştir. Bu neticeye göre Alman· 
!ardan 185 bin 365 kişi Alman ta· 
biiyetine geçmeyi kabul etmiştir. 

Yabancı alimlere göre 

ANADOL 
Zelzele 
Potsdam zeDzene enstitüsünün 

kaydettl{ID muhteOD'ff mın'ltakaDardaıkl 

4 büyük zelzele biribirile münasebetdar 
sebeplerden mi ileri geldi I 

Berlin, 4 '(A. :A.) - D. N. B. 
Klnunevvclin son günlerinde arzın muh. 

telif noktalan:nda hissedilen ve Türkiyede hSli 
hissedilmekte olan zelzelelerin hepsi Postdam 
zelzele enetitüsil ~fmdan kaydedilmi§tir. 

ilim mahfillerinde, bu hadiselerin aynı se. 
hepten ileri gelil> gelmediği meselesi tetkik 
edilmektedir. Filhakika esas itibarile zelzeleye 
maruz olan dört mıntakada birbirini takiben 
şiddetli hareketler kaydedilmiştir. 

HAdiseler 22 kanunevvclde Kostarika'da 
başgöstcrmiş ve yalnız iki kişi ölmüş olmakla 

beraber çok mühim hasarata aebep olmuftur. 
Aynı gün Molük adalannda kuvvetli zelzele 
olımı§tur. 23 ev 24 kanunevveldc Sıra Java a. 
dalarına gelmiş, çöküntülerle mütcrafik yer 
sarsmtılan vuku bulmuıtur. 

Nihayet 27 birincikanunda Anadolu felake. 
ti vuku bulmuş, aynı gün Kalifomiyada Long 
Beach1da 1933 den beri en şiddetli zelzele kay. 
dedilmiştir . 

Bütün hadiselerin birbirile mUnasebettar 
sebeplerden ileri gelebileceği gibi, tesadüfi de 
olabilir. 

Ruslar niç· 
muvaffak olamadıla ? • 
Sovyetlerin bütün kuvvetlerini 
harp hattına sokmak imkanını .. 
bulamayışı muvvaffakiyetsizliğin 

en mühim sebebidir 
Rus hareketinin Finlandiyada süratll neticeler 
vermeyışı yenı harp aletleri nın eskı abiye 

kaıdelerini değiştiremediğ~ni göslerınıştir 
Üç &y evvel Lehista.nda. ve ıon 

&hftalar ic;ersinde FinlA.ndiyad.a ce. 

Lanı baştanbaşa ı.şgal etuıe.r. Ru.a
~·a Fin orduslle bl.lli çarp!§ıyor. Ankara, 4 (A.A.) - Hariciye 

~eti erkin ve memurini ile 
h.nçte-ld elçilikler ve konsolos. 
lıakJ_. ara.amda zelzele felaketi 
~tile toplanan iane ve 
nPılan teahlıüt miktarm.m 30 

~n lira raddesinde olduğu öğre-

mıştır .. Aralarında lspanyol erka· 
mharbıye reisi de bulunan kaza. 
zedeler, mu,·akkaten Dakara uğra· 
mış olan bir vapura yerleştirilmiş
lerdir. • • * reyan eden hadiseler, erkllnıharp . 

.ı:ıymet vermek, tayyareleri gentıs 

mikya.sta harek!ta iştirak ettirmek 
ı:ıududun her noktasında birden te. 
cavUze geçmek her iki askerl hn 

Bu Od neticenin böyle farklı o • 
luşu ilk bakıştn in.sanı (iaşırtıyoı 

Fakat VistUl havznsmm ve Ka~ 

~. 

Bu reyia.m son zamanlarda At lerin ~nüne bayU istifadeli bir me· 
Cabo San Ontonio transatıanti· manya ile Italya arasında imzala· sele çıkardı. Almanya ve Rusya bu 

ği, Kanarya adalan yakınında nan anlaşma mucibince yapılmış· aakerl hareketlerde aynı usulu 
bırakılmış olup yanmaktadır. tır ve Alınan tabiiyetine geçen Ti· [ Jı:ııUanrnışlardrr. Ani hücumlar, çok 
5 Yolcunun kaybolmuş olduğu ı rollüler Almanyaya naklolunacak. fazla faik askerle harekete geç _ 
bildirilmektedir, tlr, met, zırhlı ve motörlU vasıtalara 

cketln belllba.şh vasıflandzr. 
Fakat usulleri biribirine bı-nzP 

yen bu iki hareketin neticesi bı.r 

olmadı. Almanlar on hafta içersin • 
de Leh kuvvetlerln.I ezerek Lchls . 

ıibinyle mukayese edecek olu 

bu hll.dlseyt lzah edebiliriz. 
(Deva~~ 2 j .... ~i ınyfr..cla) 
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elake · mıntakasına 
gidecek talebeler .var 

'u sebe 1le sömster tatihnin erken 
anılması ısleniyor 

Unlverslte talcbelennden bil grup rcktörlllğo müracaat ederek 
Elimestr ı.atılıniıı bıraı. erken yapılmasını lstemi§lerdlr. Buna sebep de 

zeızeıe mıntakasında aileleri bulunan talebelerin buralara gitmek ta· 

lcmelendır. RcktörlUk dileğin tetkik cdilmesinJ proresörler meclU.mr 
havale eunıştlr. Profesörler kabul ettiklen sonra vulycl Vekiı.lete 

bljdiJilccek Ur. 

Me:'~ıaneci Muizi öldüren katil deli mi? 
YUluıeltkaldınmda: 

"- Sen muhaci1'8ln buralarda l\lrtllp duracağma memlekN!ne 
gitsene be! Diye kendlsile her uım!n alay eden meyhanecl MuW bı. 
çakla yamlıyarak öldüren Bulgariatanh Mehmet Noçkanın lklııcl ağır 

ceza da y pılan muhakemesine bugUn de devam edilmiştir. 
Suçlunun zaten akli vazlyetnln tam olmadığı okunan raporlnrdan 

anlaşılıyordu. Hattl bir gün, odıı.ma gidiyorum zannlle damdan dıuna 
atlıyarak pencereden bir ara glnn13 vo odada uyuyan bir kan koca)'1 
kaldırarak: 

.. _ Odamda ne anyorsunuz, haydJ bakalım evinize, ben yataca

fmı ! .. Diye bUtiln mahalleyi heyecana vermiştir. 
Dün dinlenilen şahitlerden iki bekçi, Mulz:i yaralandıktan sonra 

hastaneye götürduklerlni, Mulzin yolda: 
''- Mehmedtn kabahati yoktur. Beni elimde sopa ile g6rUnce 

korktu. · Ve beni vurdu. Alt me söyleyin kendisinden davacı olmaıııın!" 
Dediğini söylemişlerdir. Muhakeme gelmeyen bnzı şahit olduğun· 

dan onların da çağınlması ıçin b:ıeka bir gUne bıro.kılm~ur. 

-------o-- ----
Yanhş · 

kitaplar 
Komisyonle..rın çalışma· 

ı talim terbiyeye 
arzedilecek 

1 
Memnu mıntaka gİ· 

ren biri mahkum oldu 
Ka ımpaşa1a memnu mıntaka· 

ya giren, ve Baruthaneden atılan 
nermi parçalannı toplayıp kaı;. 

mak isterken yakalanan htelo-
nun h:;nci ağır cezada görülen 
muhakemesı sonunda suçu sabıt 

olmuş. yirmı gün müddetle hapb 
..:ezasına mahkflm edilmi~tir. 

Ruz 
Mısır -Japon 

Anlaşma pek yakında 
imza edilecek 

Kalmı, 4 ( A.A.J - llcııuu: 

Mısırla Japoııya •nhm<ta bır 

muahedenın telkık cdılrııekte ol· 
duğu resmi Kahıre aıahllllenııdt' 

teytl edılmeklt.'daı Hu::;uSI tııı;lıır 

maddeyı ıhtıva ctmıycrı bu mua
hede pek yaluud41 ımıa c.'dıltCCK. 

tıı. 

