SAMSUN’DA DEPREM

BAKİ SARISAKAL

SAMSUN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Samsun’da meydana gelen depremlerle ilgili ulaşabildiğim ilk bilgiler 1919 yılına ait :
“ 23 Ağustos 1335 (1919) cumartesi gecesi alaturka saat üç buçuk sıralarında beş dakik a ara
ile iki defa “ Hareket-i arz” meydana gelmiştir. Birincisi Güneyden gelerek beş saniye,
ikincisi ise üç saniye kadar sürmüştür. Herhangi bir hasar ve can kaybına yol açmamıştır. “ 1
Samsun daha büyük bir depremle 1939 Aralık ayında karşılaştı. Gece yarısı tam saat
2’de uğultuyla büyük bir sarsıntı meydana geldi. Bütün Samsun halkı havanın soğuk ve
rüzgârlı olmasına rağmen sokaklara fırladı ve sokaklarda sabahladılar. Depremde Hacı Hatun
ve Pazar Camileri’nin şerefelerine kadar minarelerinin yıkıldığı, Yeni Cami ve Yalı
Camileri’nin âlemlerinin düştüğü görüldü. Bunlardan başka diğer hasarlar ise; Samsun’da 400
kadar baca ve duvar, 5 ev tamamen yıkılmış, İş Bankası civarında bir binanın yıkılmasıyla
enkaz altından bir ölü ve iki yaralı çıkarılmıştır. Gazhane binasında da hasar meydana
gelmiştir.
Çarşamba kazasında Hükümet Konağı ve 25 ev tamamen yıkılmış, Tekel Tütün
Fabrikası tamamen, Emniyet Müdürlüğü kısmen yıkılmıştır. Hasarlı ev sayısını 100’den fazla
olduğu depremde 20 ölü ve 8’i ağır olmak üzere 58 yaralı vardır. 2
Vedat Ürfi Bengü Samsun Depremi ile ilgili izlenimlerini gazetesine şöyle
aktarıyordu:

1
2

Piyasa 25 Ağustos 1335, Sayı: 17
Ahali 27 Kânunuevvel 1939, Sayı: 852

“ Samsun’da Halk Hâlâ Tavuk Kümeslerinde Veya Açıkta Yatıyor
Yer sarsıntısı bu hafta Samsun ve havalisini de bugüne kadar misli görülmedik ve
endişe sahnesi haline koymuştur.
Salı günü hava kış ortasında bir ilkbaharı andıracak kadar güzel ve ılık idi. Hatta
birçokları, işlerinden ayrıldıktan sonra bu lâtif havadan istifade etmek üzere parklara bile
uğramışlar, neşeli neşeli dolaşmışlardı. O gün sobaların bile yakılmasına lüzum görülmemişti.
Gece sinemalardan, gazino ve kahvehanelerden ayrılan halk, bir iki saat sonra karşılacakları
faciadan bihaber, evlerine çekildiler.
Gece saat 2, ansızın herkes yatağından fırladı. Evlerde feryatlar işitildi. Korku ile
gözlerini açanlar, şiddetli bir sarsıntı ile evlerinin yalpa vurduğunu gördüler. İki saniye sonra
herkes bir nefes alır gibi oldu. Korkunç bir kaza geçirilmişti. Fakat bu teselli çok sürmedi. Üç
saniye sonra gözler dehşetle açıldı. Müthiş bir yer sarsıntısı halkı, mislini görmediği bir
felaket havasına saldı. Bu sarsıntı öyle şiddetli idi ki evlerde yürümek imkânını kimse
bulamıyor, eşya devriliyor, mobilyalar birbirine çarpıyor, mutfaklarda tabak, şişe namına bir
şey bırakmıyordu. 20 saniye, herkese 20 felaket saati kadar korkunç geldi. Tavanlardan
dökülen alçılar, çatlayan duvarlar, alelıtlâk basit bir tabiat hadisesi karşısında bulunulmadığını
anlatıyordu. Hasara uğramış odalardan halk, müthiş bir korku içinde sokaklara fırladı.
Sokaklar, bahçeler, parklar, yastığını, yorganını kapan binlerce insanla dolmuştu. Evlerde tek
kişi kalmamış gibi idi. Herkes pek de kolay çekilmeyeceğini bir çeyrek saat sonra tekrar baş
göstermesiyle ispat eden yer sarsıntısının büyük bir facia doğurmasından korkuyordu.
Ansızın Bir Haber:
Yıkılan evle, yaralananlar varmış. Sokaklarda türlü türlü haberler dolaşıyordu. Sarsıntı
karşısında itidalini kaybeden halk, evlere dönemiyordu.
Bahçelerde en tanınmış zenginlerden, en fakir insanlara kadar herkes şiltesini,
paltosunu yere sermiş, pek şiddetli bir şekilde taarruz eden tabiat hadisesinin yeni bir
hücumda bulunup bulunmayacağı noktalarında mütereddit bekleşiyorlardı.

