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Alman devlet 1 

teşkilfıtında mü- i 

him değişiklik 1 

Hitler, Alman imparatorluğu t 

reisi olacakmış ! 
Göring başvekalete geçecek, Himler, 

Göbels, Ley azledilecekmiş ı 

· Almanya yeni bir sulh 
u teşebbüsü mü yapacak, 

1 
Pans, 2 (Radyo) - Petit Paıisien gnzetesl bugUnldl sayısında, 1 

~Yada. bulunan maHimatma itimat edilir bir muhabirinden aldığı ı 
• ı:bere ıstinaden, Almanyanm sulh için yeni bir teeebbila yapmak U.. 

re oldu{;runu yazıyor ve şunlan bildiriyor: 1 
hbtı llitıer yeni sulh tckllfile beraber Alman d evlet teekllAtmda mli
İn:ı bir değL~iklik yapacnkttr. Bu değişikliğe göre k endi.si ''Almanyn 
G<s~aratorluğu reisi" olacnk; başvekilliğe Göring geçecek; Himlcr, 

ela Le · · azi · 1 • azı dil -Al ' Y gıbı ba§lıca N reıs en e ecek ; hariciye nazırlıgma 
nıanYanrn burrf'nkil Romn elçisi Von Makcnsen getirilecektir. 

}{·· b" 

Uçliıc birer Leh ve Çek devleti brrakmak Hitlerin yapacağı ye. 
Jı.i Bulh teııebbüsUniln esasını teşkı1 edecektir. 
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Kızılordunun 

Balkanlara inmesine 
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Hafif yaralı olan bir vatandaş 

Zelzele faciasını 
nasıl anlatıyor? 

Belinden aşağısı beton yığınlan arasına sıkışan bir 
felaketzede "beni öldürün, daha iyi !,, diye inliyordu 

Bütün Erzincanda bir 
tek çeşme kalmış ! 

J:rdncaııdan lnı gün gP.lrn bir yaralr, giirt"lüld~riııt Sön D&kilm tnultarrirh11 n lahyor ..• 

, Haydarpaşa garı 

bugünde, 
Erzincandan 

haber bekliyen 
va andaşlarla 
. doluydu 

J."el!ketin vukuu gocesl Erzin
candıı bulunan bir vatandaş, hu sa.. 

bah Anadolu muhtelit katarile 
----------- --- -- Haydıırpa.şaya gelmlştir. 

müsaade etmiyeoek Geçenlerde t ayin olu nan ~~~:~:;=::;.:;;~~ 
~m8: 2. ~A. A.) - Hnvas: talya., Bolşevik tehlikesi her ne re. rmC.:an haber bekllyen vatanda., • 

il 'Rlazıonı ıntemntionalc" mecmu- de kendini gösterdiyse, oraya mü· L O t lardı. Hepsinin UmJdi dün oldu u 

ıJ' &at siyasi vaziyet hakkında ncıırcL dnhalede aııla tereddUd etmem~ • e n ı n g r a g;bi bug11.'rı. de boşa çıkmQ, Erzln-
-;I tJği bir mnknlede diyor ki: tir. ~andan blçbır haber almamannşttr. 
ıe "Kızılordu Knrpatlara dayandı. Rusya FinlA.ndiyada uzun bir Hafü yııralı olarak gelen ek 
tfl Fakat, İtalya kızılordunun ct'nubıı harbe girlşmfs bulunuyor. Fakat, yc :cu da kalabalığı görtlncc 

ıet doğru ilerlemesine ~iisnado ~trni· c~nubu şarki Avrupaıımda Bo~e _ B k d kendisınin Erzlncan1an geldi~ nI 
ıtr Y~cektir. Otedenben Bolşevık n- vik propagandasınm ı.ıınır göııter- a ş u m a n a n ı saklamr~ ve etrafını saranlara Mn· 

l~yhtarı siyasete sadık bulunan l- (Devamı 2 inci Sayfada) latyad~n trene bindiğin! sörliY~ -
5f, rek uzakla.şcı~tn'. Ancr k, hfıclli li 

~ Sel f el3keti Muva1FfaklyetslzBlğlnden dolayı ~:~:~~~:;:~:~~;;.: 

rf Bursa ve havalisindeki feyezana dair Divanıharbe verildi §~~f~~i.t~ 
ı* haberler 4 ÜnCÜ 58 yfamızdadır .(Y azuı 2 inci sayfada) ıemi~tir(oevarm 2 inci Sayfada) 

• 
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--hirde 
---=----Neler Oldu -
Uolmabançe · voıuna sevkedilen 

O obüs sahip eri 
işten vazgeçiyorlar 

Bu yoJun tenha olmasından bQ§ka T epeba§ı ve 
Beyoğlu mÜ§terilerini de kaybettirdiğinden 

zarar b:ı§ladı 
İstanbul ile Beyoğlunun muhte- Maçkaya, Şişliye, Kurtulu,a gide

lif semtleri arasında işliyen oto. cek yolcular da yavaş yava~ azalı· 
büsler. ~ediycnin son bir karan yor. Çünkü yeni yol uıun oldu. 
ile cumartesi gü':lü akş:ımrı dan i· ğundan bunlar dolmuş taksilerı 
tibaren Karaköyden sonra Dolma tercih edi}•orlar. Beyoğlu yo:unu 
bahçe yolunu takip ederek Ta~sı· takip ederken gClnde vasaU 35·40 
me çıkmağa lxışlamışlardn. lira arasında i~ yapıyorduk. Hal· 
Beyoğ' u caddelerindeki seyrüse- buk; şfm::li günlük hasılatımız 25 

fer kesafetini azaltmlk m:ıksadile lirayı bulmamaktaiır. Bu mikta. 
verilen bu ka;ar oto!>:l! s:ı~i'lle. nn daha da düşeceği tabiidir 
rinin şıMyetlerine uğramıştır. Çünkü birçok halk yeni yolu bil· 
Bunlar Tepebaşı, Galatacraray ve meden otobüse biniyor ve bir daha 
Beyoğluna gidecek yolculamu da binm~~e tövbe ediyor. 
kaybettiklerini, u1telik de mlsraf· Bunlardan başka ~·eni yol mas
Jannın fazlalaştığını söylemekte- raflanmm da QC>ğalt'tlıştır. Maç • 
dirler. ka. • Beya-nt aras~da ic;liven bir 

Otobüs sahipleri, belediye bu otobO~ Beyoğ'u volU'l'J ta'<h.> e:ler 
karan değictirmez \'e oto':ı!hledn ken gidip gelme bir servis için bir 

1 bm;uk ı:ıi11e:len az bentin yakarken 
eski yolu takip etmelerine izin şimdi iki ~i~ vakm':t',ta'hT'. Ayn· 
vermezse otobüs işletme'<te'l va.z.. ca ya~ m"lc:'?.f1':\"T da arrnt~tır. 
geçeceklerini Heri stlnn'!'rteiirler. Netice {ti'"r:!rile h•ı-"1'1 ~"'l'it> 25 
ÇilııkO V"'lt va7.fvette zarar etmek- liralık hac::ıhta m·t'<~'>il d"l'n faı
tedirler. 0t'>1>tis sa'ıi'lıerin:le'l biri la ma~raf vardır. ot..,'l'l~ sa'ıl'l'er 
bir muharrimi:z:ie şunları söyle- ~för ve hiı,.t,.H-in ~-.ıc::ırıı CE'1> 

miştir: leri.,d•., Mü•"f'•lar. Tl'l"''tite hu 
''- Be,•ol?tn yotcıı!arMı kavhet. va~vetto t>t-,'"ıf\c:: ic::1~t""I•'!• 1"1'<~~ 

ti~imiz ıtibi Ka!"ll'<öv i'e 0!11mn· Vl''<t•t" R•ıırihı vııH V! J,•'•1lvp T'P" 
bahçe a"Cl~ 4 "11< t•"'l'ıa c;e-nt1er ot· isini 7h~""t ,..ı.,."'?H"'. F.h· tııe~· 
du~ndııı yeni vo1c-ı da h•,!o:ı'Ttt. te~;m;~ kahul e-tif~.,..._e ob':>ls f,-
yoruz. Bundan başt<a Tak~imP l<'tmekten va ~eçeeğiz." 

tik tedrisat müfettişleri bugün toplandı 
tık tedmat mnfettışterf bugUn &ğteden 80t11'8 maarif m0dllr10· 

~nde bir toplantı yapmrolardır. Bu toplantıda oehrlmWn ilk tedrlsat 
mUess~selcrlnde yeni yıl çalışma!nn etrafında yapılacak teftişler gö. 
rUoUlmUgtUr. Mesleki görUemelerden sonra zelzele fellketJ dolayl81-
le uıc, okullarda toplanarak teberr iller llurinde de ttıUtalea aerdedlı.: 
Jn13Ur. 

·?irmtaka mtlfettlşlerl kendi balgelerlndek1 okullarda iane topla4 

ma işine azrunJ ehemmiyet verilmesi için k'ab eden teftl§lorl stıratlc. 
yapac:aklardır. 

