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Belçika kabinesi 
isuta etti 

Yeni kabi ~enin 
kurulmas!na eski 
başvakillerden 

Pi ar rot 
mem\lt edildi 

I.ondrrı. -
Belçika ka ~ (~:ul~ o, saat 18) -
ve "e . bıncsı bugUn istifa etmL5 

" nı kab· • tafınd meyi kurmaya Kr:ı.l ta-
an :ıi' 

errot ınc cs!ti başvekil M. PL 

b.t.enı:e~u.r ~dilmi~tir. Yeni ka. 
nııııı es ıı • 

c:ı,&ı bil .• , as uzcnnc l:urula-
JJ· - "1·•4ır..-Ktcdir 
ıger tn~artıı . 

vekili M. ,: n, eski Belçika b::ı!;i-
draya an z~f>lund bugti:ı Lon

gel.ınıııur. 

SOKAK ORTASINDA 

Bir kadın ölü 
bulundu 

Apartınand 
mi, k.alb dan düşerek 

nıı öld .. ? Yurına.sından 
u · oka · · İçind . . a ışın • 

e ~ır cınayct 
mı var? 

B\I &abah 
denler Llı~h~kend~n i~lerine gi-
tnaıilarıı.....:: ~an-are ap:ut • 
aı>arıınanı~~i "Rasim Bey" 
~adın ~Scdi l~·de raşlıca bir 

aber \.crrniş!erdır.ü lcr, zabıtaya 
U'zerınde hiç hı 

ollllıyan cesedin r Yara bere izi 
S0nunda .. Ras· Yapılan tahkikat 

ırn ney .• 
nmın altıncı katılld apartma _ 

(Deva- ~ .a oturan Şük
-•d .. ı.....: s 

- ---- -~ •yfada) 

ı·:r1incanıla na!ıılsa a~·nkta knlabllml~ bir bina.,. 

Berlinde nıü
hir1 ı birtoplantı 
Rusya, askeri yardım mukabilinde Almanyaya 

Finlandiyadan pay verecekmiş ! 
Londra, 5 (Husu•i) -Berne

den bildiriliyor: 
mÜ§tÜr. 

Paris, 5 (Radyo) -Verilen bir 
habere göre, Rusya, Almanyadan 
Finlandiyaya kar2ı askeriyardım 
istemi§ ve buna mukabil, harbi ka
zanıp Finlandiyayı işgal ettiği tak
dirde Fin nikel mıntakasını Alman
yaya vereceğini vadetmiı tir. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Hitler son günlerde başlıca Alman 
hükUmet erkanını toplıyarak mü
him bir toplanb yapmıı ve bu top
lantıda bilhassa Alman - Rus mü
nasebatına dair meseleler gÖrÜ§ÜI-

Bir kadın tren 
alllnna parçalandı 
Sabah karanlığı işinin ı 
ba~ına koıarken ezilen 

zavallı, üç çocuk 
anasıdır 

Dün sabah saat 6,32 de Hilal 

ve Halkalrpınar istasyonları ara
!itndaki geçitte, bir işçi kadının 
feci surette ölümü ile neticelenen 
bir tren kazası olmuştur. Ölen 
kadın iplik fabrikası amelesinden. 
di. Hüseyin karısı 35 yaşmda 

Zeybek adındadır. Vaka §Öyle 

olmuştur: 

Sabah karanlığında Basmahane 
istasyonundan hareket eden ma -
kinist İsmail Cemenin idaresinde. 
ki 1100 sayıb Afyo., katarı, Hi-

(Devamı 2 İnci sayfada) 

sm·eymaniyede 
bir ev çöktü 

Bir kadın ağ•r 
surette 

• 
yaralandı 

Bu ak~am saat 18 de Süleyma 
niyede Mimar Sinan türbesi ar • 
kasında bulunan sabun imalat -
hanesi sahibi Şakire ait iki katlı 

bir ev, son yağmurlar yüzünden 
birdenbire rıkılmıstır. 