Samsun’da Ziraat Bankası’nın
Karşısında Bulunan Ev

Samsun’da Deprem Sonucu
Minaresi Yıkılan Pazar Cami

İSMET İNÖNÜ DEPREM BÖLGESİNDE
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Deprem Bölgesinde Bir Depremzedeyi Teselli Ediyor

Hadisenin Ehemmiyeti Anlaşılıyor:
Samsun merkezinde sıvaları düşmeyen tek bina kalmamıştı. Birçok mühim binaların
duvarları çatlamış, 5 şerefe uçmuş, yirmiden fazla ev yıkılmıştı. 4 kişi yaralanmış ve bir
kişinin öldüğü haber verilmişti. Çok şiddetli bir rüzgar kopmuş, adeta dört yanı devirmeğe
çalışıyordu. Vali Vekili Bay Orhan Güvenç derhal bütün şehri dolaşarak, lazım gelen
tedbirleri aldırttı, direktiflerini verdi ve bütün zabıta, belediye ve sağlık teşkilatı azamî alâka
ve yardımını ibraz etti. Hâdisenin ehemmiyeti sabahleyin gelmeye başlayan haberler üzerine
tamamıyla anlaşılmağa başladı. Geceyi elektriklerin sönmesi yüzünden karanlıkta geçiren
şehirliler, mülhakatta yer sarsıntısının birçok hasarı mucib olduğunu öğrenir öğrenmez çok
müteessir oldular. Fakat Erzincan ve havalisindeki felaketin büyüklüğü hakkında haber gelir
gelmez, bu endişe büyük bir korku halini aldı. Artık hiç kimse evine dönmek, bir çatı altında
kalmak istemiyordu. Şehirdeki meydanlar, bahçeler, tarlalar, hülasa açık bütün yerler, açık
havayı ev edinmeye karar vermiş binlerce insanla doldu. Birinci gece hava bu mevsimde gayrı
tabi denilecek derecede sıcaktı. Gece palto ile gezmek şöyle dursun, terleniyordu bile. Yer
sarsıntısının şiddetli bir şekilde tekerrürü ihtimali karşısında binlerce kişi debütün gece yi
şehirde dolaşmakla geçirdiler.
Sarsıntı Tekerrür Ediyor:
Bu endişeyi bertaraf etmeye çalışanlar tabiatın acı cilveleri ile maalesef karşılaştılar.
Yer sarsıntıları birkaç defalar tekerrür etti. Bu hal, halk arasındaki korkunun devamına ve
şiddetlenmesine sebep oldu. İlk geceyi karanlıkta geçiren şehir halkı, elektrik hatları derhal
düzeltildiği için radyolara, haberlerin başına koşuyor, felaketin diğer yerlerde olan tahribatını
öğrenmeğe çalışıyordu.