Universitede açık asistanlıklara tayinler yapıldı 
Onfvenıltenln muhtelif enstltU ve fakllltelerlnde açık btilunan L 

al!tanhklara maarif vekilliği tarafmdan yeni tayinler yapılmıtıtır. Ya· 
pılan taylnler şunlardır: 

TecrUbl fizlk aslııtanhğma thsan Özdoğan, Hayvanat enatltllsQ 
a.slstaıılığma Sadeddin Okan, lklncl dahiliye ulstanhğnıa Tevfik Bay. 
kal , Fizibatarof asl!ıtantığına Ekrem Haryot, Matematik eruıtltUeU a-
81.ııtanlığma Saffet Suray, Tıb fakUlte!!l lklncl hariciye hastalıktan 
ulstanhğuıa Zeki Butur dl{c;I okulu asistanlığına Hamdi rnszclloğlu, 

Marazi teşrih asistanlığına Celil Kent. Jktısat Fnkllltesl asistanhğma 
Hayri Öker, birinci hariciye u!stanhğma Doktor Baha, birinci tc; 
hastalıkları asistanlığına Seldml lşclağ, Filoloji ulşt4nlığma Vlhld 
Toroman. 

Voleybol turnuvası 
Beyoğlu Halkevi, YUksck Mü. 

bendia mektebinin mUracaatı ü. 
zerine bUtUn yUksek mektep ve 
fakülteler arasında Erzincan fe. 
Jaketzcdcleıi menfaatine yopıla. 
cak olan ıpor turnuvasını himaye 
edecektir. Proğramın tesbiti için 
her fakutte ve yüksek mektepten 
tam satııhiyetli iki murahhosm 
6 /1 /940 cumartesi gür.O saat 
15 de Beyoğlu Halkevine gelme 
leri rica edilmektedir. 

--------~~·..-......... 
OLUM 

Yanya eşrnfmdan ve Abdotve
hab pqa damadı l'e yeğenJ Doçe 
byaU memurlarından Aalm Çama. 
ym bııba.sı Fuat Çamay dlln gece 
ant olarak kalp eekteısinden ve • 
fat etmiştlr. Cenazesi yarmkl çar
şamba <3-1-1940) gUnll saat 1J de 
Beyoğlu :ttlkClr haııtaneslnden kal. 
dınlnrak öğle namazı Ferfköy en. 
mUnde kılmacak ve Ferfk5y me • 
zartığına defnedilecektir. 

}~IAKŞAMJ 1 1 
-···- ---·-- -·-- --------- ------

Necmeddin Sadak, ''Zafer hangi tarafındır?'' Başlrklt m='ble. 
aindc yeni yılın hnrbin alacağı şekil bakımından kat'! bir devre 
alacağını kaydederek dünyada yalnız maddi kuvvetin Mkim olması 
sisteminin miittcfikter arasında yer etmesi, mill ve içtimai hayatta 
her tilrlü ahl5.k ve hukuk prensiplerinin inkSnna tekabbül edeceğini, 
böyle bir zihniyeti hakka, adnlete uygun fanetme1< insanlığın bunca 
yıldır pe~in<le ko~tuğu bütUn chlak, hUrriyet ve·adalet prensiplerini 
inldir olacağını yazıyor ve u neticeye varıvor: 

"Bir harbin neticeleri ha'dnnda evvelden hükUm vermek ke"'ıa. 
net sayılır. Zafer, nihayet kuvvet, biraz da tali' mes•1esi ad-!edilir 
ki onda maddi unsurlardan ziyade manevi kıvmet:er dövüşUyor. Ne 
kadar kuvvetli olursa olsun, sayıh ve mahdut olan maddenin, 
kudreti tilkenmck bilmeyen ruhu ve ahlakı mağlQp ettiği a!l! g5. 
riilmU şey değildir. Bunun içindir ki, zaferin nerede olduğunda 
oUphe ve tereddlld edilemeı. 

l 940 senesi, bu ~dan, dilnya medeniyet tarihine bqlangıç 
IQJ;ı.bilcuk ti.ta it 

z 

Vaşington, 2 (A. A.) - Yarın kongrenin 
açılı§ında Ruzvelt'in söyliyeceği nutuk, alal<a 
ile beklenmektedir. Bu mezajın bilhasa beynel
milel aiyaaete tahsi edileceği tahmin olunmak
tadır. 

Edison'un harbiye nezaretine tayini Ü%erine 
kablııe tam olarak kongrenin yeni içtim devre· 
ainde hazır bulunacaktır. 

• 
ım 

•• • 
Reisicumhur intihabab mücadelesi dolayısile 

bu içtima devresi uzun sürmiyecektir. 
Hükumet, kongreye yeniden mühim layiha• 

lar tevdi etmiyecek ise de bütçe, askeri masraf· 
lar ve Reisicumhura ayan meclisinin muvafaka
tini almadan ticaret muabedelcrini yenilemek 
alahiyeti verilmesi meselesinin münakaşalara 

aeheb olacağı tahmin edilmektedİr. 

Yardım 
va:mz lstanbulda 

233000 

Erzincandan gelen 
yaralı anlatıyor 

1 General 
Franko 

lirayı buldu 
Pazar gOnU akpmın.a kadar ta. 

tanbulun felaketzedelere teberru 
miktan 133,000 lira idi. Pazarte. 
al gilnil de 42,369 liı"a u:bcrru e. 
dilmif, yekQn bu gurctle 17 5,369 
lirayı bulmuıtu. 

İstanbul milli yardım komite:i. 
ne bu sabah ve öğleden sonra 

muhtelif tilccar •e sanayi erbabı 
çağnlmı§, ve yalnız bugün· 51,S?S 
Ura teberru kaydedilmi§tilr. 

ıtalyanın 1914 te 
kavıbı 

iman telefab 300 bin 
imiş! 

Boma.. ! 'A. A..) - Giomale 
d'ltaıla gazetesi, ~ ha.rbde L 
talya lle mOttefikler anwnclald 
mUnasebnta dair yaptığı necriyatta 
devam ederek barb eeumda 1 • 
talyanm mUtteflldere yaptıtr yar
dmun ehemmlyetinl tebarllz ettir. 
mektedlr. ltatya takriben 300.000 
telefat vermio ve ır.lllt servetlnln 
llçll' bfrlnl ka)·be~Ur. 

ltalyanm kat'I bir 8Jklet tcekll 
eden yardımı ıarb devletlertnı pek 
mll§kUI vaziyette bırakan RUBya • 
nm okaikttğt dolayıslle yaptla.n tab 
mlnterl kat tat aomıetır. Fakat t. 
tatyanm gittikçe artan bu feda • 
ldı.rlıklan mUttef!kter ve bflha&!a 
Fran:ı tarafından takdir edilme • 
mlotlr. Bu hal. ttAiyan ve Franarz 
milletleri arumdakt derin fUdr tıı.. 

ttılnannrn be.ohca sebcblnt teakll 
etmetudlr. 

L enlngr at baş'<U 
mandanı divanıhar. 

be verildi 
Be!grad, 2 CRndyo) ..;._ Stefan1 

ajsnamm l\f ko\"adan aldığı habe.. 
re göre, ıeoenlorde Lmıln~ bar 
kumand:ınhfm• tayin edllen gmg 
Ras ~eneraTierlnden Ştem de ma
,·affaluyetslzll~dl"n dolaya u1e • 
dJlmlıJ, divanıharbe eevkedltml3tlr. 

Londra. 2 (Radyo) - Relslnkl
dcn bildlrlldl~e .:lire. Rus ordusu. 
nan mu\'l\ffalnyetsb:llk aebeblt2'h:t 
ara~n Stann, ordunun femacn 
çok ,;eri bnlondalu netteeslne var 
m". mtıere mOracaat ederek, Rus 
ordrunma yettı,ttmıek ve ayni sa
manda naıııyad~kt fabrlka!ım m12'h 
lr,ln binlerce mfttthıı.MtS ve mU!ıcn. 
dls ı::lintlcrf!mcshıl rica etml,tlr. 

ltafya Moskova 
ssfirin• ~eri ça~ırdı 

Londra, 2 (Radyo, Sa'lt lS) -
İtalyan hükQmeti M~ovada"i 
sefirini geri çağımıı~tır. Bundan 
bir mfü!dct evvelde Rusya. İtaL 
yadaki Sovyet gleyhtan nümayiş. 
lere kar§t protcıto olmak Uzıerc, 
Roma acflrlnl me.mleltctc ça~tr -

ııuıtıı 

(Bllftarah 1 inci Sayfada) 
Kazuedenin 1smJ Yahyadır. Bc

elk~ta Sinaıı p~a ma.luıllesinde 

'2'l numarada oturmaktadır. MUt • 
h1o macerasını §6yle anlatmıştır: 

··oınt DtRt GO:uULnrVşTtı'lıı,. 

••- Bir ayclanberl Erzinca.nda 
bulunuyordum. FelAket gecesi 
dlSrt arkadq Ankara otellnln orta 
katındaki bir odada yatıyorduk. 

Gece tatlı uyku o.raaındn mUthiş 

bir saramtlyla uyandım. Arkada§· 
lanm <!& yataklarmdruı fırlaml§l&r
dt. Bina çatırdıyor ve sallanıyordu. 
o kadar çok aallandJ ki. QçUmllz 

de yere yuvarlandık. Yalnız bir ar
kada.em kapıyı açıp dl§nn fırladı. 