Kcıa öğrenıldiğinc göre, lranm 
Kahıredekı buyUk elçısı tıac ve.ıle- ' 
:itle gelecek halla Hıcaıa hareket 

edecektiı. Sıyas1 mahtıller haıılta· 1 
zırdaki ltAdıseler dolayıı;ıle bu se- , 
yahate büyük bır ehcmnuyet at· ı 

letmekledırler. ı 
------------ j 1 

Filiatinin ekonomik 
vaziyeti 

Kudw, 4 ( ~.A.J - 80 ki§inın 
iştırak etliğı mtihım bır konferans
ta, 41ı komıseı, 1-'ilıstin hllktlıneti· 

nin memleketın ekonomik vazıye. 
tınin ıslahı için 750 bin lngilı .. 
lirası tahsis edeceğini haber ver· 
mıştir. Konleransla, hükümet. or
du mümessilleri!e Arap ve yahudı 
delegeleri de hazır bulunmuştuı. 

İngiliz ve Filistin hük\unetleı' 
bilheıssa ihracatı kolaylaştırmak 

ve portakal, limon, mandalina 
vergi ini azaltmağa çalışmakta 

dırlar. 

istiklal gazeteai 
Arkadaşımıı Nizamettin Nazil 

tarahndan "lstiklll .. ısmile bir ga· 

ıett n~ne başlanmıştır. Sor 
Dakika. yeni refikini tebrik ve u. 
nın ömilr temenni eder. 

? 
il 

ordu ,,e Amerika cumhurreisi. 
donanrnanın arttırılmasını stedi 

vaşını;ton, 4 ( A.A.) -· Rwv~ıt 76 ancı kong· 
reııın 3 uııui ı""lınıa devresıude ırat ettığı nuıukta 
acuınle deıuı~tu ıu: 

•• - Yabancı nK"mleketleral'KI :,0syaı V\; doo. 
ııoınık ha) &.il o kadaı ıena tarzda yurumü~tur ki 
1uııtJaıı ııılıdyeı ıhtılallaı vı: dıl-.ıutorli.ıkleı ~
nu~tuı Anıerık~dcı bı.ı ayııı şartları mu~lemet. 

pı:rwı bıı ~kılde h ~ ~a ı)ıyoruz. 
DıkLalorluklcı \1: kuvvet p.:.ıkolojisi hemen 

buturı hallt!ıde. demokratık hareket ~u ~eya bu 
sebel>tcn dolayı modern ıcaplara tcl<aJuJ l!d<:meı 
haıe geldığı aman dahıli şartıaı ııı ıslahı ıçnı şıd· 
detJe hareket ıaıım olma:iln:ian doğmu,tur. 

Bundan evvelkı me:,a1larımda dığl'r kıtaıarda 
husule gelen hadıselenn :;adem~sıle hayatlarının 
sarsı abileceğını Amerıkalılara hatırlatmış vc bu· 
na karşı uyanık bulunmalarnıı bıldirmıştiın. 

I nfirad halinde bulunacak bır Aıu::nkanm 
mesut ve murefleh yaşıyabıleceğini \e medenıye
tın dığer kısımlarından mücerret olarak kabuğuna 
çekılmış bır 1\merikanın. t>e;.eriyetin dığeı eczası. 
run tıcaretı ve kultürü Lahrıp edılmış olduğu hal· 
de emın bu ıstıkbale ma ık olacağı ıddıasın:ia bu· 
lunan Amerikalılara bılhassa ıhtarda bulunmu~ 
twn. 

Amerika gençliğini bir kere daha Avrupa top. 
raklarına göndermeğe muvafakat etmıyeceklerıni 
bıldıren Amerıkalılara hak vennıyorum, takat 
kımse böyle bit tasavvurda bulunmamış. kimse 
unlardan böyle bır teşeb~üsc muvafakat etmeleri
ni ıstememıştir "" 

Reisicumhur. dünyanın ancak tam biı ticaret 
nümyetile barış ve refaha tekrar erişebileceğıni 
kaydetmiş ve yalnız bu hürriyetin terdi işgal ede
rek. terdi ıengınleştirerek a;ık veya gizli hoşnut
c:uzluklan ve toplana toplana eweUI dahilde içti
mai ve sonra siyasi ihtilal 'eri, dıktatörlükleri ve 
nihayet beynelmilel sademeleri ve harpleri tevlit 
eden kinleri izale edeceğim tebarüz ettirmiş. Ame
rikanın diğer kıtalarla olan münasebetlerini tan· 
zim etmesi lilzumunda ısrar ey!emiştir. 

Ruzvelt divor ki: 
.. _ Amerikalılar tarafından devamlı bir barı

şın esac;lan için elzem olarak kabul edilmiş olan 
~imdiki ticaret anlaşmaları usulünün her tarafa 
teşmil edi1mesi Uh:ım1ır. E!;ki tica--et şartlan ban.. 
"il öldürmfii:tfü 'Zamanr gelince. 'Aml'ril<anın ticn· 
ret kanalhmrıı öiirıvav:ı aı:nnı< icın nüfuzunu 

ku .. aru:ı.ı~ ~e bu :ıuı elle 0111dy1:t nıç.uıı ııııll~urı 
bir sulh konıeran31 vasıtasiie elde edebılec i·ı bir 
§t!Yl ı:;ıliüı.a aunağa kendıru mccbuı hıssetm::m~ 
İC4!p edecektn. 

Amerika ticaret meselelerinde g6aterilen 
&t:lkasızlığa lakayd kaldığı takdirde, 11tiluzu 

pek zıyade zayıflıyacaktır. ilk Amerık.. R~ı.i 

cumhuru bize ittifak bağlarındaı. sakınmamızı 

ihtar ctmi§ti. Amerikanın şimdiki Reiaicumhuı u 

da aynı fikirdedır. Fakat dünyanın diğer kııı."l. 
larile ticari teşriki mesai bu d&turu asli lni~I 
edemez." 

Müteakiben B. Ruzvelt. dünyadaki karar. 
eubğa bin!len, ordu ve donanma kuvvetinın 
arttırılmasını, vergi ve takslerin arttırılmasını 

istemiştir. 

işsizliğe gelince, Reisicumhur Avrupada 
tatbik edilen İfsizleri milbalağah bir şekilde ya. 
pılacak ~slihat imalinde kuUanılmak ıistcmini 
reddetmiş ve demiştir ki: 

••- Ben, bilakis Amerika uaulil lehinde. 
yim: Ortada işsiı kalmaması için, milletin men. 
bJlarıru arttırmak lazımdır. Bu ıuretle amme 
serveti çok çabuk artacak. her sahada mlitcma. 
diyen İ§Çİ ihtiyacı hasıl olacak, beşer hürriyeti. 
nin meşalesi bütün hususi teşebbU teri faaliyete 
sevk edecek ve bu suretle işsiz katmıyacaktrr. 

Hususf teıebbila sayısızdır. Ne kadar bUyilk, ne 
kadar kudretli oluna olsun, hiç bir amme mil. 
aıesesi dünyayı dolduran milyarca insanın ba. 
prdığı aumette bir eser baflr&mu. Yeter ki 
bu milyarca insan demokrasilerin kendilerine 
temin edeceği hürriyetten müstefit olsun. Ve 
kendilerini hak ve teşebbUsJerlnden, meşnı fa· 
aliyetJerinden istifade lmklnını yalnız demolaa. 
siler temin eder. tıte timdiklnden daha iyi bir 
dilnya manzarasını ancak bu suretle tasavvur 
edebiliriz. 