Samsun’da Deprem Sonucu Yıkılan Evlerin Enkazı Arasında Çocuklar
Samsun Kazalarında Elim Hadiseler:
Bazı kazalarla ilk gün telefon muhaberesi imkânı kesilmişti. Vilayet, irtibatın temini
için azami cehdi sarf ediyordu. Çarşamba treni de işlemiyordu. Mamafih kuryeler vasıtası ile
hemen lazım gelen malumat alınabildi.

Samsun’da Deprem Sonucu Yıkılan Evinin Önünde Bir Depremzede
Çarşamba büyük bir kazaya uğramış, tabiatın korkunç bir darbesini yemişti.
Samsun’un bu güzel şehrinin en muhkem binaları, en göze çarpan eserleri, bir an içinde hâk
ile yeksan olmuştu. Bu arada meselâ mezbaha Irmakbaşı’ndaki büyük gazino ve otel,
inhisarlar anbarı, yeni yapılan birçok güzel evler, bir yığın enkaz haline gelmişti. Yalnız ilk
gün 21 yurttaşın cesedi enkaz altından çıkarıldı. 59 yaralının çok ağır olan 8’i Samsun
Memleket Hastahanesine naklolundu. Enkaz latında kalanların çıkarılması ve felaketzedelere
lazım gelen yardımların yapılması için Çarşamba kazasından istimdad ediliyordu. Vilayet
Sıhhıye Müdürünün riyasetinde bir sıhhî imdat heyeti derhal Çarşamba’ya geldiği gibi
vaziyetin düzeltilebilmesi için bir mühendis ve belediyenin bir enkaz kaldırma ekibi de hemen
buraya sevk edildi. Halkın vaziyeti çok hazindi. Herkes dışarılara dökülmüştü. Yaralılar
Çarşamba Halkevi’nin muvakkat bir hastane şekline konulan salonunda tedavi edilmeğe
başlandı. Vali Vekili hemen Çarşamba’ya gelerek halkın hazin vaziyetine bir çare bulmak
üzere gereken tedbirlerin alınmasına nezaret etti. 20 mahrutî çadır ve her birisi kırkar kişi
istiab eden dört vagon temin olunarak açıkta kalanlar buralara yerleştirildi.
Felaket esnasında çok elim sahnelere şahit olunmuştu. Memleketin bir ileri gelen
taciri, iki yavrusunu bağrına basmış olduğu halde enkaz altından çıkarıldı.
Köylerle telefon muhaberesi inkıtaa uğramıştı. Bir taraftan bunların tamirine
çalışılırken bir taraftan da tafsilat elde edilmesine çalışılıyordu. Anlaşıldı ki yalnız Çarşamba
köylerinde 14 vatandaş ölmüştür ve 40’ta yaralı vardır.
Terme köylerinde de 39 ev, 7 fırın, 12 ambar, harap olmuş; beş köylü yaralanmış, bir
vatandaş ölmüştü.
Çarşamba’ya gittim ve felaketin ızdırap verici sahnelerini bizzat gördüm. Güzel
kazanın birçok yeri bir enkaz manzarası arz ediyor. Felaketzedelerden biriyle konuştum. Dedi
ki:

Çarşamba’nın En Güzel Binalarından Birinin Depremden Sonraki Durumu
“ Ne olduğumuzu bizde şaşırdık. Uykuda idim. Birdenbire bir kenara fırlatılır gibi
olduk. Sanki birisi beni yatağımdan kapmış ve karşıki duvara doğru çarpmıştı. Kımıldayacak
vakit bulamadım. Başımın üzerine kara bir bulut yıkıldı. Kendimden geçmiştim. Yatağımdan
beni şiddetle fırlatan sarsıntıyı unutamam. “
Büyük Irmak üzerinde bundan birkaç sene evvel ve nafıacılığımızın cidden müstesna
bir eseri olan büyük köprüyü lehülhamd bir şey olmamıştı. Fakat bu köprünün karşı yakasında
tam başlangıç noktasında eski mebus Mehmet Güneşdoğdu’nun yaptırmış olduğu otel ve
gazino feci bir şekilde çökmüştür. Sahilde çok yüksek bir şekilde kurulan bu bina cidden
güzeldi. Büyük bir yükseklikten çöküşü korkunç olmuştur.
Samsun’da Mektepler Tatil:
Sarsıntıların doğurduğu heyecan ve mektep binalarının birçoğunda görülen çatlaklar üzerine
mektepleri bir iki gün için tatil mecburiyeti hâsıl olmuştur. Samsun’da dış ve iç alçıları ve
sıvaları düşmeyen tek bina kalmamıştır. Yüzlerce binanın duvarları çatlamış, resmi ve hususi
binaların hangisinin tehlike arz ettiğini anlamak üzere fen heyetleri seferber bir vaziyete
geçmiştir.
Yağmur ve Soğuk Başlıyor:
Sarsıntıların heyecanı ile iki geceyi açık havada geçiren Samsun halkı için en büyük
güçlük, üçüncü gün başlamıştır. Ilık havalar birdenbire değişmiş, korkunç ve gayrı tabii
rüzgârlar başlamış, soğuk yeniden baş göstermiştir. Şehirde yüzlerce aile, şuradan buradan
çadırlar tedarik etmiş, bazıları muvakkat barakalar yaptırmış, bazı aileler tavuk kümeslerini
temizleterek bunların içine yorgan ve şiltelerini yerleştirmişlerdi. Fakat şiddetli yağmurların
başlaması bütün bunları müşkülatla karşılaştırmıştır.
Buna rağmen hiç kimse evlere girmeyi, endişe içinde aklına getirmeyi gene düşünmemiş,
yüzlerce aile şiddetlenen yağmura ve kuvvetlenen soğuğa rağmen, hastalanmayı göze alarak,
yağmur altında sırılsıklam olmuş yataklarına ve yorganlarına sarılmış, geceyi elim bir şekilde
ve bin bir ızdırap içinde açıkta geçirmişlerdir. Elyevm yüzlerce aileaynı şekilde, kış
mevsiminin şiddetine açık havada tahammül etmeğe çalışmakta ve evlerine girmekten
çekinmektedirler.

Depremin Tahribatından Etkilenen Mıntıkayı Gösterir Harita

Depremden Tamamen Çöken Bir Binanın Enkazı Kaldırılıyor
Kasırga ve Rüzgâr Devam Ediyor:
Cuma ve Cumartesi günleri Samsun’da havalar bu güne kadar nadir görülmüş bazı
gayrıtabiilikler göstermiştir. Güneş, fırtına ve yağmurla beraber gök çok garip bir manzara arz
etmiştir. Güneş altında yağmur yağmış, ansızın fırtınalar olmuş, şehirde en büyük ağaçlardan
birçoğu yıkılmış, geceleri bilhassa on ikiden sonra başlayan şiddetli kasırgalar devam etmiştir.

Bu kasırgalar çadırlarda barınan birçok kimseyi müşkül vaziyetlere sokmuş, çadırları
da uçurmuştur.
Yeni Sarsıntı Yok:
Cumartesi gün hiçbir sarsıntı kaydedilmemiştir. Bu hal asabı biraz teskin eder gibi
olmuşsa da yüzlerce aile çadırlarda, açık havada yaşamağa devam etmektedir. Bu elim
vaziyetin ve endişenin daha ne kadar devam edeceği bilinmemektedir.
Vedat Ürfi Bengü

Deprem Sonucunda Çarşamba Hükümet Konağı

Samsun’da Yıkılan Binalardan Biri

Samsun’da Hacı Hatun Camisinin Yıkılan
Minaresi (Bu minare 400 Seneliktir ve
Samsun’un İlk Minareli Camiidir.