ğmı gördUm ve bu anda bina yı

kıldı. BJr Ud aaat eonnı g5zlerlm1 
açtığım zaman dirl diri gömllldll
ğll.mU anladım. Arkadaşlanmdan 

yalıuı blrlainin ıesl çtkıyordu. Bir 
hayli u~arak ıUrUne sUrllııe 
keııdlml. Jrurte.rdmı. 

Her taraf"aeastzaı. Yalnız liılltJ 
ve hıçkırıklar duyuluyordu, Hava 

buz gibi ııoğuk, kurtulanların hep. 
sl yataktan çılan~ olduklan lçin 
hemen hemen çıplaktı ••• Titrfye tit.. 
rlyc et:rarmın bakton. Erz.inca.nda 
tek bina kalmamış, koca ~hlr ta· 
mamen harabeye d&ımQattJ. 

KWSENIN JIDISEYE BAKACAK 
llALI YOKTU 

Arkadqunm lnlltlııJ lıA1A duyu
luyordu. Etraftan yardım aradım. 
Fakat ldıruıenin klmaeye bakacak 
hali yoktu. Herkes kendi evinin 
enkazmı eetyor, g6mUtU ka1ruı aJ.. 
leslnf ı;;ıkarmnğa çnl~ıyordu. Bu 
arada birçok c;;ıldının g5rdUm. O. 
mıtaı.ı, so~'Ukt.an bllkln mUthio bir 
vadyette u.bahı ettik. Sabahleyin 
ukert kıtalar ye~U ve derhal 
yardım f nallyeU .b8filadı. Be;, asker 
ve ben 8 s:ıat eonra cnw altında 
durmndan lnllycn zavallı arkada§!· 
mm yardnnmn yetiştik. Biçarenin 
yan belinden qağmı beton yı

ğuıtnn araıımcla kalmıştı. Bir tUr
uı kurtulamıyordu. O hem inliyor, 
hem de: 

.. _ Allah ll§km& öldUrUn, beni, 

daha çok çelanlyeylm. Na.mi olsa 
kurtulamıyacağım.,. 

Diye yalvarıyordu. Nihayet bil. 

ttln mllşkUtfltı yenerek ıavatly:ı 

kurtardık. Diğer iki oda arkadaııı· 
mm derhal öldUklerl anlaşılıyordu. 

Bu anlattığım fccl hikliyenin 
benzerleri, Erztncanda yıhılan bU
tlln binaların onllnde muhtelif ee
l:illerde tekeITtlr e~mtııtir. Aakerl 
yardun koltarmm bUyUk faaliyeti 
sayesinde epey yaralıyı kurtar. 
mnk kabil oldu. Birçok biçare de 
mlithlş ııo~ yUztlnden donarak 
ölmU3tll. 

Yaralılar istasyon clvnrmda sağ
lam kafan işçi b:ırnkalanna ve ça
dırlara kaldınldı. Malatyada.n ye • 
tieen ekmek ve giyecek çok işe ya. 
radt. 

Yaralılarm çof;unu hemen erte
si gUn Malııtya~-a yollamağa baş
ladılar. 

tl!ve edeyim ki, oroda blzlcre 
90k J.yi baktılar. Bilhassa bez fab
~ı ha.staneslnde gllrdliğUmtlz 

cd'kate pek mJn.uett&nz. 

En:lncanda yarahlaı dan sonra 
enkaz yıı;tnlan arasından öJUler 
de çıkarılmaya ba~landt. Kurtulan. 
laruı, bunlan gömmeğe takatleri 
katmamıştı. Zaten donmue toprağı 
neyle nçıp, nasıl göm~erdi ! 
Kurtulan bir kl§inin 4·5 cenazaıl 

vardı. 

BtR TEK SAGf,Al\I ÇEŞHE 
KALDJI 

Erzincanda u l§i de korkulu bir 
·vekil alacaktı. Bereket çeşm~ler

dcn biri sağlam kaldı ve bUtUn lh· 
Uyaç buradan temin ediliyor. 

Ben ilk yaralı kafUeıılle beraber 
24 saat aonra Matatyaya hareket 
ettiğim lçln sonradan neler oldu 
bUmlyorum. Yalnıı enkaz Ulp ö. 
tuıer çıkanldık~ faclanm dehşetJ 
daha bUytlmtlş olsa gerek. llk fe
lAltet gecesi yalnız bizim yaralı 

çadırında 4-5 çrldırtr111 zavallı var. 
dt. 

Erztncand&; ağ kıılnnlarm ~et. 
Uğl aı:ab, ölenlerin çektiği uab· 
dan daha çok olduğuna §0pbe edi
lemez..., 

Şehrimizdeki bulunan 
Almanlann yardımı 
Şehrtmlzde bulunnn Almanla· 

rm Tötonya klUbU, zelzele dolayı. 
sile fetAkete uğnya.n vatancla§lan
mu: için 1atanbuldakl Almanlan 
nakdI yardıma davet ctml§Ur. 
Klilbde bir yardım llstesl açılmt!}. 
tır. 

1NH1SAR tDARESt FELAKET. 
zımEl.ERE ıt~'YAK Dt...ôlTTJ 

Verilen malfımata göre, zelzele. 
nln lstanbulcla haber alındığı gU.n, 
inhisarlar umum mUdllrlUğU bir 
milyon clgnra ve tld bin lkt yU3 
kırk şişe kanyağm zelzele felAket· 
ıedelerlnc tevztin! zelzele nımta • 
knsma civar ba.şmUdUrJUklcre bil· 
dlrmlştlr. 

lnhiısartnr idaresi memur ve iş. 
çllerl, r.elzele felfıketzedelerlne ilk 
yardım olmak Uzere memurlar k!. 
nunsani maa.,tnrmdıın ve işçiler de 
haftahklarmdan teberrüatta bu • 
lunmu!!lardır. Millha.ltattan kat'! 
rakamlar henllı blldirllmcmlo ol • 
makla bernber tebe?TU miktarmm 
10 bin lirayı te68VÜz: edeceği tah
min olunmaktadır. 

ltalya ve 
Balkanlar 

(Baıtarafı 1 bei Sayfada) 
mesi Moskova ptlnlarmm Tuna 
bavzasmı ve Balkanlnn istihdaf 
eylemekte olduğunu lhsu ediyor. 
İtalya, bu vnztyete aUikaısız ltnla
maı. ttnıya. ispanya ve Balkan 
yqnmadatıın mukaddernt blrllği ile 
biribirlne bağlıdır. Eğer bu yarı • 
mnd:ılardan birinde bolşevlklik 

yerleşecek otursa Akdeniz tehlike· 
ye girecektir. Bunun içindir ki, t. 
tıılyan bUyUk faşist meclisi, Tuna 
havz:ısmda ve EaUmntnrdn vuku • 
bulacak her hM!aenln ltatynyı a· 
ldkndar ettiğini 1939 kA.nunuevve
llnde ilAn eyledL ÇUnkU Anınvut. 
luğun mıakl ne !taıyamn kara ve 
dcnlı: hudutla.n gcnlal~tir ... 

l\1illi inşa ve imar 
proğrammı anlatb 

Mndrlt, :;s (A. A.) - General 
Franko, lspanyol mUleUne hl· 
taben bir nutuk söyleml~tlr. 

nutuk, mllJI inşa ve tmar proğ. 
ramıdır •• 

Generalbunutukta dahllt 
harp esnasın da K:zılların yap 
mış oldukları tahribat dolayı. 
silo imar ,işinin bUtUn milletçe 
sar!edilecek mesai ''e başarıla. 
bllece~lnt söylemektedir. 

Yen! reJlm, İspanyanın uır. 
lardanberi beklemekte olduiu 
iktisadi ve içtimaı lnktlAbı ta. 
bakkuk ettirecektir. Bu ı~. çok 
celin olacak ve bUyUk fedaklr. 
Irkları istilzam edecektir. Fa • 
kat katlyen ara verilmeksizin 
bu gnyen!n peşinden koşula • 
caktır •• 

Bılhassa lepıınyanın tıcar t 
bildnçosundakt açığın tenkisi. 
ne çatışılacnKtır. Ecnebi sanayi 
madeleri ldhalAtlnda tenkle e. 
dilecek ve ispanyada bu me • 
vadın elde edilmesine gayret 
oluna.cakttr. Yeni rejim dUş. 
mantarının bUtUo teşebbüsleri 
kırılacaktır. Ullf tnkilAp, la 
;>anyol milletinin içtimai kal. 
kınması idealine doğru 1ll 
rUyecektlr. 