Yeni yıl ile, beşeriyetin tanıdığı en iyi hU. 
k met s·· eminin demokrasi olarak sabit olacağı 
yeni bir devrenin açılmasını dilerim. 

Maaril vekıllığı mu .• telif den: 
kitaplarının teı.kıkim ve ıçerisindt' 
goıuıeıı )anlı~hkların duzeltılme. 

sını, bu ışte ıhtııın::. sahıbı olan öğ· 

relmenlere bıraknu~u. 
J.::debıyat kıtaplarını düzeltmek· 

tc oıan komısyond<.:ı başka ayrı<:ci 
dığer kitaplar . ı da düıeltılmesi e
debıyat kılaptan ko::u,,yon gıbı 

bır komıısyon marıfetile yapılacak. 
tır. Uulun bu ta:ihıhler Ankara 
talım terbi) heyetındcn geçtikten 
sonra 1940-19.U clers >ıh başındı:ı 
talebelere verilecek kitapların n..ı!\ 

san.arı g:derılmiş bu'unacaktır. 

Çırak Dimitri beş aene 
yatacak 

Beyo~lunda bir bakkal dükkl· 
nında çıraklık yapan Yani oğlu 
Dır ':i adında bir çocuk, bir ak· 
i<Un dükkAnda yalnız kalınca ka. 
.>adaki 28 lirayı çalmış. hırsızlığın 
beJli olmaması için de dükldl.nı tu· 
tuşturmuştur. 

Ruslar niçin mu
vaffak olamadılar ? 

olonya 
aş vekili 

Sovyetlerin bütün kuvvetlerini harp hatbna sok
mak imki.~ını bulamayış ı muvaffakiyetsizliğin en 

mühim sebebidir 1 

Onümuzdeki sene tekrar top!nı 
ması duşunulen maarif ,,\ırasında 

bu meselenın ehemmiyetle mevzu· 
ubahs olacağı ümıt edılmektedir. 

Operatör Orhan ley. 
hinde açılan da va 

Bir yağmurlu günde Fatihte. 
Malla çarşısından hususi otomo· 
bıli ıle geçerken, Sıdıka adında 

bir kadını çığrııyerek öldüren ope
ratör doktor Orhamn dördüncu 
aslıye ceza mahkemesındekı duruş 
masına bugün de devam edilmi,. · 
tit. 

Suçlu müdafaasını 
muhakeme karar için 
gune bırakılmıştır. 

yapmış ve 
başka bir 

Oükkftnın tamamen yanmasına 

ra~cn Dımıtrinın suçu anlaşıl· 

mış ve diln de asliye ceza mahke- (Baılımlfı 1 inci Sayfada) 
mesınde bitirilen muhakemesi so. Lehlstnnın garp taranan cenlf 
nunda beş sene altı ay hapse mah· bir ovadır, hudutlar tabll mAnla • 
kOm edilmiştir. lnrdan mahrum vo apaçıkur. Me.m-

v A K 1 T 
lcket Uç tarafı geniş nakliyat ve • 
bekeslno malik dUeman hudutlari.. 
le kapalıdır. FinlAndlya yaylası ise 

19 4~ C e P 
ormanlar. gölleT ve kııyalıklarla 
kaplıdır. Bu memleketin açık hu • 
dutları Finlfındiya ve Botnl körfezi 

A 1 m an a gv 

1 
kıyılarındadır. Bu sahaya gt:çmek 
için l o Rus ordusunun dar bir 
berzahı ll§ma ı lizımdır. Fin ıtuı -

Mükemmel bir takdm. her ay dlynnın aark tarafı ise Ladoia g&. 
ınürııcnnt cdilcbllecck g0zc1 
bir rehber; 64 sayfnhk bu AJ. lUnUn şimalinden başlayan 400 kf. 

mııııa~ın fiyatı )'ıılruz lomctrellk bir sahada devam eder. 
ıo kuruştur. Bu naha evvel& ormanlıktır. Bu or. 

Her kitapçıda ve gazete man mıntaka.smda bUy{lk bir or. 
bayilerinde sahi· 1 dunun hareketine hlç de elverlşll 

maktadır olmıyan keçtyollsnndan b ka Yol 

osı 

•'Sıyaset !leminde" sütununda Sovyet • Fin harbinde Fin1tındiya 
Jıtarın gostermekte oldukları mukavemetin hayrete değer tarafı şim· 
dıye kadar dilnya efkArıumumiyesince böyle bir vaziyetin hiçbir su. 
retle derpiş edilmemiş olması bulunduğu yazılarak Finlandiyaya da· 
ha genış yardım ~·npılması icap ettiti tebarüz ettirilmektedir. 

yoktur. Daha §imalde ise beş yilz 
kllomctrclik bom~ bir çöl vardır. 
O halde Ruı ordusu FinUUıdlyaya 
bir tek yoldan girecektir: Kareli 
berzahı. Flnliindiyanm Buz dcnlsln. 
deki limanı olan Petısamo ise Fin • 
laıtdlyayı teve;e bağlayan demir • 
yoluna bee yUz kilometre uzak ol. 
duğu için tlblye balummdan hiç 
ktymeU yoktur. 

Lehlller bir hareket harbi ham'. 
lam~lar;<h, 1500 kilometre uzun -
luğunda olan hudutlan flzerinde 
tek bir lstJhktuıı bile yoktu. Fin· 
16.ndJyalılar ise memleketlerine gt. 
rilmek için aşılması lAmn benaln 
dikbt v~ ltfna Ue tahkim etmişler. 
dlr. HattA Ladoga glilllnUn ctma

llnde t.Mklor I~ mln!alar ve tu • 
sakll!? baıarlamayı da ımutm~ 

ludır. 

ı~ı [ ) 
-.. .. --·----·--

Neanettin Sadak, başmnkalesinde, Reisicumhurun Rlttle saha
smda dola~ıp tetkikler yapmasının bir taraftan fel!.kete ~rm, va· 
tandaşlarm en faıla muhtaç olduklan manevi kuvvetlerin! yükseltın 

yar&dı~. diler taraftan da yardım U,ktlA.tıntn en lyt ekllde lr 
Jemt-sl için lbımgclen tcıdblrlerin alınmasında en faydalı tetkiklere 
tmka.n rdi~ni kaydederek bu Mdisede tezahQr eden birlik v bera-

Almanlar Leblst.anı sonbnh!U'da 
~I etU. Bu mev.slmde Lehistan 
topra.kl!\n kurudur. Ve harp ara • 
b:tlıı.mım ha~ketln" mllsaJttir. 

Ruslar FınlAndlyaya kışm ilk a • 
ymda hücum ettiler. Bu mevsimde 
kutup clvan sayılan bu yerlerde 

· glloler çok kısadır. Ve zemin kaim 

bir kar tabakaslle mestuı-dur. 
İşte Rus hareketlerinin seri ne 

tice veremeyişine sebep bu lkllm 
vaziyotldir. Bu yüzden Rus ordu • 
lan k.ımandanlığı adet çokluğun · 
dan llıllfade edcmemlştlr. ÇünkU 
bütün kuvvetlerinJ harp hattına 

eokmôlk lmktı.nmı bulamaml§tır. Bir 
çok göller ve nehirlerle parçalanan 
Karell mıntakaSl bllyUk miky ıta 
hareketlere glrı,ecek bir orduyu a.. 
lamıyacak kadar dardır. Fallı: bh 
orduyu Lndoganm şlmallndeki 

ormanlardan veya daha yukankl 
ıtepden geçirmek de lmkanaızdır. 

Ruslar bi.ı mmtnknda harbcdcr • 
ken klasik usulden aynlmışlar ve 
top at.eşile taarruz hazırlığı yap • 
madan birdenbire taarruza geçmiş· 
lerdir. Bu hareketi yaparken RU8 
erltft.nıbarblyesl tnnklnrma çok 
güveniyordu. Fakat tanklar mllnl • 
!eri aşama:r'lP hareketten kalınca 

tahrip edilmemi§ olan Fin mevzile. 
rlne gUzel bir nf§S.ngltlı olmuşlar 
dır. 