Arasta Caddesinde Harap Olan Bir Ev

Samsun’da İtfaiye ve Kızılay Otomobilleri Depremden Yıkılan
Evlere Doğru Hareket Ediyorlar

DEPREM FELAKETZEDELERİNE YARDIM KAMPANYASI
Samsun Milli Yardım Komitesi büyük bir faaliyet göstermeğe devam etmektedir. Vali
Bay Fuat Tuksal’ın başkanlığında sık sık toplanan ana komite alınması gereken kararları
vererek hemen tatbikini temin etmektedir. Komite bazı günler iki toplantı dahi yapmaktadır.
Salı günü sabahleyin Vilayet Konağı’nda yapılan toplantıdan başka gece parti kurağında
ikinci bir toplantı yapılmış ve bu toplantı gecenin birine kadar devam etmiştir.
Kızılay Merkez Heyeti hemen her gün kurum binasında toplanarak acilen alınması
gereken işlerle meşgul olmaktadır. Heyet azasının bu çalışmalarda gösterdikleri hararet ve
hasrettiği uzun zamanlar her türlü sitayişe lâyıktır.
Samsun Vilayet Merkezi’nde Perşembe günü öğleye kadar toplanan teberru miktarı
21.057 lira 58 kuruşa baliğ olmuştur. Teberruat devam etmektedir. Esnaf cemiyetleri
aralarında topladıkları ianeleri Milli Yardım Komitesine teslim etmektedirler. Ayakkabıcılar
Cemiyeti iki yüz çifte yakın eşya ve ayrıca nakdî teberruat toplamış, Terciler Cemiyeti iane
toplamakta tehalük göstermiş, diğer esnaf cemiyetleri bu vadideki mesailerinden güz el
neticeler almışlardır.
Memleketin güzide bayanlarından müteşekkil komiteler şehirde manifatura ticaretiyle
meşgul zevatı ziyaret ederek büyük miktarda kumaş ve bez teberruunu temin etmişler ve
bunların bizzat dikilmesini deruhte etmişlerdir. Bayanlar geceli gündüzlü bir faaliyet
göstererek felaketzede yurttaşlara çamaşır dikmekle meşgul olmaktadırlar. Samsun
bayanlarının bu husustaki emekleri ve alâkaları her türlü sitayişin fevkindedir.
Valinin eşi Bayan Kevser Tuksal, bayanlar komitesine başkanlık etmekte ve yardım
işleri ile bilfiil meşgul olmaktadır. 3
Geri Tobako Umum Müdür Muavini Kozen ve Di Amerikan Tobako Şirketi Samsun
Müdürü Lindly Müesseseleri namına Milli Yardım Komitesine 1.000’er lira teberrü etmişler
ve bu parayı Kızılay veznesine teslim etmişlerdir. Bu iki ecnebi müessesenin bu şefkat ve
alâkası muhitte çok iyi bir tesirle karşılanmıştır.
İngiltere Hükümeti’nin Samsun Viskonsolosu L. E Stable ‘de felaketzedeler için
şahsen 50 lira teberruda bulunmak
suretiyle bir şefkat eseri göstermiştir. 4
Samsun
felaketzedelerinin
vaziyetini mahallinde tespit ve İngiliz
milletinin sempatilerini iblağ etmek
üzere Samsun’a gelen İngiltere’de
müteşekkil
yardım
komitesinin
mümessili Emekli General Sir
Vındham Deeds, Samsun’da azlım
gelen yerleri gezmiş ve merasimle
uğurlanmıştır.
Fotoğrafta Generalin İstasyonda teşyii merasimi görülmektedir. Fotoğrafta sağdan
itibaren Tümen Kurmay Reisi Binbaşı Bozkurt, Vali Muavini Orhan Güvenç, Emniyet
Müdürü Tevfik, Vali Fuat Tuksal, Belediye Reisi Doktor Necmeddin, İngiliz Generale refakat
eden Kızılay Müfettişi Dr. Remzi ve Vilayet Gazetesi Başmuharriri Vedat Ürfi
görülmektedir.5
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Son Posta 11 İkinci Kânun 1940, Sayı: 3396
Son Posta 25 İkinci Kânun 1940, Sayı: 3410
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Son Posta 18 Şubat 1940, Sayı: 3431
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27 Kasım 1943 Cuma günü akşamı saat 1.30’da Samsun’da çok şiddetli bir deprem
daha oldu. Bu deprem Samsun’dan başka Amasya, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve
Ordu illerinde de büyük hasar ve insan kaybına neden olmuştur.
En büyük hasar ve insan kaybı Samsun’da meydana gelmiştir. 1.371 ölü, 464 ağır
yaralı, 697 hafif yaralı, tamamen yıkılan bina sayısı 8.070, çok hasarlı bina sayısı 4.228 , az
hasarlı bina sayısı 2.787’ dir.
Samsun vilayeti içinde en çok Lâdik, Havza ve Vezirköprü kazalarında meydana
gelmiştir.
Depremde Zarar Gören Yerin Adı