Harp ihtirasları ortadan kat. 
dırılncak, fakat bu iş lçln Ll • 
beral sistemin affı umumi gibi 
ueUllerln mUracaat edllmlye. 
cek, ancak lş sayesinde mUc. 
rlmlerln ladel ehliyet etmeler! 
temin olunacaktır. AŞağı sınıf. 
tarın sefaletini ortadan kaldır. 
mak maksadile servetin daha 
munslfane bir şeklide tevzHne 
girişilecektir. MemlekeUn bU • 
tUn tabii vesalt ve menablt se. 
rerber edilecektir. 

ispanyanın yer altında mu • 
him mlktarda altın damarları 
vardır. Ve bunları, snzb veya 
fdhal ettf l\lerlnden çok fazla. 
dır. Esasen altının b ynelmliel 
raaU:vette vo.zlfesl, sunldtr. 
TocrUbc, mfllt altının dahili 
harp esnasında altından mUt. 
tnğnl kalmış ve altın madeni. 
nin kıymeti yerine buğday, 

demir ,.e ealr emtianın kıyma. 
tini ikame edilmiş olduğunu 

göstermiştir. 

General Franko, neUce ola. 
rak, tlındfkl Avrupa harblnln 
meaullyettnt izafe etmekte ol. 
duğu Liberal slstemlerJ tld. 
detlo tenkit etmiş ve ispanya,. 
nın diğer mllletlerln kederll 
maceralarını elemle takip et. 
mckte olduğunu ve fazla lm. 
tldat ettJği takdirde barbarlı. 
~a mUncer olması muhtemel 
bulunan harbin fecaytlntn de. 
vnmındaq Avrupanın masun 
kalmneı Umldl ile seslerini 
yükseltmiş otan Vntlcan ve 
Qulrlnal'ın temenntlertne tR. 
panyanın da lşttralı: etmektı 

olduğunu UAve etmiştir., 

ı 

1' 

• 



DahDDcı • .. 
• Zcbcle fel!ketlnden aonra blı 

nıüddet Erzincan. Samsun \'C ci 
va,.ıariıe telgraf muhaberesinin 
inkıtaa uğnınası tstanb~l p:>3ta· 
nelerinde binlerce telgrafın nç dört 
gün evvel çe1<ilemirerek birikme· 
sine ~beb ol'lluştur. 

lstanbul posta mildürQ Mazhaı 
bu yerlerle muha?lere te..'llin edil 
rnelde be;aber hril~ telgrafiarır 
ihtiraz! kayıf:Ia kabul c:lil :liği nı 
anca!; yılriınm telgrafları derhal 
çekilmesi temin edilel:>ilec~:fınl bh 
rnuharririmi::e söylemiştir. 

A"11aşıldı?."na göre, di~er tel· 
gnflar sıraya konularak hat mO 
salt old· ..:,ı ;f l<ltrilmektedir. 

Bu yüzde~ f e!a.1.<et mıntakala 
nn.dan t,.lgrafla malfımat istiyen 
lenn çoğu henüz bir cevap ala 
mamışlar-fır. 

Şl§ltdeıı Dar<ıı cezeye doğru R'I 
den ~oför Ce 99T malin lda~fndekl 

numanı.tı kamvonla, karıı:ı ta 
~~gelen Eşref isminde bl"'"'" 
tou a.ndıği 852 numaralı husu!f o 

mobil bir Vfra1da kal'f:ıh•cımıı:;lar 
;~ &Uratıerlnin Fazla olması y1l· 
~den çnrpışmrı!lardır. 

çtnd uıuaı otomobU pa~nlan-·~ ~ 
ltffa~kll~rden Halıc'r~ı,,n<1a oturnT" 
Btıtett o~ıu Kn~lr Pllt'rlnden hnfr 
ı.tu e. kontrol mP7"'t1r ,... .... •· 
ab~~a Su'>hl bncırndPn amrea vr 
\'e ,. U!!e~in ô'ttay dn vıı-r.n..ı,.,. 

~enesı . 
talıı n.., nden t<>hllkell rıur('•te vtt· .... 
hastanpst "'· Ynrıthll\r Slşll Bnlgar 
ha~ t...... n" kaldınlmIF,ard•r. U" .. .,. ~ 

tt ~cnı" t""'·tt.r t , .,.,...,,..n":hıdır. 
C~rıııo ~bllıtut te'ert posta ldarcalnı 

&ıe.ı.. Ullznaktadır. 
·vere 

lcbıJ8 .Y 'CÇtın Du yeni §ekle göre 
nıa:.sa bapıılleak ŞD.hr" e'1nde bulun 
ber otu tını tçla!lljl. kendisi e beru 
b•,e ta~rdan birine v ya ev sahi 
tebligat •t ancak lwbullcrt 'nkcUrtnd• 
buıı.- hpııacaktır. Allkadar bazıı -ut d ._ • 
l'J'() •-ı a te..,.,llUğdcn imtina edl'r 

• >o: Jli~ 
ta.kıt ıo oıwı.acak evrak önUne bı 
0 Yt ıp lebtlğ mazbataaına YD.Zılaral 
lztırı.~ lkarnetgD.lu maruf bir oııtıo 

ttırııacak•-• .\n ... ~. 
~ kara.Ya gıtml§ o1ıuı bcledlyı 
dtı:u ~llavlnJ Rı!at re iaUmlAk ınu 
~ ltıe:znaıı Hakkı belediyeye ait ba 
ta but hakknıcıa vekıUetıerlo temıı.a 
111"· ~ tehrlmt.ze döıımQalcr 

l!k* k~~e ~eltkW eden 18Um 
~ lllUtk 'Yoıııan YeııJden ~yüz ka 
!ardan lll~hkı)'tnet koym~lardır. Bun 
~ete ıu hıı bir krammın aalılplerı 
tlıUracaat e: ederek mahkemeye' 

• Yağıın ltlerdlr. 
de Pürte h:rııurtardan Cihangir 
it 8 rııe~ 80~nda belcdJyeye a 
bite 1tkıtın frtıtazndald dıvar birden 
lul'ltnadıtı lf ve ' '"lltakta kimse bu 

• Ye 1 ~ln bfr km:• olmamıştır. 
lat ltrnı: ~kil olunan demir ltha 
~ a b1 t f!r1tetı telgrafl11 Amerika 
bu p 

11 ton deınır mp~ etmiş-Ur. 
teı, r,1.~rtJ ınart4 lt4d:u- ı;elccektlr 
ft.YJı t. cıvata. teneke ve ka'ay için • ;Yrı stpartoıer vertlmf~lr. 
ltırıda ltanbuJ ak?anı kız aanat oku 
Çtl d(b nltşıı.m bir l'e31m ~ 11 
bt rn:lrr. Bu ~rgl, ıııtııat oıruıu taı~ 
ltt lllzumtu otıın lt-zytnt V'fl metJ'lto 
ta "'41rn'erte l:om~ııyonıar ve ftr 
re~ 1tul'ftln kalem etO:!lert:ıden mo 
tn l:eıı la'ebe eııerterlnl lhUva et 

e~tedlr. 

~ rrnct • .. 
M 

., Fransada polla ıuJhetl ve boz. 
~C'Q neşriyat vannrı Jtb:ll rndyo 

\>onunu aramaktadır. 
• t>anımarkad çıkan Po11UkPrı 

~etesfnfn Talıtnden aldığı bir 
~be~ J?8re Alman ıPvvnhı o!duJr 
lt l't?ıı iddia eden bfrkac; rn~l-' 
~ °'ko\1ada ıevı.t! edllrnl!!tfr. A vn• 
~llıeteye g6roe Gepeu teşldlMı Fin. 
t~dlYa harbinin aldığı şekfl llı:P 
ıı e rneınnı•nlvetatzllk tezahUrlcrl 
~ &ahzıe olan T~nlngnıd ve Mur
lı:ııı 8k mıntıı.kalRnntı birçok me 
:ıar ~lSndermtştlr. 
~ l..otıdrada. P.'8% te1er. Tokyo • 
~lıı ' eerertnt yapan Yamato hı 
bı~ ':!e>tf Jaııon tııVYBr,.cln!n bnvCt· 
\1 ~ lnttıamlıı yoluna devam ettli!f 
~ ~detmekte ve Tokyo ile Rt.ı· 
~ '1'aanıda muntazam bir bavtt 
~ tesisi lmkA.nlo.rından bahsey. 
~db'J~. 

llclsinki, 1 ( A.A.) - Finllndi· 
~·a }ilksek kumanda heretinin dür 
:ık§amki tel;liği: 

Kareli bertihı~ dQşman Ha• 
;aıatenjaervi ile Mutsajaervi ara· 
;ın<fa şiddetli bir topçu ateşi aç 
mışur. Taipal nehri 'lzerinde ·w 
)uvanto gölü civarında Haprinen 
ve Kelja etrafına şiddetli bir ma. 
ı ia ateşi açılmıştır. 

Saat 14 tc dü)lll3nm taamır 
an tardedilmi~tir. Ş:ırk hujLd1.1n 
fa La:ioga gölünün §İmali §arki 
inde büyük bir keşif kolu ta:ıliyı 

. i kaydedilmiştir. 
Aittojoki \'e llomantsi dvarındi. 
lü5manın topçu himayesinje yap 
ığı taarruzlar geri pJ1kil:tülml~ 

:ür. 
Suomussa'minin §İmalinde Fi ı 

ataları dQ~manı takip ctm~~e w 
·ok ıniktard. h?rp ga .ıaiml eldt 
·tm~e devam etm?!~te1i:-ler. 