Enkaz arasında kalan 30 yaşla
rında Fahriye muhtelif yerlerin • 
den ağır yaralı olarak Cerrahpa. 

Şimdi de bir 
Yeşil kitap! 

Polonya hükiimeti, 
:\iman - Leh münaaebe

tine dair vesikaları 
ne§redecek 

Paris, 5 ( A.A.) - Polonya telg. 
raf ajansı, Polonya hükfunetinin 
~imdiki harbi intaç etmiş olan va
karidc Almanyanın rnesuli;-eti de. 
rccesini gösteren mütemmim ma. 
Iumatı muhtevi yeşil bir kitap 
ne~redeceğini haber vermektedir. . 

Yeşil kitap, Berlin ile Varşova 

arasında aktedilmiş olan ademi te

cavüz misakmdanberi Almanya i. 
le Polonya arasında devam eden 

münasebata müteallik birtakım ,.e ı 
sikaları ihtiva edecektir. 

·- ~--

Amasya da 
yeni bir 

zelzele oldu 
ilk sarsıntılarda kısmen harap 

olan bazı evler çöktü 
lSDr Fransız gazetecnsınnn 

zeUzeOe mın'ltakasınudlan ga
zetesine ycBladoğı r©(portaJ 

Amasya, 5 (A. A.) - BugUn Ezine nahiyesinde saat 15.57 de üç 
saniye süren oldukça §iddetli bir zelzele olmuş ve Sarayözü köyünde 

ilk zelzelede harab olan evlerden dördü bu yüzıien ylkılmıştrr. Bir kı. 
smı !elii.kctzedclcre sığınaklar yapılmış, yiyecek gönderilmiştir. 

(Zelzeleye dair diğer haberler 4 tincü scyıadadır.) 

* ıı: * 
Memleketimizi hqtanbap de- lara yapışml§ ıstırabdan ktrJŞIDll 

rin bir teessür lçcnlnde hıra. çehreleri gördilır.. Yük \'e yolcu 
ı.an zelı.ele bütün AlTUpada kuv. vagonlarının zemini üzerine umn
, ·etll bir insanlık allkasile kal'lı- m11 yaraWan gördüm. Haki renk. 
landı, dünya matbaatmda acımı- te üniformalı askerler ynraltlara 
za iştirak eden sstirlar okuduk. doğru şefkat dolu vnziyctlcrlc e. 
Parls - Solr muhabiri Robert ğilmillerdi. 
Gayonu feliket ahuma gönder. 
dl ve bu mulıa.rrlrfn ihtbulannı 
gazetesinde nefl'etmeie bqaldı. 
Matemimizi dayan ve duyuran 
hl.J' A vnıpalmrn göril_,Jerlnl oku.. 
111culannuııa taıuim&k ~in bu 
yazıyı tercüme ediyoruz: 

Dfnik, 2 İldnclkinan - Iıtırab 
çeken anneleri, kardevleri, akraba.. 
lan ve dostları harab Erzineana 
götüren trenimiz iki gece ve bir 
gUn Anadolu içersinde kayıp gitti, 
timdi yeti'.jeceğimiz yerden 200 ki
lometre uzakta, bir kar girdnbmm 
kaldırdığı dumanlar s.rasmda TUr
kiyenln bombog bir yaylbmda du. 
ruyoruz. 

Burada fellketle llk temumım 
yaptık. Çilnkü tam bu dakikada 
Erzineandan gelen bir tren kör 
bir hat üzerinde durdu. Vagonu. 
mw:dan, trenim.iz yavqlarken cam. 

Bu an, hayatnnm en heyecanlı 

dakikalarından birisidir. Trenimize 
!stanbuldan ve Ankaradan binmifl 
yolcular da bu ıstırab trenini gör
müılerdi ~imC!.i) c kndar ek ~ 
aizliği içerıilnde boğulan vagonlar. 
da heyecanlı bir kaynaşma haşin. 
dr. Yere atlıyan yolcular, travers
ler Uzerinde durmuşlar, memurlar. 
dan bu trenin felaket §ehrlnden, 
Erzincandan gelip gelmedığini so. 
rııyorlardr. Az sonra feci h&kikat 
anlaşıldı. Tren felakete uğnyanla. 
n sığınacakları bir köııcye, bir ha& 
taneye götilrmek için bu karlı ova. 
da ko§uyordu. 