Ölü

Ağır
Yaralı

Hafif
Yaralı

Yıkılan Çok
Az
Bina
Hasarlı Hasarlı
Bina
Bina

Samsun Merkezinde

8

6

34

121

150

591

Samsun Köylerinde

-

-

-

55

99

Havza Merkezinde

-

-

-

77

5

176
-

Havza Köylerinde

396

131

484

2987

1052

-

Vezirköprü Merkezinde

170

44

50

583

367

311

Vezirköprü Köylerinde

366

32

84

2550

825

547

Lâdik Merkezinde

90

37

-

244

255

-

Lâdik Köylerinde

313

165

-

1031

281

-

Bafra Merkezinde

8

-

20

11

24

560

Bafra Köylerinde

-

-

10

43

183

139

Terme Merkezinde

-

-

-

3

-

155

Terme Köylerinde

-

-

-

42

-

106

Çarşamba Merkezinde

3

6

8

21

219

61

Çarşamba Köylerinde

1

-

7

186

653

-

Kavak Merkezinde

-

-

-

6

7

19

Kavak Köylerinde

16

40

-

153

153

115 6

Bu deprem 58 saniye sürmüştür ve Kurşunlu Camisi’nin minaresinin alem taşı kubbe
üzerine düşmüş ve oradan son cemaat çatısına sıçrayarak bu yerde bir çöküntü meydana
getirmiştir.
6

19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi 19 Son kanun1944, Sayı: 65