Petsamo mmta'<rı ,ında Sovye• 
3}'yareleri Nonoeç huduj:.ınu ırP 

~rek Passvik mıntaka3Jnın b-Jı 
'an Ozerine ikl bo!n!la atmışlar 
hr. 

Salla mıntakasın:la on iki kam 
1ondan mllrekkep bir dQ,man ka 
ilesi bozguna u~ramıştrr. 

. Norveç tahkikat yapacak 

Ooslo, 2 ( A.A.J - Norveç ma 
. amatı, Sovyet tayyarclerinin No 
•eç hududunu geçtiklerine daiı 
nalömatlan olmliı~nı beyan rt· 
nekte takat Fin tebliRinde ıikr? 
li!en Fasvik nehri üzerindeki nok 
alar pe~< rssız olduğu için bu hu 
.usta tahkikat yapılacaıım illv" 
·ylemektedMer. 

Mnttefıklenn yardımı 

Londra, 2 - lngflli ıUkClmeU. 
tahtı emrindeki bUtllıs vasıtalarla 

FinlAndlynya yardım etmek Uzett 
lcab eden tedbirleri ı' mt1 bulUD· 
Juğunu MUletter Camı' tine bil • 
linnlşUr. 

P'ranıız hftk6metJ de 14Uletler 
; emlyetlnl' ayni mealde tebligatta 
?ulunmuetur. MUttefiklerln P'!nlln.. 
1tyaya yapacnklan ye.rd.ım eekll 
.;zu tutulmaktadll'. 

MUIIAREBE \'A.ZtYETI 

rasında lkı cephede cereyan edeh 
ıtddeUI muharebeler Flulcrln mu. 
vaffakıyeute neticelenmiştir. . 

Suomi!almi cephesindeki muha • 
rJ!bclerdo bllyllk zayiat veren Rua. 
tar Sovyeı hududlannm ötesine 
ptlskQrtülmUştUr. Fin kıtaatı cep
henin bu no~tasmda da Rus top. 
ratıarma girmeğc muvaffsk olmuo
lardır. 

Kareli cephes!ndeSd Fiıl kmrvet
lerf de Mannerheiın hattına karşı 
Ruslar tarafından yapılan bütün 
taarnızlan tnrdetmJş ve dlln bll. 

Ga.rp 
sinde 

cephe· · 
sükunet 

var 
lngiliz taY)Clreled ke;if: 

Uiu~lan yaphlar 
Pam, 2 - Harbin 120 inci gil· 

nü ola., dCin garp cep:ıe31n:l~ k1y· 
da değ~r bir tıftjise olm:ımıştır . 

İngiliz tayyare'.eri şinul d.!nizin. 
de Alman sahillerin:ie ke~if uı:u~· 
lan yap:nışlardır. 

Batan Cabo San Antoni ismin· 
deki İspanyol vapurunun 200 yol· 
cusu ile mürette~atı bir Fransız 

torpidosu tarafından kurtarıl. 
mıştır. 

Deş kişi kaybolmu,tur. Vapur
da bulunan ispanya erkanrharbl· 
ye reisi kurtulmuştur. 

Londra deniz m:ıhfillerinde ba· 
tün cephelerde mukabil taarruza tan ticaret vapurlannrn yerine 
geçerek, düşmanı Sovyet hududu- başka vapurlann ikam:?Si m?~le. 
~ kadar taklb etml§Ur. sile meşgul ol.unmakta1ır. Bitarat 

Mukabil taarrus hareketine lttt. memleketlere ait va:>:ırlarm mil· 
raJı eden cimaldekJ Fin ordusu da bayaası derpiş edilmektedir. Fa· 
mühim muvnffaktyetler elde eUnlş kat bu vapurlann fiyatı mühim 
ve Petumo'yu Rudardan fstlrdad miktarda :ırttığı söylenm!~te \'E' 

etmişlerdir. Finler bütün cepheler- 1 b:lZJ armatörlerin bu ythisn yOz
fo kUJllyetll miktarda harb leva· de Qç yüz kar temin ettiği ilAve e. 
znnı iğtinam etmlşlcrdir. · dilmektedir. 

SAAT: 13.40 
Almanlar bir baskın hareketi yaptılar 

Pariı, 2 (A. A.) - 1 Sonklnun akpmı neıredilcn umumi ka. 
raıgihm tebliği: 

Gün, heyeti umumiyesl 1tibarile ukin ıeçml§tir. Bir dUpan 
mnf rezcsi V oages'in prkmda ileri karakollarımızdan birlnc kartı 
bir baslan yapmağa ~cbbUs etmlt ise de geri pUakUrttllmU§tilr • 

Norveç veliahdinin nut~u 
Oılo, 2 (A.A. l - Ecnebl memleketlerde yaıayan Norvcç'lilere 

httabcn radyoda bir nutuk söyleyen Veliaht Prena Olaf, Norıcç'in 

Jimdi pek clddl bir vaziyette bulundufunu sliylemit ve dcninltı 
harbi neticesinde ölen lsvcelilerc telmih ederek Norveç cemicilerl 
ta~fın-dan gösterilen csnrtl~ lcab derse blltün milleti bllrrlyetinln 
ve istiktlHnin mUdafaası için herseyi feda etmeğe buırlıyacağını 

lllve ctnıl~tir. . 
Veliaht netice olarak ~~yle demi§tir: 
Küre!arzm nüfumı, dünya %enginlikleri mak\11 bir tcknde tak. 

.m edildiği takdirde herkes için yer · bulunmryaeak derecede ç~ 
değildir. Fakat bunun için dostluk ve hüsnUniyet cöıterilmesi ve 
cnillctlerln birbirlerini antamatan tarımdır. 

üç vapur daha ba tı 
LÔnclrn. 2 (A. A.) - CiOOO ton hacmındlld ve Boxill admdakl 

tngiliz vapuru bıtmııtır. Otur fkl kişiden ibaret olan mllrcttobatm. 
dan kaptan da dahil olduğu halde on Uç kl~iye zayi olmuı nazarllc 
bakllma!ttadı r. 

Sat ki\lanlar, Ftewood'e gcl:nlıterdir. 

Bir Alman d~ID 1014 d Emderı tnıvulirOnd• ctmten) 

Ani bir kararla Alma-.ı bayra. I ha büyük, daha heybetli göste. 
ğmı 'ekti. Adada ~riü idare ilin riyordu. 
cttl Almanlann içlerinde doğan en.. 

Yanındaki ııefeder nefes alma- di~ uzun ürmedi. Limana gir • 
dan bir Cakika dinlenmeden µ. medcn gerisin geriye dönilp kay. 
blllerc ıiper karoılar: makineli boldu. 
tü!cldcri tabiye ettiler. Gece blıtırdı. Ulıiklann tama-

Mükc dil§UnUyordu. BUtiln bu· mil~ koyula~tığı bir sıra3a :motör. 
huırlığı, bütün ~-, yaptıkları ne. lü :Kano iki kayık arkasında bağ. 
y~ yarayacaktı? İngilizlerin kara- h Ay;eyi yedeğe almıJlardı. Ya· 
ya çıkmalarına mani mi olacak. va§ yava9. kaydan terit halinde 
lard.ı? Siyd.ney'in bilyilk ve ama, . bir katar uzakfa§ıyordu. 
sız merınilerile ezilecek değil Pcn Müke Aytenin direğine 
miydi? Nihayet çarpı14caklar. son ttrmanmıı. gemilerini :kazuıı: be. 
fişekleri yakılacak ... Daha sonra? llisız, Mercan kıyılan adasından 
Daha sonra teslim olmak mecbu- geçirmek içb katara klavutlak 
riyetinde kalacaklar ve harbin ao. yapıyordu. 

nuna kadar Singııparda" veya A~adaıı ayrilırken lngilWcre. 
Malta hapishanelerinde ömUr tn. Amerika aabi!Jerine yeti9miyo 
ketecekler:li. Bu kendileri için gayret edeceklerini söylemi~lcrdL 
çok fena idi. Mü.ke Siydney bu Ontan pıırtmak, Amerlka sahil. 
iıtc yalnız da yatmayacaktı. A- terine çıkacaklan hisslnl verdir
dada oturan İngilizlerden tut da mek için o istı1ı:amcte yol almata. 
daha bir çok azılı deniz ejderleri. n lcab ediyordu. . 
nin hücumuna maruz 1ta1acaklar. (Devmm var) 
dı. Hele timdi, yerinde yeller e-
ıen Dreksiyon telsiz istasyonu • 
nun ılikutu en büyük bir imdat 
işareti dernekti. En doğru hare • 
ket yanndan enci gözden kay. 
bolmaktı. 

Müke bu dU§lbCe ile mllfreze. 
ıini limanda demirlemit ufak bir 
beyu yelkenliye götUrdU. 

ingiliz telsiz istasyonu müdiiril 
Mük:nin ~u hareketine gülüyor. 
du. 

Mükenln mllfrezcslni cötürdll· 
tü bu gemi Ane adında çürük 
n metruk bir tekneydi. Bu yel. 
kenti bir umanlar Kopra ta~ır. 
dı. Fakat senelerdenbcri kimse 
lC:are; c ce a·et e~e:redlği için yil% 
Ustn bırakılmııtı. Tekr.erin 'tah
talan ancak llzerlnddd boyalar 
u.yeaindo duruyordu. En kUçUk 
bir denizde kfiçUk bir dalpda da. 
lıhvereeefi muhakkaktı. 