Yolcular trenin durmumı bekle 
memlşlerdl. BUtl\n kapılar açılmq ve 
yolcuınr deli gibi yere &U&mlfl&rdl 
Ölmek, ezilmek, parçalanmak teh 
llkesl akıllarına bfle gelmemifU. 1kl 
oğlu Erzfncanda okuvan bir anne 

(Devamı 2 inei N,.fada) 

üniversite ve okullarda yardım 
faaliyeti devam ediyor 

Zelzele feltkeuedelerine yardım makaadile Univereite ve okullar
da faaliyet devam etmektedir. Şimdiye kadar yapılan yardmılarm mık
tan ıudur: 

Resmi ilkokul öğretmenleri:217,21 lira, reemt ilkokul talebeleri: 
727,50 lira, 1309 parça eşya. 

Resmi orta, lise ve sanat okul öğretmen'eri 572,95, resmi orta, lılH 
ve sanat okulları talebeleri: 1117,20 lira, 995 parça eşya. 

Türk hususi lise ve orta ilk dereceli oltullar öğretmenlerl: 13',1~. 
talebeleri: 487,57 lira. 261 parça eşya. 

Ecnebi ve ekalliyet okullan talebelerl, 95,65 lira, 10 ~ ..,a... 
TeberrU işleri okullarda bUyUk bir hızla devam etmektedir. Btr 

gün alman neticeler Maarif Mi.ldilrlUğüne bildirilmektedir. 



-hirde 
Neler Oldu-

Lisans talımatname
sinin tatbikine başlandı 

lstanbul Onlvenıiteainln edebfyut fakültesinde olmdiye kadar ta.t. 
bile edilmekte olan sertifika usuıo, .Maarif Vekilliği tarafından deği§tL 
rl.lerek, Avrupa Universitelerlnde olduğu gibi llsa.M ueuın §ekli kon.. 
m111tur. Bu busuatn fakülte profesörler meclisi t.arafmdnn hazırl&nan 
t&llmatname Maarif Vekillfğl tarafından da tasdik edllerek gelmlştlr. 

Talimatnameye göre. edebiyat fakfilteslndeki tahsil ve ilmi çalı§· 
ma1ar sonunda yapılacak imtihan netlcesl talebeye llaan8 diploması 
verilecektir. Lisans ilim şubeleri; felsefe, tarih, coğrnfya, Tilrk filo. 
Jojisl. Arab ve lran filolojJlerl, Yll.§tyan yabancı diller filolojileri, eski 
ÖA Asya dilleri, kl!sik diller olmak üzere e.ckl:z: ıubedlr. 

Edebiyat fakUJtemnln berhansf bir lllm ~ubeslnden &ana diplo. 
muı alabilmek için bu ıubenin hususiyetine göre, muayyen eerUfi.ks.. 
lardaıı biri tezli olmalı: üzere en az dördUnn almıo bulunmak ıartt.ır. 
Aluwı aertlfikanaı ııeçlliş ve terkip tnr:z:ına göre tedrisi lisans, serbest 
l!MM olmak Uzere iki lUrlUdilr. Sertifikaların terklb t.amnda değl§fk. 
llk yapmak, tallmatnsmenln umumi hUkUmlerlne aykın olnınmak 
eartne taklitte mcclWnln IAhlyetf dahilindedir. Talebenin §8lı5I cn
lılmaJArmı •e hazırlıklarını taru:lm f~ fakilltede takrir derslerinden 
batka seminer ve tatbikat çalışmalan yapılacaktır. Gerek tedris llM.n
aı ve ıerekae ıerbest lisana alabilmek için talebenin faldllteye en az 
sekiz aömestr devam tmeaf mecburidir. imtihana girebflmek için 
denlere Uc;te ikJ nispetinde devnm etmek, verilen vazifeleri tnmamen 
yapmak lhmıdır. 