19 Mayıs Camisi’nin gövdesi yıkılmıştır. Hançerli Camisi ise tamamen yıkılmış
sadece minaresi sağlam kalmıştır. Pazar, Kılınçdede, Yeni, Abdullah Paşa Camilerinde de
hasarlar vardır. 7
Pazar Mahallesindeki Bozkurt İlkokulunun cümle kapısı üzerindeki çıkma kısmı ihmal
ve bakımsızlık yüzünden bozulmuş ve zelzelede oturulamayacak derecede hasara uğramış ve
okulda bir sınıf darlığı meydana getirmişti. Bunun içinde yarım günlük eğitim yapılması
mecburiyeti hâsıl olmuştur.
Öğrendiğimize göre hasara uğrayan kısmın tamiri için gerekli teşebbüsler yapılmış ve
Vilayetçe tamirat için 1.200 lira tahsisat çıkmıştır.
Fakat tatilde onarılması lazım gelen bu yerin mektepler açılalı ve dersler başlayalı
hayli zaman geçtiği halde tamir edilmediğini ve yarımşar günlük tedrisata devam olunduğu
teessürle görmekteyiz.
Binasının şehrimizde açılan Erkek Sanat Okuluna verilmesinden dolayı başka bir
okula nakledilen 30 Ağustos İlkokulu da aynı durumda bulunmaktadır.
Bu iki okulumuzun bina ihalesinin bir an bitirilerek yarım gün tedrisata nihayet
verilmesi yerinde olurdu. 8
1944 depreminde hasara uğrayan tarihi eserler:
Vezirköprü’de:
Köprüde Fazıl Ahmet Paşa tarafından yapılan medrese, Köprülü konağı Ayşe hanım
tarafından yapılmıştır. Tavan ve köşelerde eski Türk motifine göre işlemeler ve Türk usulü
şömineler vardır. Köprülüler Camisi’ de yıkılmıştır.
Bedesten çok eskidir. 4-5 asırlıktır. Yörgüç Paşa Camii bir minareli İkinci Murat
devrinde yapılmıştır. Müteaddit defalar tamir görmüştür.
Çeşme, üzerinde Kadıkara ismi yazılı olması itibariyle önemlidir. Köprünün eski ismi
Kadıkaradır.
Lâdik’te:
Bülbül Hatun Camii 884’de İkinci Beyazıt’ın eşlerinden Bülbül Hatun tarafından
yaptırılmış müteaddit defalar tamir görmüştür. Cami tamamen yıkılmıştır.
Avcı Sultan Mehmet’in yaptırdığı iki minareli Cami inşa tarihi 1083 müteaddit defalar
tamir görmüş son depremde bir minaresi sağlam duruyor, diğer minaresi ile cami tamamen
yıkılmıştır.
Eski kervansaraylardan iki asırlık Taşhan tadil olunarak Belediye dairesi yapılmıştı.
Oda yıkılmıştır.
Kümbet (Selçuklular dönemine ait) bir mezar vardı, harap olmuştur.
Kapalı Çarşı tahminen (250) seneliktir. Lâdikli olduğu söylenen Şeyh-ül İslam
Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kısmen yıkılmıştır.
1889 yılında Kaymakam Reşit Bey tarafından yaptırılan Saat Kulesinin üst kısmı
uçmuştur.9

7

Ahali 25 Şubat 1944, Sayı: 1041
Karadeniz 27 Aralık 1944, Sayı: 5
9
19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi 19 Son kanun 1944, Sayı: 65, Sayfa: 40
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Samsun’da hissedilen diğer depremler ise:
1. Deprem: 3.9.1944’de gece olmuştur.
2. Deprem: 24.12.1944’de gece olmuştur.
3. Deprem: 29.12.1944’de olmuştur.
4. Deprem: 2.3.1945’de gündüz, Cuma Namazında olmuştur.
5. Deprem: 6.3.1945’de olmuştur.
6. Deprem: 8.3.1945’de olmuştur.
7. Deprem: 24.3.1945’de olmuştur.
8. Deprem: 26.10.1945’de olmuştur.
9. Deprem: 29.11.1945’de olmuştur.
10. Deprem: 21.1.1946’da olmuştur.
11. Deprem: 9.4.1948’de olmuştur.
12. Deprem: 13.4.1948’de olmuştur.
13. Deprem: 13.8.1951’de olmuştur.
14. Deprem 19.8.1954’de olmuştur.
Evvelki gece 11.30’da Samsun’da ufki fakat çok şiddetli bir zelzele olmuştur. Zelzele
esnasında sinemada olanlar panik halinde sokağa fırladıkları gibi evlerden sokaklara akın
edenlerde hayli kabarık bir yekûn tutmuştur. Zelzelenin sıklet merkezinin Çorum olduğu
söylenmiş ise de bizim telefonla yaptığımız tahkikatta göre bu söylentilerin aslı olmadığı
fakat zelzelenin Çorum’da daha şiddetli hissedilmesine rağmen ne hasar ne de can kaybı
vardır. Şehrimizde de yaptığımız en son tahkikata göre hiçbir hasar kaydedilmediği gibi
nufüsca da zayiat yoktur. 10
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