Daha §lmalde hareket eden Rus 
ordularını yıldıran ll.mll yolsuzluk 
olmuştur. Bu mmtaknnm blriblrln· 
den çok uzak olan yollan, Ruslan 
kuvvetlerini ayırmağa ve muhtelif 
}'Otlar Ozerlnde dağınık olarak yU • 
rlitmefe mecbur etmiştir. 

Rus hareketlerlnlıJ Finllndlya • 
da eUnı.tU neticeler vermeyfş1, ye. 
ı:ıl harp lletlerlnln eski tAbfye kal 
delerlnl de~'iştlremedlği netlceelnJ 
vermiştir. Vakıa harp ~ekli çok 
değişiyor. Fakat tablycnln esıı.slı 

kaideleri bll.IA kıymetlerini kayboL 
tı'lls dcfildir. - T.e Temrıs'df'n 

Pılsudski reııminin sistemlerine 
hucum adi vnr 

Paris 4 ( A.A.) - Stefmu ajan- J ehliyetsııtığlnden n t etmi ol· 
nndan: :tuğunu beyan etmiştir. 

Polonya başvekili general Si General, bu adamların yalnız ta 
korski. Pilsudski rejiminin adam ıh taralmdan d~il. ayni zamanda 
lan \'e sistemle. · leyhınde şıd:leı Polonya milleti taratından muh..ı.. 
ti bir nutuk söylemiştir. Mumaı <eme edi•erck hnklannda icap e-
lcyh, Polonyanın uğramış olduğu len hükmün verilcoeğini ilAve et· 
hezimetin bu -ejim taraftarlarının miştir. 

ingılız kontrölü 
Bir haftada 20.800 ton 

Londra, 3 (A..A..) - Resmen 
blldlrilmiltlr: 

Knc;ak e§Ya kontroınne memur 
t n g i 1 i z harp gemileri hafta 
tatili esnasında 20.800 ton euya 
yakalam!§lardır. Bunların Alman • 
yaya ait olduğu zannedilmektedir. 

m!lmmi> 
t-={],;g1 rrnçta : 

Tokyo. 4 (A.A.) - Kolruınitl 
aaı:ctcsi, dahilt •aziyettcn bahset
mekte ve kabineye istifaanu ver. 
mes.ini tavsiye eylemektedir. 

Stokholm, 4 (A.A.) - KömG.r 
tedariki vUzUnden uğramakta ol
duklan mUşkil!t dolaynilc biltiin 
büyük mağazalar, dnematar, lo
kantalar ve ticaret milegsescleri 

ıııklarla yapılan Uinatı yiUde 
15 niabctinde tenzil etme&e b..ru 
vermişlerdir. 

Bükret. 4 (A.A.) - Resmi 
Ceride, gMI olarak Romanyadan 
ccnebt memleketlere hicret et
miş olduklanndan dolayı Rome-:ı 
tabiiyetinden iskat edilınI~ olan 
eşhasın listesini ne~rctmiotlr. 

kaçak eşya yakalandı 
Yakalanan eşya arasında 11 

bin 500 ton petrol ve mU§tekatt, 
t.450 ton maden! ve kimye\1 mad· 
de ve kereste mevcuttur. 

Harbin başlangıcındanberl yaka· 

laıuuı kaçak eşya 537.600 tona ba.. 
Uğ olmaktadır. 

Lion. 4 (A.A.) - Bir yanım 
neticesinde bir ipek fabrikası ha. 
rap olmuştur. Hc1scırıt. 700,000 
franga baliğ bulunmaktadır. 
P~a, 4 (A.A.) - Gazeteler, 

harbin ilk dört ayı zarfında Fran
sızlarla İngilizlerin Almanya•ya 
gön:lerllmektc otan 96& bin ton 
emtia :ıaptetml1 oldukluma ifa· 
ret etmektedirler. 

Pa.ris;4 (A.A.) - Eski nanr. 
lardan Frossard'la Justice gazete
sinde halihazırda Finl1ndiyada 
Kı%Jlordu nezdinde komi er olaıı 
i1rl komGnlst mebuı Mutynln 
resmen hain Dan edilmesi lhmı 
relmekte olduiunu yuma'rtadrr. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Pa.nema. 
rican Air Ways kumpanyım. ! 
ay sonra Avrupa ile Amerika a· 
raamda muntazam. bir servis yap· 
rnaf b~lıyaca.kbr. 

So 
ca 
<>ğ 
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Fin lıla1r~ nde Sovyetto_ırn te:nısl!K ç n 

Alrııanlar bir ask r" 
heyet yolladılar 

Bu Alman denızctstnırı IY14 1e f<~mdeı. kruvaıört.ırıl'IP ııec;eıı ıtıolert) 

J!!~!!fWZ 1~,r~i~ı~:~~t~d~~s 'r'i'~·p·;·~·y·~~i~! 
3ov1et mu'tabil taarruzunda beş tan!<, feyezan ! l 

ikı . hJcum arabası tahri ı olundu 1 ı~Bhirler taşlı, bir 

S~kstaut,. kronorr.ctrc ve bir 
t <ı.i. vi.11i vekayi gemi .in vaziyetini 
tayin edebilirdi Büyük Atlas de. 
.1izini geçen Kristof · Kolombun 
l:>ile bu kaclaı aleti yoktu .. Daima 
şimale doğru gic?iyorlardı ve çık. 
tıkça rüzg5r yavaşlavordu. Avşc 
çek yavaş gittiği için yükte 
çektiği m :knlar, arasıra geminın 
bordnsina çarpıyordu. BunlnrG:ın 
biri arkayd bindiği için parçalan. 
dı. Bu yüz9en .her ikis;ni de deniz 
ortasında bıraktılar. 

Birdenbire kopan fırtına yağ • 
mur bulutlannı boşalttı. Güver. 

Londra. 4 - Finlindiya lobliğl 1 Finlerin Tolva gölü muharc . ş • 
1
. 

Kare ı 1 berzahında Sov be:indeki zaferleri çek büyUl:tUr. Ç Ot( Ş9 lr SU 
yet topçusunun mutat faaliye· ı 5 ita 18 bin mevcutlu blitün. bir , 
tfnl kaydediyor. Öğleden eon.. Sovyet fırkası fiilen imha edil ba S 1 
ra, P a 1 P a l e nehri civarında mi~tir. Sovyetler bu bölgede müt ı

ı teye serilen katra.nlı bezler gök. 
t::n düşen suları teknelere doldu. 
ruyordu. 

RusJann yaptıkları çok şiddetli hiş malzeme kavbetmişlerdir. Madrld, 4 (A.A.) - Son gUn · 
bir piyade taarruzu püskilrtüJ - Nevs Chrcn"cle gazetesinin lerde ya~ı§ olan yağmurlar, bir 
mtlş ve muhacimler ağtr zayi:ıt Am:tcrda:n muhabiri yazıyor: çok Jspanyol nehirlerinin bilhıumı 
vermişlerdir. Gece, Hatjalahten • .. Alrr:anya, Rusya'1ın talebi ü · Gundalguivir nehrinin ~mn.sın• 
jacrivc şl.malbde vukubulan di • zerine, Finlanc!iyalılara karşı lntaç etmiştir. Bunların ta~ması 
ğer bir t<:arruz keza muvaffakı . harplerinde Sovyetlere yardım İ· kıyılarındaki bir çok kasabalarır 
yet izlikle n:ticelenmiştir. çin askeri heyet göndermiştir. ve hatta Seville'ln birçok mahalle 
Lad:ıganın şirralinde, askeri Sovyetler Birliği. 1918 kurtu terinin su altında kalmuma ecbe 

m ı n t a k a etrafında, bütün Jus harbinde Fintandiyalılarla bir· blyet vermiştir. 
gün müsademeler devam etmiştir. , likte Sovyetlere karşı harbetmiş 