Müke, bu tekne ile hareket et. 
me:tte inat ediyordu: .. Teslim >1-
maktama mc.ıanmm denizde ku 
m4ık daha dofrudurl" Diyordu. 

AY§Cyi zorla alabilccetfnl an. 
layan tngillı:ler, milfrc::cye IA. 
zım olabilecek §eyleri getirdiler. 
Tekne erzak. ıu, elbise, )'8tak ve 
çanak çömlekle doldu. 

Dörtte Uçn, o umana bdar 
yelk: nliye binmemiş Alman bah· 
riyelilcri, ihtiyar deniz kurttan 
gibi çatııtıtar. Köprlldc yığın ha. 
llnd: ki ar.r.alardan halatlar ilS. 
ıüldil. makaralar çakıldı ve 7Cl· 
kenler takıldı. 
. öğle Ustil her ~y hnmiı; he. 

men hareket edilebilirdi. 

Günlük bulmaca 
o. t 
.. 
21-t~-t'-

3 ~t--1~-+-+--

ı - Bed1ye etme • 1Dpat maı.
mestnden. ı - Bava.o jumalı. 1 -
Tcrst .latanbulun eıı yakın kaplıcaıa.. 
rmm bulundutıu yerdir • Yanar dal'· 
dan fı§kmr. 4 - Gıda alma • Terat 
ook det'"- 1 - Tersi kebanetln bq&. 
dır • Evvel'er. t - Vücudda b&&ıl o
lu el§ • Duy. 1 - Kudret.sız • Tcred
dflt edatı. 8 - tçllcn bir 1•1 • Parıatc. 
9 - Hhıd hUktlmdan. ıo - Yokluk • · 
\l'Qcudtm dı:ı-

Yukardan aptıı 
1 - Sarma • Asmaktan emir. 2 -

Tayanı saldırıp. 1 - Eczacı • Ee
mekten emir. 4 - 1rl yuvaıiak çetıro. 
Arka. · 6 - G6k cUı1lJW.U • Tvd 
güzel annattlr. 6 - Şayanı kayıt. 'l 
- Urgan • tğrt bOğr(l olma. 
Aktörlln vaz1test • Tenbelllk. 9 -
Toprak • Bab:uım bap. 10 - Torb& 
tmtıJ eden. 

t N .o b bulınnm.ınnm ltallh 
Soldan ı 

1 - Uyan. Oyıı1a, 2 - Mırvakk..-
0 

ten, 3 - Ukap, Usare, ' - Kanat. 
ya, 15 - tmk, A.kstde, t - Yık. Me
zar, 1 - Ea, Aratlk. 8 - Tl1mn, Nlk. 
9 - Mm:aya.ka, 10 - Ar&kalar. 

Vllkn.rdnn ft$!:ıı 

l - UmutnlyeUc. 2 - Yukarısı, S-

Muharebe \'K.Zlyett etrarmda ffel· · Barbara Robcrtson admdakl tngiliı mayn tarama cemis.fle 
dnklden gelen hai.>erlere glSre)'N Lune adındaki· Norveç gemlal §i:r.al denlzbde batnu~tır. İnsanca 
'lirt gUndcnberi Flnit!rle RU9lar L 1 telefat olup olmadığı malCim detrildlr •• 

Siydney'in aınaımı topları 
Drekslyon adasını altüst edcbllir. 
di. Siydney aha güneş çekilirken, . 
dumanlarını ıavurarak ufukta 
göründü. Gnnc;in k?ca Okyanus. 
tnki akisleri onu ·olduğundan da. 

Avanak, Lama, 4 - Napok, Asur, & 

- Rıza, 6 - Okuynmaıiıak, 1 - Ta
sakot. Ya, 8 - · Atn, tı1lıal, 9 - Lcır, 
Daltlka, 10 - Aneler, Kar. 

Son D..,,.,, ··-·., "Zabıta romam 2 tKtNCt~A.NUN - 1940 No: 7 doğru, tl~man blr el uı:andr, son. I Koveut bahçede geziyordu. ı de~ler bu llstedc yazıb idiler. 
ra yağlı toparliık bir surat. Bu Der!erld, katil dabr..a cinayet Con Treuçam, bülteni tetkik 
Von BlonddtL Elmas Kralı Von i;lediği yeri bir <!aha görmeden ederken, bir polis memuru yen! 

Yazan: Wdlliun Matin 

-Evet...~ 
- Öyleyse bugt1n beraber O&Y 

~rh. Saat~ dofru bekllyece
ğlm. 

Çeviren: 

Blord. duramazmıt-

Maryu.ıa, untılan eti tuttu " Ukin bu psl~olojik h!dlıe yal. 
otomobilin içine girdt Bir lı:Jak. nız canilere mUnhasır değildir. 
ıon, bir ır.ot5r uğultusu ve araba 1 Con Treuçamıda, Kovcut ba"ı . 
diler YCSalti nakliyenin arasına çesine aürükliycn ycl.nu teccssUs 
kan tı. delildi. Bilir.miyen bir kuvvet 

Con TTCnçam · arabanın arka. ona ıer,UzeJtin bltnl'Ctliğinl aöy. 
Ha-Ke sı.nda.n uzun uzun ba:ctı. Sonra lilyordu. 

gı>ıll otomobilin dunm.ıt oldutu DD.n.1c:U hadl!edcki oynadığı ro 
ısandıklardı. binanın kapııma kaydı. tün b:tıncd.iğinl bildiriyordu. 

Etrafta yahı~ portat:at nrdı. Kapmm &:1<1:1deld tabeUda Bov s:kağın~aki polis karako. 
Portakal t Bu:-Jan carUnce Con nrdt. Tabel1nan U%erlnde bir tuna dotru yilrUdil. Karakol bi • 

hafifçe Urpct'cll. portakal vardı; mavi bir portakal. -:ıasmın içinde, kama ile öldürül. 
Con eve gidemedi. Ellenl dUtU. nn~n,ccleri yanda kaldı, rira ••- hah f Demek mavi porta. mil§ bir adam vardı: bunu bili 

nllyordu. Ellen Maktulla tiyatro. kulağ~a ''Fau t" operaınnd kal klübU bu f., diyerek oradan yordu, Kapıcln duran nöbetçi po. 
da gCSrUJ'l'IÜftil. Peki, onu tanıdı. ı!Syl-enen bir melodi geldi. Sesin uuklaftt. Evine, yatmafa gf ttl. llsi ona baktı; Con ehemmiyet 
ğtnr neden inkAr etti?.. gctdlğl tarnfa baktı. Kcr.dMn11en vermedi b!r kaç adım ötede bir 

Bunu aonra hallcdeceğtnl dO bir bç adım atede lllb bir oto. "Portakal! GUzet portakallar! bü!ten önande durdu. 
şlln:rck. Koveut bah~de do. m~b!J duruyordu. Otomobntn ya On tannl bir tilin: por~al!" 1 Bu bülten polis tarafından her 
I .. şmağa ba ladı. Bu slnlrU nzl. nmda. me§hur Muga:uıi, ?.ıaryu. Ccn Freuaam, portakal yUklO, gU:ı n=1rolunurdu. Listede meç •. 

yctte eve gideı:r.czdL za. Llndava, al~n f§Jemeli ipek itilen eJarabasını •c aatıcıyı ga. but aıuterin eşkali tarif olunur. 
Her tarafta hamallar hummalı bir elbise içinde, dunıyordu. Ha. 1 rilnce lrkildl. ~u. KAh Taym.ls nehrinden çrka. 

bir 1ekilde yUk taşıyorlardı. Ta. , m e e.&rhO§tu. Dlln °gcce1ci vaka b.r)mnda nlan ceaedler, k3h yolda sokak 
ıdıklan. ağır portakal dolu. Otomobilin k.apısındıpı. cna yine canlandı. Saat darttO içlerinde bir cinayete kurban ıl. 

bir kllğıt daha ilave etti ve Cona 
dikknt etmellen yi~e uzakla§tı. 

Con, bu yeni asılan kSğıdı git. 
tik~e art:ın bir heyecanla okudu. 

"Koveut bahçede dün gece bir 
adamrn ceseı::'i bulıınmu§tur. Is. 
mi meçhııl. Y<'.şi takriben otuı:. 

Zayıfça. Boy 1,74. YUzn gilnq.. 
ten }'n:lmı§. Saçlar koyu kahve.. 
rengi. Di;ler u~lam. Gözler açık 
ka?lvercngi. Siyah gece elbh:elL 
Sol elinin ufak parmağında bir 
elmas yOzUk . ., Kıaa cllmtelerte 

olan bu kAğıt Cona diln geceki 
portakal yıftmnı gözlerlrln ön\l. 
ne getirdi. Portakallar .... Fenerin 
r~ığr .... Kanlı el.-

Canı sıkı1~rak baımı ufa so1a 
. ~evirdi. K~rakcl binasmm 8:ılln&t 
duran poli$ h!li ona baktyordtL 

Con cebinden bir cıgara çıkar. 
d.ı ve yaktı. Heyect.:ı ve asabiye. 
tini rizleme~e çalt§tyordu. 

