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Şef kat ve semahat yarışı 
Yurdun her köşesinde bütiinhızigle 

Finlandiyada 
Harp bütün şiddetif e de

vam ediyor devam ediyor 
, ve rıt 
birlik 
2 1 

17,5 
f mü 

Biitün yardım ekipleri faaliyette - Erzincada enkaz altından 
iki kişi sağ olarak çıkarıtd! - Vilayetlerimizdeki yardım te. 
berrüleri devam ediyor-lstanbulun teberrüü 400 bin lirayı 

Rusların taarruzu tc-mamile akint kaldı
y edi Rus bombardıman tayyaresi 

düşür :i ldü 
omisf 

ili 
buldu-Felaketzedeler ilkbahara kadar civar vilayetlerde 

barındırılacaklar 
Moskova 3 A.A - Rus gerek melzemece büyük bir_ 

tebliğine göre. cephelerde üstünlüğüne rağmen muharebe 
şayanı kayıt bir şey yoktur yi kaybetmeleri Finlandiyalı· 
Havaların bozukluğu yüzün· ların topraklarını müdafa· 
den tayyare faaliyeü <le ol ada gösterdikleri kahraman· 

Erzincanda telgraf ve 
ey- A k postane işe başlamıştır. çı · 
da ta kalan vatandaşlar civar 
ıuamel vilayetle re ilkbahara kadar 
sefert iskan edilmek üzere 
kadl vilayetlere gönderilmekte-

ntak~ dirler300yataklı Kızıliy sey
zi'\ar~ yar hastanesi faaliyete geç· 
idip miş ve bu faaliyet, f elaketze· 
e1<1iy delne kuvvet ve sevinç ver· 
tarih miştir. 
onu_ı: Yardıın ekikip~eı i enkaz 
tarı kaldırmakta ve ölüleri enkaz 
r ~ii altından çıkarmağa çalışmak· 

tadırlar. Dün t!nkaz altında 
ılaca 

2 sağ ve 250 ölü çıkarıl· 
inatt 

ksiltıtl' rnıştır . 
inci rııı Erzincandan muhtelif ci· 
resi11J lıetlere hergün dört tren kal· 
falet~ kacaktır. Köylüler, Diyarba
mme kır, Adana ve diğer vilayet· 
k t ' len: nakledilmektedir. Her· 

kli~eri gün 1500 kişi nakledilmek-
klıtraf11 t<dir. 

okurı Adaııada, Erzincandan 
r hapf gelecek misnfirler için ilk 
yı icll · tertip olmak üzere 200 yalak 
ah hu' hazırlanmıştır . 
erece' 
olun&JI Dahiliye v1;kili Faik Ôz· 

l da' trak ile Sıhhatvekili Doktor 
i okıJ HulUsi Alataş Tokat ve ha· 
' noter t valisindeki iskarı ve iaşe işle 

' letnad rini bizzat idare etmekte· 
r vekİ <lirler. 

zımdıf AnkaraJa milli yardım 
t>k 1/ 

komiı esi emrine Kızılay mer-
k ,..zine vilayetlerden gelen pa· 
ra, 400 bin liraya yaklaşmış
tır. Fdaketzedelere yardım 
için, yurdun dörtbu ::agında 
en büyüğünden en küçüğüne 
kadar herkes milli vazifesini 
yapmaktadır. Bir tek gömle-
ğinden başka birşeyi bulut.

a me rnıyan fakir bir talebenin, ku· 

An tak 
nin dl 
ğım taı 

Ye niS 
skisinit 
~n ed 

~~zga 

rrıkhaJI 
ş oldat 
lamero' 
il alacı 
fı11ü ot 

[ithat 

le 

cağındaki yav· 
rusunun hırkasını ağlayarak 
yardım komitesine teberrü 
t>den anneler görülmüştür . 
Bu milli lesanüd hareketi 
yurdun her köşesinde ~üyük 
hızım almıştır. 