Arittojaki ya!~ınında, FinUindi. olan Al.:ra"n zabitlerinin gönderil· Seville ile Huelva arnsmdald mil 
va kıtaatı rritralyözlerle takviye mesini istemiştir. Buna binaen nakallıt lnkrtaa uğramıetrr. 
edilmiş bir Rus bölüğünü imha balen Leningrada hareket etmiıı Millki ve aakert makamat, 8~l . 

etm~ş!erdir. Sovyetler tarafından olan heyette bu zabitler dahil bu· lab felaketinden mllteessir olanın 
yapıbn mul:abiJ taarruzlL'r pils • lunrr.aktadır. ra imdat içln derhal bazı tcdbirlPJ 
kürtülmü~tür. Beş t&r-k. iki hü - Söylen~iğine göre. Alman har. almışlardır. 
cum arabası tahrip e"'ilmiştir. biye nezareti bundan yirmi yıl 

Şimal cephesinde Ffa ordusu 1 evvel Mar~şal Mannerheimin Şlmdlye kadar nUfusça , telefoı 
sol c:enahınm Namstiden Petsa · 1 yanıba~ında döğil!mUş olan in. vukubulmuı olduğuna dair hiçbh 

m:>ya kadar Norveçle hı::rrhudud 1 sanları şimdi Finler~ karşı Ruı · 1 haber yoktur, fakat hasarat mu 
c.b~ bütUn mmtnkayı istirdat et. yaya yardıma ikna için çok zor · ilimdir. Ve bir çok hayvanatı sulaı 
tığı teyit ed:lmcktetir. 1 luk çek-::i;tl.r." alıp götUrmll§tUr. 

S. Q. S. 
8ir lsveç vanuru 
torpıJlenji, baı11or 

Londra, 4 - 5400 tonluk Isveı, 
xındıralı K.iuna vapuru Açares 
.ıdalannın 500 mıl a;ığmda biı 
.'\lman tahtclba!1irinin taarruzuna 
.ığ:cıdığını ve batmakta oldunum.ı 
telsizle haber vermistir. 

2415 tonluk Jsveç bandıralı 
3varton vapuru, Iskoçya sahili a· 
;ığında, dün bir Alman tahtelba 
.ıiri tarafından torpillenmiş ve bat· 
mıstır. Tayfa1an yirmisi ölmüş vt
on biri kurUınhrştu. 

lsveçin 1955 tonil~toluk Trozel 
vapurunun bundan birkaç gün ev· 
vel lngilterenin şark sahil!en açık· 
!annda bir mayna çarparak battığı 1 
haber alınmıştır. Mürettebatın 

vÜ)"Ük bir kısmı bir Norveç va ı 
puru tarafı 'ın kurtanlmıştrr. 

IDAHiLDEl 

Buğday fiyatları yükselecektir 
BUyUk Jıllllet lılecllllnlıı dUnkU toplantismda buğday koruma 1-.anunu. 

nun bazı maddelerinin tadili lll1huı görllşUlmUş, Ticaret veklll Naz.mi Top 
çuoğlu, geçen celselerde aorulan bazı suallere cevap verm~Ur. Vekil, bil. 
bassa deml§Ur ki: 

"- Memleket dahlllnde yapılan mUbayaat dünya plyaaumm dUşUk'O 
ğllne rağmen memleket lctndekl alışverişte tesh1nl gö.sterml§Ur. YBDI fiya t 
lan bir dereceye kadar yUaeltmlgUr. Bugüne kadar l.i7 merkezde mllb:ıyat 

yapılmaktaydı. Bu sene sarfında 'l tane mUbayaa yeli aı;ılmıştır. Blllyor11u. 
nua arkadaşlar, bu mUbayaa itinde en bUyUk mU§kUlltımız ambar ve dcpı 
meselesidir. ?demlekeUn içinde pek çok yerlerde ınllbayaa ettlğlmlz. buğday 
ııı.rm bir kı11mı camı erde, mescitlerde, bulduğUmuz ber yerde, batUI. kail' 
burçlarında dahi muhafaza edllmektcdlr. Harice gftmedlg1 takdirde, ambar 
d::ı bulamadığımız zamanlarda mllbayaatımızı bundan daha ileriye götUrmelı 
lmktuu olmuyor. Blllyorsunuz ki buğdayı koruma kanununda ambıırlnrııı 

\"O allolann yapılma meselesi de mevzuubalıatlr. 
Bu çok ehemmlyeW bir mevzudur. Harp llatımdanberl yalnız bu/!da.} 

değil &lelQmum zahire fiyaUan yUk8elınlşUr. Blr baftadanberl blllyorsunu1 
ld, yu'af mUstesna olmak llzcrc buğday, arpa, çavdar ve mahlQtun ihracını 
serbest bıraktık. Bugün bUtUn Türk llmaııtarmda fob olmak Ur.ere arpa n. 
yab 6~.~ arasmda, çavdar 6 kuruı 80 para Qzerlnden satıtmaktadtr. Buğda} 
Uzertnde henOz almmq karar yoktur. Fakat çavdar ll kuruı 30 para olduğu 
na nazaran tahmin buyrulur ki, buğday ftyatıan altı ku~tan &§atı ohnı 
yacak ve hatuı. daha ller1 gtdecekUr. ÇUnktl Babrlııent haV&Umda hem~r 

hemen buğday lhrac; edecek n\emleket kalamamıştır • ., 

Bu yağmur, bahriyelileri çok 
sevindirdi: Çünkü doya doya yı. 
:anabiliyorlardı. Güvertedeki .u 
Uikleri kapandığı için burası 

.Uçük bir göl halini aldı. 
Az sonra ba .. ·a sa~nleşti. Tay. 

raıarın elbise parçalarile tamir e. 
' ilen y"elkenler hırçın fırtınalara 

'rnrşıkoymaktan ve· parçalanmak. 
an kurtuldu. 

tJstUva hattın-a mahsus bir 
,essizlik ve havasızlık başladı. 

Ay§eye· girdikleri zaman her 
.:>:ri ':ertemiz, sakalsız t arf ı .~r 
1imdi birer sakallı ve paçavralara 
~ürünmU§ korsanlara dönmüşler. 
!i. Hele .. ~,,.,1~ın: neferlerin ilstUn 
le en şiddetli fırtınalardan daha 
·en-a bir tesir yapıyordu. 
Ayşe, fırtınanın tesirile bllsbU· 

U:1 harap olmuştu. Şimdi borda -
Jan bordaya yıkılaral; inliyor, tah 
talan biribirinden ayrılıyordu. 

:ınb:ırlarına yavaş yavaş su dolu. 
/ Ordu. 

Bu suyu boşaltır.ak için pompa 
kullanmak lazımgeldi. Fakat bir 
ta::ecik a:ıbar pompasının kösele. 
lerini hamam böcekleri yemiı bi· 
tirmişlcrdi ve paslanmıştı. Pist\>
:ıuna yağlı bezler sardılar ve gUç. 
tükle çalıştırdılar. 
Gün:şin harareti Ancnln kat. 

ranlarını eritiyordu. Sekizinci 
arz derecesi çoktan geçildiği hal· 
de rilı:zardan eser yoktu. Burada 
metcorolojistlere göre: şimali gar
bi rüzgfirlannın bulunması lfizım. 
geliyordu. · 

Gemide erzak auılmıştr. On iki 
~ünlilk acı bir sabırdan sonra ni. 
hayet rüzgara kavuştular. Ayşe 

artık şimal yolunu tutmuş son 
~üratini yapıyordu. 