< Devalıu va•\ 



-.. 

l 
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Bursa ovası bugün bir göl halinc!odir ,,,_, ... ~ . .. ... 

Zaval 1 
............. Mli'fofö ............. ! M. Kemalnaşada feyezanın yaptığı tahribat ----

E i ca !ı beyanname 1 er de 600 
' o nüfustan 1 ~n~~~~~ ,kurban verdik 
3500 ü sag"' ! · ~er _z~rl~ktan _ i Feyezan mmtokasındaki ağaçlarda gövdeleri 

··ı ı · ~ mılletımızın yem ı .. .. ' 
o ~n erm çog~ k~dm ve çocuktur; bir kudretle seller tarafından suruklenerek kopmuş insan 

sonra çıkan 

yenı bır kuvvet kaynağı olan Millet Babası ! 

1 
İnönünün otomobili, Niksara giderken, zaman I! 
zaman çamura saplandı ve Cumhurreisi yaya. 

.. .. d .. .......................................... r.~.~.~ ... ~ ........................................... . 
Erzincan, 2 - Yanını§ ve yıkıl. Halktan bazıları Erzinca . ..ı. n 

mış evlerin alnndaki cesedlerin çıkmak istediklerini söylemişlerdir. 
çıkarılmasına devam ediliyor. Belediye reisi de şunlnrı anlatmış. 
Dün de yüzden fazla ağır yaralı tır: 
trenle yola çıkarılmıştır. "- Erzincanm ..,Uzel bahçeleri 

Doktor General Fethi, ağır ya_ şimdi bir kabristan halinı;ı gelmtş
ralı olarak trene nakledilirken ve. tir. Hastalık çıkmasın, şehir ycnl
fat etmiştir. Zelzele esnasında den kuruluncaya kadar hayatımızı 

çıkan yangınların dumanı enkaz bırtnnp, burııdan çıkarın.,, 
arasından bala tütüyor. Cumhurrcisimlz, yardım L'.2lerlni 

Koca şehir, taş toprak yığınla. tetkik ettikten sonra doktorları 
n haline gelmiştir. Enkazın altın. dinlemi3, asayiş vaziyeti hakkında 
dan yaralıların kurtarılmasına izahat almıştır. 
çalışılıyor. Kasabada ölenlerin Müteakiben hususi vagonda Da
sayısı, oldukça mühim bir yekun hillye ve sıhhiye vekillcri!e Orge. 
tutmaktadır. Ölenlerin çoğu ka. ncrnl Kii.zım Orbay Ye Abdullah 
dın ve çocuk, kurtulanlar erkek. Alpdoğanı kabul eden Wlli Şef, 
]erdir. kendilerlle uzun uzadıya göril!j-

mUş, saat 16,30 da hususi tı ,., ,,.. 
Yol açıldığı için memleketin 

her tarafından gönderilen malze. 
me ve gıda, peyderpey gelmekte. 
dir. 

F...rzincandan ayrılmıştır. 
Sıhhat ve dahiliye vekilleri de 

dün Erzlncandan ayrılmışlardır. 

Tokat ve cıvannda 

Tokat, l ( A.A.}- Heisicumhur 
Ismet lnönü, Türk milletine hita. 
ben Tokattan aşağıdaki beyanna· 
meyi neşir buyurmuş'ardır: 

"Zelzele felaketine uğrıyan 

mıntakalarımızclan bütün Türk 
milletine yeni yıl için yürekten 
temennilerimi takdim ederim. Ya· 
Km ve uzak medeni milletlerin ve 
insaniyet aleminin adımız i~in 
gösterdiği sempatiye, Türk mil'"· 
tinin yürekten teşekkürlerini if :• ·'e 
etmek isterim. FeHiket mıntaka. 
smda\;i vatandaşlar memleketi
mizin her tarafından gösterilen a
lakadan mütehassis ve rnütejekkir 
dirler. Vatanın muhtelif kısımları 
arasında göze çarpan yakın ve 
sağlam tesanüt ile bir büyük mil
letin sevinç ve acıda nasıl yek
pare bir aile olduğunu g·i·termiş 

oluyoruz. l\lilletimiz içindeki bu 
beraberlik sayesinde bu günlerin 
en az sarsıntı ile biteceğine ve her 
zorluktan milletimizin yeni bir 
kudretle çıkacağına sarsılmaz ima
nım vardır. Fertleri arasında kar
şılıklı vazife hissi \'e bütün cemi. 
yette vatana karşı fedakarlık duy· 
gusu sağlam milletimizin ıyı ve 
geniş günler göreceği muhakkak-
tır ... Dün de şehirde, birkaç kere sar. 

&mtr hissedilmiştir. Sıhhi imdad 
ekipleri faaliyettedir. 

Tokat, 2 - Milli Şef İsmet 1-
nönü Erzineandan sonra Sivasta --~-----------

Amasyaya muvasalat etti. Bugün 
Erbaa ve Udiğe gidecektir. Malatya ve Sivas belediyeleri. 

nin derhal faaliyete geçmesi üze. 
rine Erzincanda ekmek sıkıntısı 
bertaraf edilmiştir. 

Erzincan içinde bir çok büyÔk 
toprak çatlaklıklarr olmu~tur. 

Bunların arasında 3 metrelik o _ 
Ianları bile vardır. Çatlaklıkların 
bazılarının arasından gazlar çık • 
maktadır. 

Erzincana giden bir iki büyük 
köprünün yıkılması tren nakli • 
yatını güçleştirmiştir. 

Felaketzede şehirde bir sessiz. 
lik hUküm sürmektedir. Bazı 

kimseler yıkılan çatısının altın • 
dan çıkardığı yorganına sarılarak 
evinin enkazı üzerinde yatmakta 
ve hazırlanan çadırlara gitmiye • 
rek enkaz altında kalan çoluk· ço. 
cuklannın yanında yatmak iste • 
mcktcdir ler. 

Şehirdeki 17 polisten 4 kişi 

sağ kalmıştır. Felaketzedelerin 
bir kısır.ı da zelzeleyi müteakip 
çıkan yangınlarda yanmı§lardır. 

Erzincan halkının çok büyük 
bir kısmının öldüğü muhakkak _ 
tır. Şehirde bugün çadırl:ırda ya. 
§ayan halkın 3500 ü gecmediüi 

~ .. 
anlaşılıyor. 

tkikleri 
Milli Ş<'fin Etzlncanda kaldığı 

Uç saat snrlmdıı yaptığı tetkikler 
çok hub: ~~le l:'"ı:"'r! :•ı :r. 

birkaç saat kalmış ve bilahare To
kat havali.sinde zelzele sahasında 

tetkiklerde bulunmuşlardır. 
Kasabayı gezdikten sonra "el. 

zele tahribatını tetkik eden Milli 
Şef, validen Turhaldaki beton 
binalar yıkılmadığı halde burada. 
kilerin niçin yıkıldığını sordu. 
Tokat meb'usu Cemal, yıkılan bu 
binalann temellerinin çürük ol. 
duğunu söyledi. 

Cumhurreisimiz, halkın coşkun 
tezahüratı arasında Niksara ha • 
reket etti. 

Tokattan Niksara giderken t. 
nönünün otomobili çamura sap • 
landı; otomobil müşkilatla kurta. 
rıldı. Şiddetli tipi, sis ve heyelan. 
!ardan yollar kapanmıştır. 7 50 
metrelik Kilkit köprüsü yamrı 

yumru bir hale gelmiştir. Toprak 
taki derin çatlaklıklar dolayısile 

Cumhurreisimiz zaman zaman 
yaya yürüyerek Niksara ulaştı. 

Milli Şefi geceleyin ansızın ara. 
larmda gören felaketzedelerin 
heyecanlı sevinci hududsuzdur. 
Her taraf karanlık olduğundan 

yakılan çalı çırpının başında 

derdlcşildi. Çadırda oturan Nik. 
sarlılar, 1nönüne: "Seni böyle 
karşılamak istemezdik" diyorlar. 
d.ı 
İnönü Niksardan sonra tekr ır 

Tokattan geçerek Turhala gitti 
"C Turhaldan gonra &eceyansı 

Tokat, 2 - Güçlükle tesbit 
edilen ölüm ve yaralı miktarları 
tamamile hakikate uygun değil. 

dir. Yakın köylerden gelen me. 
murlar, hemen her köyde asgari 
30 ölü bulunduğunu söylüyor. 
lar. 

Vilayetin bütün 'kaza ve köyle. 
rini bu esasa göre hesap edersek 
ölüm miktarının binlere varaea. 
ğı ve gün geçtikçe bu sayıların 

kabaracağı muhakkaktır. Bugüne 
kadar vilayet içindeki ölü sayısı 
bes bine yakınlaşmıştır. 

Re§adiye ile Niksarda heyelan 
görülmüştür. Bu sahada arazi, 
oldukça korkunç bir manzara ar. 
zetmektedir. Faldi köprüsü çök. 
müştür. Münakalat durmuştur. 