80 bin portakal, 2 ton yiye· 
cek maddeler ve 26 baş 
hayvan, :safranboludan 600 
çift ayakkabı, Maraştan bir 
vagon eşya, Kastamonudan 
90 sandak içinde muhtelif 
gida maddeleri~ Antalya 160 
çuv;ı l un, Malatya 10 bin 
kilo muhtelif gida maddesi 
ile hergün 2500 kilo ekmek 

gönderilmektedir. Kır şehir
de, 3 bin felaketzedeyi ba -
rındırmak için yer hazırlan· 
maktadır. 

Mersin Çocuk Esirgeme 
kurumu, F elaketz~,\e yavru· 
lardan 100 tanesine bakabi
leceğini komiteye bildirmiş· 
tir. Bunlann yatakları Tar· 
:\US halkı tarafından temin 
olunmuştur. 

Turhal şeker f ah· 
rikası, felaketzedelere 15 bin 
\irci vermi!l ve fabrikanın me
murları da maaslarından 1 O 
bin lira teberrüde bulun· 
muşlardır. 

inhisarlar idaresi felaket
" .Sonu 2 incide,, 

mamıştır. 

Helsinki :\ A . ~.- Fin
landiya tebliği,karada ve ha 

vadaki bütün Rus taarruzlarımn 
püskürtüldüğünü veFinlandiya 
sip~rlerinin d.ıha mükefllmel 
bir hale ifrağ o~unduğunu biH 
dirmektedir. Rus Bombar 
dıman tayyarelerinin açık 
ş'!hirleri bombardımanı de
vam etmektedir. 7 Bombar· 

lıklardır. 
Bir finlandiya Albayı,Su· 

baıları ve katiplerile birlik· 
te bir Rus taburuna hücum 
ederek dağıtmağa ırıuvaff11k 
olmuştur. 

Finler 400 tank 
tahrip etmişler 
Helı.inki 3 A. A. - ya· 

pılan hesaplara göre, harbin 
ba~langıcındunberi Finlandi· 

ciıman tayyaresi düşürülmüş- y.ı ordusu Rusların 400 tan 

S l A k b l ı " kını tahrip eylemiştir. Bu ey ap ur an ar f .ur. Helsinki 3 .U..A.- Veri hesaba göre, haftada vasati~ 
len haberlere göre, Rusla- 100 R11!'\ tankının tahrip edil 

50 Kişi boğuldu, 1500 ev rın tamamile askeri hazırlık diği anlaşılıyor. 
k ld görmüş ve genç askerler- Rusyada yeniden 

Y l l l den mürekkep olan bir ta- • silah altına ah· 
Mustafa:Kemalpaşa kazasının yedi ma· bum, Son taarruzda ibate nanlar 
hailesi bir çamur yıg" 101 haline geldı" _ edilerek son nder ölünciye A A 

kadar harbetmiş ve teslim Moskova 3 · · - Sov· 
sedler müthiş bir felaketin Önünü aldılar olmamıştır. Bu hal so 1 taar yetler Birliği yen1den ve mü 

Seylap mıntak~sıni\ giden ler, suların azgınca savleti· ruzda Rus zayiatınm çok him miktarda kura efradını 
Anad<'lu Ajansının muhabiri ne mukavemet etmeseydi ağır olduğunu göster.nekte- silah altrn'l ç1ğtrmı-stır. Bu 
M t f K 1 k f 14

k t k .. h' k d arah bilhas ·a muathassıs ı usa a ema paşa azasın· en e ço mut ı~ olaca . ir. 
dan bildiriyor: tı. Rusların gerek Adet ve sınıflar davet edilmiştir, 