Nereye gideceklerdi? Bunu 
kat1 lir şekilde tayin et"mck li · 
1ımgeliyordu. Karaya çıkmak i 
-:!n harita1an yoktu. Kendilerinln 
k~raya cıkar çıkmaz esir olrr.alan 
ilı tim"'li de vardı. 

Fon Milke Sumatra adasında, 

cenubu garbi sahilindeki Padan
ga çıkmaya karar verdi. 

M üke bunu üç sebepten muva· 
fık görüy.ordu: Evvela, iki arka • 
daş, Padanga girmek için takip 
edilecek yolu biliyordu. Sonra, 
Ayşede bulunan defterde yazı • 
lan maliimata göre, bu civarda 
Ayşe tanıtmış bir gemi değildi; 

daha sonra da Padangda bir Al • 
man kLnsolosunun bulunması ih. 
timali kuvvetliydi ve belki de U• 
manda bulunacak Alman vapur • 
tarından biriyle kaçabilcceklerdi. 

Şimdiye kadar bir çok müşkO • 
tatla karşılaşmışlardı. Fakat bun. 
dan sonra geçenleri aratacak milt 
küHitla da karşılaşabilirlerdL 

Fransız veya İngiliz torpidolann• 
dan bir.ne rastgelirlerse ne yapa· 
caklardı? 

Bunu da düşündüler. Fon MU.. 
ke: 

- Torpidonun yanaşmasına 

mllsaade ederiz, diyordu. 

Sonra eski zaman korsanJan 
gibi üzerine atılıp torpidoyu zap. 
tedebilir 1 erdi. 

Eski yelkenli içinde geçirdik • 
leri zaman, Ayşenin ruhunu tay· 
falara aşılamıştı. Onlarda eski 
korsanların duygulan uyanmağa 
baılamıııtı. Ağızlannda bıçak, 

ellerinde balta ile çarpışmak iati
\"•>rlardı. 

• * * 
24 Teıriniaanı 
Sabahın güne,: daha ufuklarda 

görUnmeden cllı ik kişi avalrtay. 
dılar. Su kaplarından boşalttıklaıı 
yağmur aularile birer kurbata et· 
bi yıkandılar. Uzaklar •tı hayal 
meyal görünen iki kara ;uçaaı 

I..ipara ve Siberoct adalan ola • 
caktı. Ayşe üç direğini saran til
kin yelkenlerile sarsılıyor, köhne 
haline bakmadan etrafa beya.z k5. 
pükler saçıyordu. Daha uıaklaı
da, dikkatle bakılırsa, Sumatra • 
nın yük!:ek tepeleri de görUnmG.. 
yor değildi: fakat buradan apfı 
yukarı Uç gUn mesafedeydiler • 

Ufukları tetkikten bir an gerl 
kalmıyan saçı sakalına karrşmıı 

onbaşının, güneşin ufuktan bil • 
tün şaşaasiıe çıktığı sırada ıesf 
gürledi: 

- Şi:naldc bir duman nrt 
Bir an içinde Ayşenin içi ka· 

nştı. O zamana kadar sakin vı 
sessiz duranlar harekete geçtiler. 
Anbardan çıkanl"n silahlar da • 
ğıtıldı. Kenarlarda açılan d3rt 
deliğe makinelitüfekler yerleşti • 
rildi. Herkes, hakiki bir harbe 
hazrrlanmıştı. Allahrm bu ne fır 
sattı. C0f'\'11mr nr) 
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: illi ŞEF l 
: Felaketzedeler içir • : 1 O bin lira teberru 
• etti • • Ankaı-a, 4 - Felaketzede , 
• vrıtanda~larn yardım için pa. , 
• ra toplanma faaliyeti devam • • • • 
• • • • , 
• 

ediyor . 
Reisicumhur lıımet lnönii 

zelzele felaketi dolayısilc 

milli yardım komitesi emrine 
on bin lira teberruda bulun. 

t mu~tur, 
• Diğer taraftan, Konya hal 
: kı fcluketzode kimsesiz ço . 
ı cuklardan 500 çocuğun her 
ı ,.,;.;ve ;ı6kballerin;n , .,.; . 

.• !~~-.t::::ü~.c::c.:İ:.:~:::-•• 

a y 1 e 
• 
1 k . •• o e e 1 • 

Korlrunç fr.1al<eUPn sağ lrnrlnl:ıhilC'n E1'7fn<'nnlıfal', cvlerln1n enkad le lmrtluklan ha tlermo çatma. l<0nıklanla, karalnşla bo6'llşarnk, ba..5k!ı \ilayet!rre naldcdllmelertıd 
bekliyorlar. 
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Erzincan için hiçbir trene yolcu ve eşya kabul olunmuyor; 
Erzincanda 1000 ·nsan kurtaran 50 mahkum affedilecek. 

Bugün Ankaradan telgrafla ve
rilen bir emre göre, iş'anfilıire ka
dar Erzin<:an için hiçbir trene 
yolcu ve eşya kabul edilmiyecek
tir. Bütün hatlar için muteber o. 
l.ırı ticaret ve halk biletleri de bu 
ı:' ·Met içind'? Erzincan liattma 
h ~ mlanuyacaktır. 

'in emrin verilme~i .l' 'Jeb o
l· fimiller hakkında J .anbulda 
nu f;mat yoktur. 

Ankara. 4 - Erzincanda inşaat 
~lerinde çalışan ve lmralıdan 

gönderilmiş 50 kadar mnbkftmun 
bUyük fedakarlıklar gösterdikleri 
anlaşılmıştır. Bunlnr zelzeleden 
aonra mnhnlleler arasına dağılmış
lar \'e cnknzı kaldırarak bin kadar 
zavallıyı kurtnrmışlnr ve yattıkla
n barakalarda iskan etmişlerdir. 

Söylentliğine göre hilkfımet bu 
mahkumların geri knlan mıı.hkfimL 
yet müddetlerinin affı için MeclL 
so bir kanun layihası teklif ede
ı:cktir. 

Reşadiyede kurtulanlar 
15 kişi 
Tol<:ıt, 4 - Reşadiye 

smdan malümat almak 
mümkün olmuştur. 400 

kMaba... 
nihayet 
kişiden 

l.."Urtulanlar ancak 15 ki5iden iba... 
rettir. 

Zelzeleyi mtitcaklp jandarma 
karakolundaki bir sandık cephane 
ateş almış, bu yüzden yangın bü
yümüş ve kasabayı sararak enkaz 
altında kalan zavallılan yakmıştır. 

Kasabada bir metre genişliğinde 
yarıklar hasıl olmuştur. Muhtelif 
yerlerden kaynar sular fı3kırmak
tadır. Nlksarla Reşatliye arasında... 
ki şose şehre doğru kaymış oldu -
ğundan mUnakaUlt imkansızdır. 

800 nüfuslu Almus nahiyesinde 
kurtulanlar 50 kişidir. Toka! has
tanesi yaralılarla doludur. Bunlar 
.süratle tedavi edilerek tliğerlerlne 
yE.'r nçılmaktndır. 

Niksar•:la 
Tokat, 4 - Ni.ksarda oturulabi

lecek ev knlmamıştır. Doktor da 
yoktur. Yaralıların bir kısmı bu 
yüzden yaralan kangren olarak 
ölüyor. Soğuk ve halkm. açıkta oL 
mast dola~'lsile de ölüm vakalan 
nrtmaktndır. Bir kısım köylere hiç 
gidilem('mişt!r. Knr bUt11n yollan 
kapatmıştır. 

mbarm 1:6yllnde bir e\in 
enka:: arasında kırk gtlnlük sapa. 
!ağlam bir ~ocult bul:.ınmll§tur. E
\in di/!c.r bUtUn s:ı.kinlcri ölmü§ler-

KöturUm bir vaziyette kurt.an.. 
lan bir &damm iki torba altını çık. 
mıştır. Kendisi ölilm halindedir. 