Muhaberatın çokluğu yüzün . 
den binlerce telgraf toplanmış _ 
tır. Bunların peyderpey çekilme. 
sine devam olunuyor. Vilayet 
yardım komitesi kurulmuş. faa. 
liyet~ geçmiştir. Ordu tarafmda!l 
civar köylere postalar çıkarılmış. 
tır. 

Tokat merkez kazasına bac7'ı b 

no.hiyeleriıı köylerinden haran 1 

olmıyan yok gibidir. 
Yaralı trenleri 
Ankara, 2 - tık yaralı treni 

Ankaraya gelmiştir. Yc:ralılar 63 
ki~idir, Bir yaralı treni de bu ak. 
pı 1zmire muvasalat echc:-ektir. 

Bursa, 2 - Susığırhk, Manyas baş 1ar1 g u•• r u11 

ı • 1 

••• Karacabey ve M. Kemalpaşa 
0

: terdıgı kadar hasarat ve zayiat v:ıiarında seylap devam etmekte. uy o r olmanuştır. Neıredilen rakamlar 
dır. M.~Kemalpaşa en fazla tahri- . .· • , . .. . ve tahminlerin mübalAğalı oldu. 
bata ugrıyan mıntaka olmuştur. \C ~ı}eC~.< rr.addelerı gondenlmek· ğunu sanırım. 
Burada 300 den fazla ev yıkılarak t:rı~. l~oyler~ de yardımlar gönde Artık sular çekilmekte ld -
sular tarafından sürüklenmiş i- n mıştır · . . t hlik ~-almamq 

0 

ugu · d k. · · ' ıçın e e r& - d-:, çın e ·ılenn bır kıs.'llı bol:rularak Sak h · .... , • ıc:nue. ölmü~tür. lnsan zayiatının hakiki arya ne rı de taşb bilir. Tuğyanm bilyUklUğUne naza,. 
mıktan henüz tesbit c:iilememiş- A~apa:arınd.an alman malfuna- ran zayiat pe~ azdır .. ~Uttln atvU 
tir. Bununla beraber yekunun aL t~ gore, şıddetlı ya~m:ırlar dolayı. ve askert. teekılat~ bırlikte aldık· 
tı yüze vardığı kuvvetle tahmin o- ~ı~e Sakarya n~ehrı dun sabahtan ları tedbırler zayıatm daha fazla 
lunmaktadır. Yalnız dün 19 ceset ıtıbaren taşmaga başl~ştır. Pa- olma.sına meyd~ vermemiştir. Ar
çıkanlmış. 50 den fazla Yara•ı dis- muk ovası ve Geyve ıstasyonları tık sular çekildiği için bir iltl gU
pan"-ere vatırılmı~tır • · tamamen su altında kalmı~tır. ne kadar araştırmalar nctieelene .. 
Kemaİpaşada sel tahribatı ara- . Ad~pazar~v ~zerinden 15-20 san- cek ve ölenlerin sayısı knt't ola .. 

smda çok feci manzaralara rasL tım yükseklıgınde su akmaktadır. rak anlaşılacaktrr. 
lanmıştır. Bu arada seller tarafın- Adapazannda birkaç mahalle su a.ı:all hft.11 hldiee yerindedir. Bu 
dan sürüklendiği ~ırada bac;r bir aSöğı.~~~.d~ . kaim.ıştır. Bu rnmtakada ;: ~~re dl5neeektir. ağaca takılarak , ·· d ~1 ~utlu nahıye merkezi ve buna ~ enn mecralannm temi% .. 
süratli ecre •aniie ~ocu mu su arın baglı Beylik!~şla. Maksudiye lenmesm~ çalışılmakla beraber su.. 
olü!er görüfm·· t.. P uş bulunan Sülcymaniye, Trabronlar Kö~ !arın tnbıl surette çekilmesi arµ}ç 

1
.. 

1 
uş ur:. .. mürlük Süneşler Taşlık 'r . Apolyond gölUnUn yükselmesine vo 

. \.ema p1şanm butun mahallele- köy p~ 1 r k .. ,1 . ' "ara cinn f~in yeni bir tehlike te1kil 

r~r2~~a~ı~~~ ~!:R~i:tf~~ış,I~~; su ~ltm~:ımışf~r:. ~~~=~ etmesine imkln brrakmanuşbr.,. 
taraf bataklık halindedir. Çarc;ıda- ~allarla gezm~ktedır. insanca ve Ege havalisinde vaziyet 
ki dükk~larda bulunan bUtün ayvanca zay:at yoktur. E ede . v . . 
mal ve eşya tamam ah . 

1
_ Hendek, Duzce, Bolu ile Ada- lıng ~ agmur dınmış •. hava a~ 

.. en m ' 0 . paıan arasında münakal!t d r- çı ıştır. Bu sayede Gedız, Bakır 
~uştur ... ~~~a?,am~ .. ortasmdakı muştur. Sular viikc;elmektedir ır.-ı çay, Küçük ve büyük Menderes 

ton kopı unun UStunclen Sular c;ar henu·· .. tP~ı.:'. , t n·l'I • t; ' . SUiarının tacmaları tevakkuf de•.-aşmıc; k ki d b• • • • · ı r ,ı ~"'Yl""U'C ır • 'J v .. k ~~. r~mer aya arın' an ırı Sakaryanın civardaki rıecllert • q ~esme girmiş ve ağır ağır çekilme-

ço I~~~·i deresi 12 metre 'Ük- m~sı çok an! l>ı r su:-ette vukuagel- ~u ~aşlamıştır. Ancak tekr~r y~g· 
~imiştir Seylaba b ·· ) k mı, ve alrn:-n tedbirler jik dakika- r ar ?aşlarsa burada genış mık. 
dar evvei ;·ağan k~~ eş r~n a- ]arda hiç bir fayda vermiyerek su. ~asta bır seyla.ptan korkulmakta· 
since erim · · -· r arın. 0 .?5 e. lar Adaoazan üzerinden birçok ır. Bu mmtakada nüfusça zaviat 

ı· ann da . es.ı ve mutebmbadılyagmur kö\'leri ·istila etmiştir Son dakika- yoktur. Mahsul zararı fazlacadır. 
ınzım:ımı se e o mucıtur d • 1 ~ • "' • ~fa · l · d Ta an derel . 

1 
· • a a.dı~ımız habere göre Sakarya· ~ nısa ovasına zmır en kanr' 

·} d - er ve ~ay ar Ap:>lyond da 500 kişili'< bir kövlii kolu sed- yonlarla sandallar gönderilmiştir. 
~~~n:tm~~~~~e~ne ~~~akta el;: !eri tahkim ile mecıız •.ıl olmakta,dır Bazı köylerde evlerinin damına.ve 
ı - . . .ı.r. u }, uz en go- Bu arada Gevve telefon s:ıntral~ ağaçlara çıkan halk sandallar!S 
un :-evıyesı yuks~lmeı•te ve civarı da su altında kald v d. · l t kurtanlmı~lardır Bir kı!:.ım köyle! 
tehdıt eylemektecr ıgın a'l s an- ı h be · • · · ~ _ ır. .. . . bul - Ankara muhaberelerinin ke- e n;u a re temın edılememiştif· 
K~;ac~bey bogazr uzerın_d:.kı silmemesi için dün sehrimizden lzmır • Afyon, lzmir - BandırmS 

}11uk?p_ru seller tarafı~1.~n suru!~- Geyveye bir itfaive mi.i"frezcsi gön- tren seferleri üç gündenberi yapı' 
~nmı~tır. ~ellerdeıı butun evlen. derilmi!;tir · lamamaktadır. Aydın, Nazilli ve 
n~n yıkıldı~ı sanılan Azaplı kö ~ · Kara.kuyu üzerinden Ankarayı 
yunde tahrıbahn bu kadar geniş Bursa emniyet tren seferleri tertip edilmektedir. 
olmadığı haberleri alınır.ıştır. Bu .. d'. .. .. b 
k.?yde ancak 6·7 evin yıkıldığı mu urunun A eyanatı.. Aotalyada 15 ev yıkıldı 
soylenmcktedir. Diğer kövlerle mu Telefonla malumatma muraca. Gelen haberlere göre, sellerden 

Balıkesirle Kütahya arasındaJcİ 
tren yolu yarmalarından bir kıs' 
mı yıkıtmı,, bu Yiizden tren işliye1 

memiştir. Gönen civarında bi' 
köprünün gözü yıkılmıştır. Antal' 
y~da sellerden 15 ev yıkılmı~. bd 
yure yakın hayvan zayiatı kayde' 

h.abcre kısmen temin edilebilmiş- at ettiğimiz; Bursa emniyet müdü. 
tır. Bu mmta!:alarda sulann çekiL rü acl afeti hakkında §Unları 
meze başladıKI anla~ılm:ıktadır. söylemi~tiir. 

Vali ve muavini ile jandarma _ ölenlerle · 
kolordu ve fırka kumandanları .• . Y~kılan evlenn ve 
yardım ameliyelerine nezaret et. diger zayıatm mıktan henü~ res. 
me'<tedirler. men tcsbit edilememiştir. 

Bursadan Kcmalp3>:<1Ya ekmek Maamafih baz~ gazetelerin gös. dilmiştir. 