Mustafa Kemalpaşanın ye· Bursa Valisi fela\cet mm· rnı _______ b~---~-M~~-·,!~---d~·kll!'l-
di mahallesi bir çamur ve takasında yersiz ve yurtsuz Yeni te er- OSKOVQ a i 
su yığını haline gelmiştir. kalanları iskan ve iaşe için .. [ İngiliz v~ İtalyan 
Bir kaç mahalleyi de sular meşğuldur. Bursadan yiye· T U er 
alıp götürmüş bulunmakta- cek ve elbise gönderilmiştir. Parti Gen elsekre- elçileri geri çağrıldı 
dır. Köylerde suyun süriik· Kmlatrn gönderdiği sıhhi Moskova 3 A.A. - İngil 
1 · .. · d .. y •• • ı d ter"ı .··.~hı·,, l'ra v erdi · M k B" "k El eyıp gotür ugu ınsan ar an imdat heyetleri ile 15 bin li- tere'lın os ova uyu -
50 kişi tesbit edilmiş, 1500 ralık ilk yardım gelmiştir. Ankara 3 A. A. Fe- çisi bu_,! iiıı L'l .draya dön-
ev yıkılmıştır . Sular altın so Felaket mıntakasında bu- iaketzedeler için yurdun h .. r mek üzere hükumetinden 
kalan 10 köyden bazılarile lunan Vali ile görüştüm, ba· tarafından Milli Yardım Ko· emir almış ve Moskovadan 
muhabere temin olunmu~ ve na şunları söyledi: misyonuna tr>berrül~r gelmek ayrılmıştır. Elçinin uzun müd 
yükseklere çekilen vatandaŞ Müsterihim. Çünkii sed· te c!evam ediyor. Cüınhuri · det LondradJ ikamet ede
ların kurtarılmasına baştan· ler olmasaydı felaket pek yet. Haık. Partisi . um.umi mer ceği söylennıektedir. 
mıştır . müthiş olacaktı ve çok insan kezı 3 bın, Partı Geıwlsek· Sefir, Rom 111ya, YulOS· 

kaybedecektik. 1 reteri ve Erzurum mebusu lavya,ve İtalya yolile lngil· 
Felaket gece yarısandan Fikri Tüzer 3 bin lira teber tereye gitmektedir. 

sonra başlamış ve nehirl~rin Manisanın Mahmuıliye kö- rü etmişlerdir. ltalyaııııı An· Diğer taraftan İtalyanın 'j 
suları sabaha karşı seJleri yünde 35 ev yıkılmıştır. kara sef·ırı" 155, a .. ı~·ıka -

k k l 1 ... 11' Ronn sdı ri d ! Ro maya ge 
yı ara şe ıre yaya mışltr. Seylab mıntakasında su : nın Aıı'·.ara maslaııatgu··zarı 1 

t r ri çağrılmıştır. talyan Sefiri 
Sedler sayesinde şehri ter· altında kalan köylülerle k~- 100 lira felakdzeddere yar n in dt> uzun müddet Roma 
k~tme~e vakit bulan halk t yıklar vası~asile temas temın dım olmak üzere komiteye da kalarak Mos~ovaya gel-
yukse" yerlere çt>kilmiş ve. t edilmektedır. Bu maksatla ·· d · I d" 
b l l l gon erımş ~r ır . miyec ı>ği söy1enmekteılir . .. u .. suretle. in.aan zayiatının ( zmir ve zmi_tt_en . k~yıklarla 1 __ ... _____________ .. __ 
onune geçılmıştir. Eğer sed· ı sandallar getırılmı~tır.• Aziz Yurf daş/ 
Milli Şef Ankaraya döndüler 

Ankara 3 A.A. - Dün gt>ceyi Amasyada hususi tre- ı 
ninde geçiren Milli Şefimiz lnönü , sabahleyin saat do
kuzda şehre t;ıkmış ve kazalardan gelen felak,.tzedelerle 
görüşmüşlerdir. Amasyadan Turhala gelen Milli Şef bu
rada Faik Ôztrakı kabul ederek kendisile uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

Yurdumuzun büyük b!r kısmında zelzele yüzünden 
onbinlerce vatandaş açıkta kalmıştır. Dul, öksüz, yetim 
ve ihtiyar senden yardım bekliyor. 

Yapacağınız yardımın mutlaka pua olması şart dt!
ğildir. Yiyecek, giyecek ve örtünecek şeylerin de büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Vereceğiniz eşyaları derhal bir 
paket haline koyarak Halk Partisi binasındaki milli yar
dım komitesine makbuz mukabilinde teslim ediniz. 