Tezli aertlfika tmUhanr için de sem.iner ve sair tatbikata d<Srt ~ 
meetr devam etmek ve bir yabanct dili ku.aunıuz bilmek ı.arureU var. 
dır. Llsa.nı serUfikalannm imtlhanlan lc;in, aubesfncc bir mnı tayin e
dl.lmtpe, talebe bu 8lt'ayı takip et.me:e mecburdur. Tezli imtihanlara. 
da ıubeslne yn bir karar verllmlş değilse, ancak diğer Qç sertffika 
almdıktan eonra girfleblilr. Tezin mUda.faası, aubts!nce verilecek kara.. 
ra göre, lmtlhandan evvel veya eonra ynpılabllccektlr. 

Bir lm'1hand muvaffak olmu, eayılması için taleben.in on üze.. 
zfnden en az altı numara almış bulunması şarttır. 

Halihazırda fal:llltenfn ~inciden itibaren eon sömestrlerfnde bu
lunan talebeler, eııkl talimatname abktımına tAbf tutulacaklardır. Q. 
çtlncD ve d5rdüncU sömestrde bulunanlarm hııngt talimatnameye tAbf 
olıcakJan bak.kında. fakUlte mecllsieri t.anıtmdan karar verilecektir. 

Okul ve üniversite kütüphanelerinde eski harf
lerle yazılmıt kitaplar bulunabilecek 

Okul kütOphanelerile Oniversite kütüphanelerinde eski harflerle 
yanlmı~ muhtelif mevzulara ait kitap'.ann tasnif neticesinde kütüp. 
haneden çıkanldıktan yapılan tetkiklerden anlaŞılnu~tır. Maarif Ve
killiği, talebe \-e öğretmenin etüd yapabilmesi ~n. bu kitaplardan 
lflzumlu olanlarının yine kütüphanelerde muhafaza edilebileceğlnJ 
bildirmiştir. Etüd }-apmak isteyenlere bu kitaplar verilecek ve etfid 
sahibi ·Dncak kütOphanede okuyarak eUldilnG yapabilecektir. 

Diğer taraftan Maarif Vddll~. eski Arap harOerile yaıılmı, bir 
çok faydah eseri yeniden bastıracaktır. Bu bu usta hanrlıklar yapıl. 
maktadır. Onilmilzdeki yaz mevsiminde Devlet .Matbaasında ilk 
pllnda 50 kadar eserin ba ılmasına başlanacaktır. 

Bir kadın ölü bulundu 
(Bqtanh 1 inci aayfeda) ı öfkeden kalbi tutarak dü~Gp öl • 

rü)"e adında bir kadına aid olduğu düğüdOr. 
anlaşılmıştır. Müddeiumumt muavini Turgud 

Adliye doktoru Enver Karan tahkikatı ehemmiyetle yilriltmek. 
~amnn ne suretle wkubulduğu • tedir. 
ııun tesbiti için cesedi morga kal. ----------

dı=r. müddeiumumt muavin- V A K 1 T 
rinden Turgud el koyarak tah • 

kikata başlamış ve Şükrüyenin 1940 cep 
dün pce büyük ~lu ile şidrletli 
bir kavga ettiğini tesbit etmiştir. 

Bu ~rh Yaka etrafında mub. A 1 mana g"' 1 
telif tahminler yürütülmektedir. 

Bunlardan en kuwetlileri ağ • Mükemmel bir tak\1m, her &)' 

]unun kavga sonunda anasını öl. mUnıcaat edilebilecek gQzc1 
dilrerek sokağa attığı, kadının bir Tehber; 6:1 aytııhk bu Al 

• pencerede bakarken muvazene • manrı*ın tıy tı y lnız 
nesini ka10ederek düştüğü veya • • 1 O kunıştur. 
hud oğlu ile kavgadan sonra hava Her kitapçıda ve gazete 
almak ~ sokağa çıkınca fazla 1 bayilerinde bulunur 

"Slyaect Aleminde" ınturıunda, klm ne derse desin. bugllnkO 
harbba Jatlkamct ve devamı ıu Uç ıualfn cevabına bağlı olduğu yazı. 
lıyor: 

1 - Ftnl!ncUya m~esı bir Ru • Alınan antaemo.amm vncudn
d Uade ediyor mu? 