Niksar köylerinde ölenler ik1 
binden fazladır. Altı köy batmış
tır. Yalnız kasabada 1101 ölil çı

karılmıştır. Erbanyn Nik.sarda.n 
yol karla kapanmıs.ır. 

1 "lldat trenleri 
Ankara, 4 - 2 O yataklı bir 

I~ızılay hastanec:i Tokadın Erbaa 
kazasına hareket etmek üzere ha. 
zırlığını bitirmektedir. 

Bu hastanede lstanbuldaki A
merikan hastanesinin heyeti sıhhi
yesi 'azife görecektir. 

Erzincanda Ye diğer lüzum ha
sıl olacak yerlerde istihdam ediL 
mek üzere, Ankara ve lstanbul 
"itfaiye teşkilfıtının rnütehac:sısla
rından mürekkep olarak biri 150 
kişilik, diğer ikisi de yüzer kişilik, 
biri Sıvasa, c1iğeri Tokada üç e
kip, Nafia vekfiletile Kızılay cemi
yetince tertip olunarak yola çıka_ 
nlmak üzere Baş\'ekalet tarafın
dan Hi.zımgelen emirler ''eritmiş
tir. Bu ekiplerden biri Erbaada 
çalışacaktır. 

Kızılay Tokat ile kazalan ara· 
smdaki hasta nakliyatını temin e
decek hasta nakliye otomobillerini 
göndermiştir. 

Sıvas nümune hac;tanesinde em
re intizar eden dördüncü ve beşin
ci sıhhi imdat hevetleri beraberle
rindeki malzeme ile heraber Toka. 
da hareket etmişlerdir. Sıvastaki 
Kızılay deposunda bulunan pan
sıman malzemec:iyle tıbbi eczanın 
Tokada gönderilmesine devam e
dilmektedir. 

Samsun \'ali muavini yanında 
bulunan birkaç memurla Erbaada
ki yardım tertibatını almağa mc. 
rnur edilmiştir. Samsundan Erba
aya külliyetli miktarda yİ}'ecck 
ve giyecek gönderilmiştir. 

Dahiliye vekili Faik Oztrak To
kat mmtakasmdaki felaketzede
lerin yardım ve iskan işlerini tan_ 
zim için gereken tertibatı almak
tadır. 
Sıhhiye vekili Alataş da Nik

c:ardaki tertibatı bizzat almakta
dır. 

Amasya köylerinden yeniden 
~elen kırk aile Turhal şeker fahri. 
kası paviyonlanna yerleştirilmiş
tir. Şeker fabrikası doktorlanndan 
birile hastabakm ve sıhhiye me
murlarından mürekkep ekip Nik
sardan IG kilometre ileride te~ki
l(ltmı kurmuş ve Niksardaki dev
let sıhhiye teşkilfitile irtibat tesic: 
etmiştir. t çüncü defa olarak şeker 
şirketi Turhala ilaç ve sıhhi mal
zemeyi sevketmiştir. 

Kayscriye felaket sahasından 
49 yaralı gelmiş ve hastanelere 

Sivas ve Koyulhisarda · süfleri bildirmiş ve felaketzedcle· 
Ankara, 4 - Alınan yeni malu- re bir yardım olmak üzere 600 

mata nazaran 1.1.940 tarihine ka- Mısır lirası teberru etmiştir. 
dar Sıvas ve mülhakatında ce- Dost Fransız hük'fımeti Suri -
man 1170 ölü, 311 yaralı, 1214 yı. yeden hediye edilecek çadırların 
kılmıs ev ve 102 hasara uğramış 
ev kaydedilmistir. mübayaası için Kızılayın emrine 
Su~ri ve koyulhisar yollan- 200 bin franlık bir kredi açmıştır. 

nm açılma ameliyesine hümmah Suriyedeki dost Fransız askeri 
bir faaliyetle devam olunmakta- kumandanlığı Kızılaya üç yüz ça. 
dır. dır ve 5000 battaniye hediye et -

Koyulhisarla telefon muhabere· 
si temin edilmiştir. Bu sayede ka. 
za merkezinde 370 Cilü, yukarı Ka 
le köyünde 263, aşağı Kale kariye· 
sine bağlr sekiz köyden yukarı 
Kürede kövünde 81. ölü. ve 30 
yaralı. aşağı Kiirede köyünde 32 
ölü. 35 yaralı. Kovana köyünde 
14 ölü. fi yaralr, Sukun köyünde 
29 ölü. 3 varalı. Sivasne köyünde 
219 ölü. 41 yaralı, Arpacı köyün
de 92 ölii. ~9 yaralr. lnbat köyün
de 19. ölü. 7 varalı ki bu mmtaka. 
da ceman 1607 ölü ve 191 yaralı 
vardır. 

Tokatta ölenler 
Tokatta temizleme ameliyesine 

devam olunmaktadır. Erbaa kaza· 
sı ve mülhakatında bugüne kadar 
ölü miktan 92 ı. yaralı 585 ve yı
kılan ev adedi de ceman 2276 ola
rak te5;bit edilmiştir. 

Samsunda 
Samsunun Çarsamba kaza mer. 

kezinde evvelce ~ildirilmiş olan 21 
ölüden başka enkaz altından daha 
4 ölü çıkarılmıştır. Bu kaza mer 
kezinde 12 si ağır olmak üzere 87 
yaralı vardır. Kaza köylerinde ev
velce bildirilen 1•1 ölüden başka, 
dört ölü daha çıkanlmıştır. Köy
lerdeki yaralıların miktarı 46 ya 
baliğ olmuştur. Bu yaralıların te. 
davilerine itina olunmaktadır. Ka
za merkezinde 168 ev yıkılmış, 138 
ev de hasara u~rramıştır. Kazanın 
köylerinde yıkılan evlerin mec
muu 371, hasara uğnyanlann a· 
dedi 786 dır. Vilayet dahilindeki 
telgraf yollan tamir edilmiştir. 

Ankara, 4 - Dün memleketin 
muhtelif yerlerinde gene zelzele 
olmuştur. 

Saat 7.36 da Amasya rnerkezile 
Ezine nahiyesinde ve birisi gece 
yansı, diğeri sabaha karşı olmak 
üzere, Sulu nahiyesinde iki zelzele 
kaydedilmiştir. 

Dün sabah saat 1.55 de burada 
iki saniye süren bir zelzele olmuş. 
tur. Hiçbir hasar yoktur. 

Zelzele Sıvac; ve Giresunda da 
hi c:;. ı·ı..,.,; tir. lJ1 ı.r voı.tur. 

Hariçten yardımlar 
Hari~ten yardnrilar devam e • 

diyor. Prenses Şivekar, Harici -
ye Vekilimize gönderdiği bir 
t elgrafta hareketiarz felaketi kar. 

ve tcca .. 

miştir. 

Dost İngiliz ordusu tarafından 
Hayfada iki yüz büyük çadır te -
berru edilmiştir. 

İngiliz K.ızılhaç cemiyeti Türk 
Kızılay cemiyetine zelzele ve tuğ
yan felaketzedelerine yardım için 
nakid ve ilaç olarak 1000 İngiliz 
lirası göndermiştir. 

Bir çok Filistin doktorları ta . 
rafından hizmet teklifinde bulu -
nulmasr üzerine, Telaviv beledi · 
yesinin ve Dadasa hastanesinin 
bir heyeti T ürkiye konsolosuna 
milracaat ederek Anadoluda zel-
zele mahallerine sıhhi heyetler 
gönderilme!:ini teklif etmişlerdir. 
Diğer taraf tan, Hayfa beledi • 

yesi de felfiketzedeler için 100 
Filistin lirası vermiştir. 