Vilayetlerde n gelen ha· 
herler, Adapazarında 2 bin, 
Ayvalıkta 4 bin, Tarsusta 
l 200, Safranboluda 5 bin, 
Sökede 5150. Dörtyolda 
731 O, Afyoı da 5500, Kasta· 
tnonu 19 bin, lzmit, 5300, 
Balıkesir 17 bin lira topla· 
ırıış ve bu parayı yardım 
komitesinin emrine gönder· 

1 mişlerdir. Ayrıca, Dörtyoldan 

Milli Şd İnönü bugün saat 13,30 da Ankı.raya döıı
müş ve garda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren
da ile Vekiller ve Mebuı.lar tarafmdan karşılanmışlar
dır. 

Yapacağınız yardımın bir felake tzedeyi açlıktan, ö
lümden ve soğuktan kurtaracağmı diişünerek yardım•na-
zı ona göre yapınız. 
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F elô.keizedelere 
listesi 

teberrü 

Adil Yılmaz 
Mehmed Şakiı 
Recep 
İsmail Haco 1 

Şakir Ali Batta 
Mehmet Hoyacı 
Ali Bcıyacı 

Ahmed Çağlar 
Hüseyin l\1araşlı 

Derviş Maraşlı 

Ahmed 
Bekir Vehbi 
Deli Suphi 

Yahya Öntel 
Mecit 
Ahmed 
Tevfik Garip 

Haydar Elçi 
Ethem Elçi 
Mehmcd 
Nurettin 

:Makinist 
: Derviş 

lsmail 
Salih 

Mt:hmt-d 

Mustafa 
lbrahim 
Mehmed Cemil 
Cemil 
Mehmed Şerbeçti 

, Ömer Şeyhilhura 
Galip Sıtkı 
F eti keli Ömer 
Kasap Yahya 
Hasan Anber 

' Ömer Civelek 
Cemil Necip 
Kalaycı İsmail 
Mahmud Selim 
Süle-ymaıı Hasan 
Mustafa Saraç 
Bekir Dinç 
Zeki Dibo 
Mehmed ArslP.n 
Hanna Circi 

f.M!!hmed.1ı.Berel 
• Sıtkı Gürkaya 
. Deli Mehmed• 
Beşirbeli Ahm"°ed 
Osman Y ozgadlı 
Fadil 
Ethem 
Abdülhadi Mahmud 

: Mustafa Cündi 
•Kazım Sertel • 
1 Nalband Abdülvahap 

Beyya Şevket 

Kuruş 

5 
5 

25 
25 
150 
25 
25 
25 

100 
25 
25 

100 
20 
25 
50 
5 

40 
100 

5 
25 
10 
25 
25 
10 

5 
5 
5 

200 
10 
25 
25 
25 

5 
50 
10 
25 
25 
20 

100 
5 

25 
50 
25 
25 
50 
25 
15 
'10 
l25 

100 
110 
10 
25 
15 
50 
50 

100 
Mehmed Haci İsa 25 
Bekir Hakkı 25 
Hufteci Ahmed 15 
Fettah Gt"da 25 

1 Kabakcı Hacı Mehmed 50 
Köşker Mehmed 

~ Ali Sinek 
~Ahmed! Ak yüz 

Salih Güngörmüş 
Akif 
Müezin Ömer 
Hanili Durgun 
Suphi.Buyrakdar 
Cemil Birecik 
Ahmed Kavukçu 
Mehmed Yusuf 
Melimt>d Yiğitb~ 
Hacı Kazım 

izzet Öztürk 
Abbud Levent 
Mustafa Yüksel 
Salih Cevri 
Kamil Hasan 

50 
25 
10 
25 
,25 
10 
2:> 
25 
25 
10 
50 

1000 
25 
50 
ıso 
50 
50 
25 

M~hmed Arıtman 
Abdülgani Kuru 
Nafi Naci 
Sarraf Osman 
Şakir İstanbullu 
Mahmud Kuşçu 
Abdülkadir Özal 
Hüseyin Apargan 
Mehmed Uçtum 
05man Erdejer 
Berber Mustafa 
Sabri Yiğit 
Kahveci Şükrü 
Hikmet Öcal 
Cemil Eğe 
lzettin Esmer 
Hasan Eğe 

50 
300 
200 

1500 
50 

1000 
1000 
400 
500 
50 
25 
50 
10 

250 
25 

200 
10 

Hasip Kazancı 25 
Hasip Soyma 25 
Osman Horşit 1000 
Ahmet Sevim 10 
Ramiz Özal 200 
Mustafa Soylu 500 
Abdullah Özal 200 
Kadir Kuran 50 
Sabri Horşit 200 
Fazıl Akar 300 
Cevdet Havva 50 
Sıtkı ve ortağı 500 
Ali Civelek 100 
Mehmet Şükrü Esm.!r 200 
Rasım Esmer 100 
Paşa 50 
Enver Kumru 500 
Şükrü Mail 250 
Şerif, Ö~ütmen 150 
Buğday ve uncular birli
ği 6025 
Osmaniye Semtocağı 875 
iplik pazarı çelmecileri200 

L. Kr. 
Bugünkü Yek un 208, 15 

!Eski yekun 13348,12 
Um\lmi yekun 13556,27 

Nu·i Demirağın 
yardımı 

Ankara j (a.a.) Nuri De· 
mirağ 420 torba un ve 220 
çadırla sıhhi malzemeler ve 
doktorlar olduğu halde fela
ket rnıntakasina gitmiştir. Er· 

\ zincanda çctlışacak olan Nuri 
Demirağ bundan başka ayrı· 
ca para yardtmı da yapmak· 
tadır. 

lstanbulda on ~ binlerce 
parça e~ya hazırlanmış ve 
bunların vapurla karadeniz 
sahiline sevki için hazırlık· 
tara başlanmıştır. 

Şehrimizde 
Evvelki akşam ha
fif iki sarsıntı olcu 

Evvelki akşam saat 23 de 
ve hafif ve dün sabaha kar 
şı saat 5 , 20 d~ daba şid
detli iki zelzele hissedilmiş
tir. Hiç bir zarar yoktur. 
Diğer taraftan evvelki ak· 

şam başlıyan şiddetli bir fır· 
tına ile ayni şiddetle yağan 
yağmur dün bütün gün 
ve gece devam etmiş ha va 
bu sabah açılmıştır. 

Gündüzde 
DEVLELKUŞU 

\ t en son olarak ZAFFR 
Ordusu (Türkçe sözlü) 

YENIGON 
SS GE:ZZ: 

Parti 
Grup unda 

Başvekilimizle Ha
riciye V ekiıimiz 
izahat verdiler 
Ankara 3 A. A. -Cüm· 

huriyet Halk Partisi Büyük 
Millet Meclis Grupu diin sa· 
at 15 te Reis Vekili Hasan 
Sakanın Reisliğinde toplan· 
mıştı.·. Başvekil Doktor Re· 
fik SaydRm, memleket geniş 
bir sahasının uğradığı fela . 
ket ve hükumetçe alınan 
tedbırler hakkında izahat ve 
birçok mebushrın suallerine 
cevap verdikten sonra Hari 
ciye Vekilimiz Şükrü Sara· 
coğlu kürsüye gelerek son 
iki haftalık siyasi hadise ve 
müzakereleri hakkında iza -
hat vermiş ve gerek Başve· 
kil ve gerek Hariciye Veki· 
linin izahat• reye konarak 
müttefikan ka1>ul olunmuştur. 

ıe s = >re 

Felaket mü
nasebetile 
Başv ekiimiz e ge· 

len taziy~ telgrafları 
Milli felaket dolayısile dün 

yanın her tarafından tazi· 
ye ve t~essür telgraflaı ı gel
mekte _ devam ediyor. 