Beynelmilel Salibiahmerler ko. 
mitesi ve birliği ile Ccnevredeki 
beync:lmilel yardım birliği tara -
Jından vaki olan yardım t eklifle -
rine te~ekkür edilerek esasen bü. 
tün dost dünya milletleri tara -
fmdan gösterilen yüksek alaka ve 
yardım dolayısile ayrıca bir mil· 
letler .ırası yardun hareketini u -
yan'Ciırmaya ihtiyaç kalmadığı Kı. 
zılay tarafından cevaben bildir -
rilmiştir. 

Sovyet hükOmeti 
Erzincan felaketzedeleri 
için 1 O bin dolar verdi 

Loqdra 4 - İngiltere hükfune. 
ti, Türkiyeye, zelzele felakette -
deleri için bir hastane gemisi gön
dermek istediğini bildirmiştir. 
Türkiye /buna teşekkür etmiş ye 
lüzum hasıl olursa bu Hituftan ıs· 
tifade edilcce{!ini bildirmiştir. 

Sovyetlerin yardımı 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet

ler Birliği halk komiserleri mecli. 
si, Türkiyedeki zelzele felakctzc -
deleri için on bin dolar yardımda 
bul untll'Uştm'. 

o e ı 
Bursa va isl izaha verdi 

M. Kemalpaşa azası, 
bır hale gelmiş 

•ok denecek 
bulunuyor 

Sel felaketine uğrıyan M. Ke. 
malpaşada kurtnrma ve yardım ~
lcrine nezaret eden Bursa valisi 
Refik Kornltan dün akşam Bursa
ya dönmüş ve beletliye salonunda 
milli ve mnli teşekküller crkunile 
hnlk mümessillerine tuğyan hak -
kında malümat venniştir. Vnli ez.. 
cümle demiştir ki: 

"- Tuğyan 29 kanunuevvelde 
başlamış, 30 ve 31 de azami had_ 
de çıkmış ve görülmemiş bir fela
ket şeklini almıştır. lki gündenbe
ri bu mıntakada sular azalmış, Itı.. 

kin bu sefer Apolyond gölilnün se
'>iyesi yükselmiştir. M. Kemalpaşa. 
da tcsbit olunan zayiat mikdan şu
dur: 

Bin kadar ev ya kısmen barab 
olmuş veya oturulamıyacak hale 

daha dilşmilştUr. Şehrimiz için teb· 
tike zail olmuştur. Su altmda kS
lnn mahallelerden UçünUn su!~ 

çekilmiştir. On mahalle ve 15 klS>' 
sular altında olmakln beraber etı' 
tlişeyi mucib bir hal yoktur. 
Devamlı yağışlar olmazsa on gii• 

ne kadar suların tamamen çekil• 
mcsl umulmaktadır, Adiplii&İ1 ' 

Hendek yolu üzerinde ve":ISakB.rl'" 
nrn yakınında şoscdeki ahşab k ÖP 
rülerin tahammül vaziyetleri JJll' 
lfım olmadığından kamyon ve yUJ 
arabnlarmm geçmelerine henll' 
müsaade edilmemektedir. Bu yt1$ 
den yolcu nakliyatı aktarma sure
tilc yapılmaktadır. Köprülerin ~ 
ziyctini tetkik etmek için vali 'f( 

keli nafia mildUrü ile birlikte aeıı
değe gittiler. 

gelmiştir: Maili inhidam olanlar.,..-------------

j'lktırılmaktadır. soo kadar ev, su. Gu··nıu··k bulmaca 
lar tarafından tamamen sUrükle -
nip gitmiştir. Çaj,n ortasında tc. @ 1 

§ekkül eden bir adaya sığınabllen i r--T--r-..,-....--
350 kişi Bandırmadan getirilen 

2 
t--+--t-...-~-

motör ve sandnllarla kurtarılmt§- ----
tır. Çarşı mahvolmuştur. Yani M. ! 1--+--+--+--f'"-
Kemalpaşa bu@nkil halile yok de-

5 
t-tmııt-r-

necek vaziyete girmiştir. Öldükle. 
ri tesbit edilenlerin sayısı elliden Eı ı-~-t' 
fazla değildir. Kayıblar, hasta ve 7 1-+--f-+--t--+--t--+-
yaralılar belli değildir. Bunların 8 1-~-ı-+-t--+-t-t....,.~f" 
da 100 den fazla olmadığı tahmin 9 1-t-i--t:r"ı' 
edilmektedir. to...._.~.L--

Sular altında bulunan köylerde- Soldnn sııJ;-a: 
ki halk Uç dört günden.beri kar tL ı - Eritme • A1eıf tutma ~ 
pisine rağmen ağaçların ve dam • 2 - Bir deniz ~ ~. 
lann UstündP. bannmaktadırlar. kuvvet uıı.cı. 3 - Boymıaurult .. ~ 

nuna "A.. gelirse perc:n& den>P 
Mezruat klimilen mnhvolmu§tur. 4 _ Varidat.- Nota.. 15 _ Yılamı:ı ı'J 

Karacabey ovasından akan Hani- ... _,_, !n .1. 
§I ..... e.........,e. 6 - oe kmımı .. 'j 

fe deresi de mecrasmı değiştirmiş cfi!'er • Sonuna ''N,. geıtr. ml!ld". 
ve ovanın büyük bir kısmını göl olur. 7 - Hamm kız. 8 - !ra~ 
haline getirmiştir. Bu dere denize yok. 9 - İplik bUk1lp aaracalc J 
değil, ovaya akmaktadır. Burada1d larım. 10 - Almanyada btr ne?Jil' 
su bendlerinde hasıl olan gedikle. Beyan. 

Ytıknrdnn aşağı: 
rin tıkanması için beş bin torba ı - tnce ipek fpllk - ö rmektd' 
çimento gönderilecektir. M. Kc- mir, 2 - Ziyaretçi .. ~tarı. S 
malpaşa tu.erine sevkedilen nskeıi Miralay • Şimend1Cer katan. • - .;1 

tombaz bl>IUkleri Apolyond gölü sandırmak. :s - En az .. Geri ve~ 
suların kabarması dolayısiyle 6 - İptida.sız. 7 - Askerin bet& 

gezdirdiği su kabı - Hayıtlnnma. S Susığırlıkta emre amade tutulu. 
Köytln bUytlğü .. Tersi A vnıpalıl~ 

yordu. Şimdi bu bölilklerin mUsta- mCD!iCl olan bir kavim menırupıııft 
celen Bandırma yolile Karacabey _ StısıWUk - Tersi baldırla. bŞ 
ovasına sevki istenmiştir. Bölükler birleştiren ma!saldır. 10 - Eski 
bu akşam veya yarm sabah bu sa- kavim . Kuzunun feryadı. 
haya gelmiş bulunacaklardır. 8 ı..·o. lı buhn."lcıımmn h&nt: 

Apolyond gölünün j ükselmesi Soldnn :ı.ğn: ti 
azami haddini bulmuş, bu akşam. 1 - lmar, atebc, 2 - :MUrettt6 

3 - Ariza, Şeni, 4 - Rafadan, < 
dnn itibaren g<'riyc doğnı akmağa Ecel, Derın .. , 6 _ Ta, Ege, Ray, I 
baş1nmL'jtır. Şimdilik Hanife dC'rc· HaltetmP, 8 - Ati, Enal, 9 - r' 
nin vaziyetinden başka tehlike lsllm, 10 - Etek, Attde. 
kıı.lmamıştır . ., Yuknrd:ın nş:ığı: 

Sakarya suları düşüyor 1 - İmarethane, 2 - M~ 
- 3 - Arifi'.', Ltsı-. 4 - Rezalet, P' 

Aılnıı!L7.urı, ı (A. A.) - Sakar. "'nd G 6 At Adet ... ~~ - ' ' ~ç. - ' • .11.l" 

ya suları düşmekte devam etmek- ne, Mest, s - roo, FrenH, 9 -
tcdir. Sular dUndcnberl on santim na. Afd, 10 - Eti, Eytıme. 