Bu arada Mısır Hariciye 
Nazırı Abdülfettah Yahya 
paşa, Yunanistanın Paris El
çisi Politis, Siryani orto · 
doks patriki, Sark patriki, 
Maruni patriki, Filistin müs· 
lümanları namına RaS!ıp Ne· 
şaşini, Fransız akademisi a· 
zasmdan Klod Farer ve A
merika müslümanlan namına 
birzat Hariciye Vekilimize 
tee&sür ve taziye telgrafları 
çekmişlerdir. 

Çin Cümhuriyeti Reisi, 
Cümhurreisirnize çektiği IJİr 
telgrafta felaket haberinden 
duyduğu teessürü bildirmiş
tir. 

Bulgar Başvekili Köseiva· 
nof Başvekilimizle Hariciye 
V ~kilimize birer teessür ve 
taziye tf!lgrafı gönder 
miştir. 

Bundan sonra, milli ikti
sadi koruma hakkı nda hüku· 
metçe hazırlanan kanun pro 
jesinin müzakeresine başlan· 

mış ve birçok hatipler bu 
hususta beyanatta bulundu -
la:-. Müzakere saat 19 ,30 a 
kadar sürmüş ve vaktin geç 
olmasından dolayı müzakere 
lere perşembe günü devam 
edilmek üzere toplantıya son 
verilmiştir. 

lran tahşidatı 
Resrnen yalanlanıyor 

RomanlJa kra-
lı Karo/ 

Miihi m bir nutuk 
söyledi 

Bükreş 3 A. A. -- Yıl· 
başını Köstencedeki asker· 
ler arasında gt"Çİren, Kral 
Karol Veliahd, Ba$ve -
kil Tataresko ve diğer nazır 
lar refakat etmekte idi. Bu 
münasebetle bir nutuk söyli· 
yen Tateresko, dünya barışı 
nın bozulduğunu, bu karga· 
şalık arasında Romen mille· 
tinin barış siyasetine devam 
ederek bütün devletlerle 
dostluk münas~betlerini ida
me eyliyeceği , istiklali ile 
hudutlarmın bütünlüğünü son t 
kuvvetine kadar müdafaa ey 
liyeceğini söylemiş ve demiş· 
tir ki : 

" Bu hudutlar komanya 
Hudutlandır. Bunlar kuvw<etle 
ampoze edilmemiş, halkının 
arzusile Romanyaya ilhak 
olunmuştur. Huzur içinde 
hadiselerin inkişafını bekliye 
ceğiz. Bütün Romen milleti 
kral ve Veliahdinin e~ .. afm · 
da bir kütle halindedir. ,, 

Başvekilden sonra bir 
nutuk söyliyen Kral Karol 
demiştir ki : 

Eğer irademiz haricinde 
ve tarafımızdan arzu edilmi 
yeı1 hadiselerle karşılaşırsak 
milli ınüdaf aamızı yapacağız. 
Bu bakımdan milli müdafaa
mızı takviye ediyoruz. Ordu 
muzu taarruz fikrile değil, 

bize ait olanları müdafaa 
için takviye P.diyoruz. İstik • 
bale itimadla bakm&klığımız 
laıımdır. 

Tahran 3 A.A.- İranın 
Horasan ve Azarbaycan hu 
dudunda mühim miktarda 
askeri tabşidatta bulunduğu
na dair Roma Radyosu ta 

rafından verilen haberle I
ran lı~kumeti tarafından res 
men yalanlanmaktadır. 

İtalyan matbuatının 
neşriyah 

Roma 2 A.A. -- ltal
yan gazetel~ri, Komünizm a
leyhinde neşriyata devam 
etmektedirler. 

Gazeteler, İtalyanın her
zaman Komünizme karşı mü 
cadele ettiğini, Balkanların 
bu günkü statüsi.inü muhafa· 
zaya azimkar bulunduğunu 
yazmaktadırlar. 

Bulgaristan bitaraf 
kalacak 

Sofya 2 A.A.- Bulgar 
Başvekili Köseivanof Bulgar 
milletine hitaben neşrettiği 
bir beyannamede, Bulgarista· 
nın bitaraflığını muhafazaya 
azmettiğini, her ne olursa 
olsun bu bitaraflığa halel 
getirmiyeceğini Bulgar mil 
letinin Kra!ın e-trafında top· 
lanması lazım geldiğini ilan 
etmiştir. 

lngiliz askeri 
hazırlığı 

Ve İtalyan matbu
a(ı 

Roma 3 A. A. - ltalyan 
gazelelt!rİ, İngilterede 19 ya 
şından 28 yaşına kadar olan 
bütün askerlerin silah altına 
çağrılmasını mevzuu bahse· 
forek bunun İngilik ~nerjisi 
ni fevkalade arttırmak mak· 
sadını güttü~ünü ve bu su· 
retle İngiliz askeri kudreti-

Şef kat yarışı 
Başi 1 incide 

zede kardeşlerimize 1 cıilyC 
sıgara ile 2200 şişe kanya• 
göndermiş ve inhisar id:ıre 
memurları maaşların<lan 1( 

bin lira teb~rrüde bulunnn 
lardır. 

İstanbuldaki 
teberrüler 

lstanbuıda yardım vıe te 
berrü işi muntazam şekildt 
devam etmektedir. Teber 
rüde bulunan müesseeler nr 
sın da Osmanlı bankası 1 ( 
bin emniyet sandığı 5 bin 
Anadolu sigorta şirketi 2 b 
ticaret odası 10 bin. Antal 
ya anban 800, Mesajer 
Maritim şir:<eti 500 lira ver 
mişlerdir . Papa.un lstanbu 
Vekili felak~tzedelere 3 bitı 
lira teberrüde bulunmuştur. 

Yeni zelzeleler 
Yozgatta dün faat 14,45 

te ve Maden kazasında d• 
ayni saatta iki zelzele olmuŞ 
tur. 8 köyde 97 ev yıkıl 
mış 6"/ ev hasara uğramıştı 
İnsan zayiatı yoktur faka 
maddi zarar mühimdir. 

Açıkta kalanlar civar 
köylere nakledilmektedir· 
ler. 

Diğer taraftan Ezine v 
Amasyada hafif zelzeleler 
hissedilmiştir. Hasar yoktur: 

Zelzele yüzünden Gire· 
sunda insanca zayiat yoktur 
Fakat ınülhakaua·ins;rn za)'' 
atı çoktur. Merkezde mü· 
bim miktarda bina yıkılnııŞ 
tır. 

Uzak Şarkta 
JaF on ve Çin zayjat• 

Şanghay 3 A.A.- Y aP 
lan hesaplara göre, Çin r11 

harebelerinin başlangıcında" 
beri Japonların zayiatı 1 
milyonu geçmektedir. japofl 
lar Çinde 1 milyon 650 biO 
kişi tahşid etmişlerdir. Kaf 
bedilen 1 milyon asknill 
yüzde 40ı ölü ve .Yüzde ' 60' 
da harp harici kalan yaralı' 
lardır. 

Diğer taraftaıı Çin hüku 
meti 3 milyon askeri sefer 
ber et niş ve bunlardan 2~ ~ 
milyonu·m kaybetmiştir. 2 

1 

milyon Çin zayiatının yüzde 
kırkı ölü ve gerisi de artı~ 
işe ~yaramıyacak derecedt 
malUl kalan yara] ılardır. 

ilan 
3 1 940 tarilıin<lerı itibare . ' 

A~takya P T. T. merkezinill 
Vilayet P. T . T. nıüdürlüğ'~ 
binasının alt kısmında ihzar 
edilen daireye taşındığı ve ıJ1 
amelenin o merkezde kabu· 
lüne başlandigı ilan olunur 

nin son hadde çıkarıldığın• 
yazmaktadarlar. Gazetelere 
göre bu hal ayn~ zamanda 
İtalya veya başka bitaraf 
devletler tarafından yapıta· 
cak sulh taarruzlarına karŞ1 

önceden hazırlanmış 1)ir ce' 
vaptır. 