2 - Gan!metin tahfml ltl müttefik araatrıda bir nim çıkam.cak 
au1 

'8 - YoJtııa. ''hayat eaha" l&rmı daha ziyade genişletmek f~ 
el ele \"Umekte devam edecekler ınl? 

f=::.s;) A ( 1 ----....... ... 
Bqm•kalflde, Fransm ~ekll!nln nutku mOna.sebet!Je Avraps. 

nm mtı.takbel nf%amr tetkllE olunmal:tadrr. Muharrir, harbden bir 
.. Awuı- Blrteffk devletleri" ı;ıkabileceğinl ummtuım hnyal olduğunu, 
A Ynıpanın sakin ve rnhat kalııbllmc•l i"1n evvoırı. "kUı;tık devlet" 
"bQyQ)ı dev .. IOetıuı.mlanlım ort&dan b1kmat.ı Lbmıg~ld.lginl kay. 
ıf l)bntktedZ 

ve_ç meti 
ın d yav y ırclım mek 

ncı d vıetJere steven va 
•• 

orveç ve isveç; Finlandiyaya gayri resmi 
yardımda bulunmağa k rar ermişler 

Loadı-a, 6 (A. A.) - .. Press Aasociation" 
tarafmdan fte§redı1en bir notada bildirildiğln 

göre. gelecek salı günü Guildhall'da aöyHyeu. 
ği bir nutukta Çcmberlayn, büyük bir ihtimalle 
dllnya auJhunda Amerikanın oynıyacağı rol 
hakkında Runelt tarafmdan izhar edilen nik· 
binanc mlltaleabra temas edecektir. 

Cemiyeti k.ar.ularuun çerçevC$i d\lhilinde hazır. 
ladıklamn kaydeylemektedir. 

*"" 
Oslo, S (A. A.) - Oslo gazeteleri, Norveç'in 

herhangi ecnebi bir devletin FinlSndiyaya as. 
kert b!r yardımda bulunmak Uz.ere kendi arazi· 
dnde hareket üsleri vUcuda getirmeıinc mUaaadc 
ctmiyeceğini yazmaktadır. İsveç ıırazialnin müdafaasını tUviye etmek 

üzere tngiltere tarafından yapılacak yardını 

hakkında Pre11 Auoclation. tsveç'in de herhangi 
bir devlet gibi tngillı firmalarına 6ipari§ler ve· 
rrıbitcceğini turih etmektedir. Yalruı verilen 
aipari,Jc.rl, aillh bakımından fngilterenin ihti
yaçtan ile ahenkleıtirmek rr.aksadilc !ngiliu 
makamlan kontrol edeceklerdir. 

Atfen Postcn guctcai, Norveç'in Fintandiy<l 
ya csliha ve harp levazımı transitine milsaade 
eden 1907 tarihli La Haye mukavelenamcsi ah. 
kamına tevfikan yardımda bulunacağmı, ancak 
diğer devletlerin bu l1e kan~mamalan muktezi 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, Norveç ve hveç'in Finlindiyaya 
gayri resm1 bir yardımda bulunmağa karar ver
~ olduklann1, fakat askeri kıtaatrn transitine 
mümanaat etıniyeceklerini ilave etmektedir. 

lngilterenin Finlindiyaya yardımı hakkmda 
da Preu A !oclation. İngiliz firmalarının Fin. 
lindiya tarafından verilen eiparişleri Miıtetler 

Bir kadın tren 
· altında parçalanrıı 

(Bqtarafı ı inci sayfada) 
W lştasyonundan geçerek bira.ı 

ilerideki geçide kadar gelmiştir. 
tw Ayıc Zeybek de trenin 

fenerlerini ıörmüpe de mesafe. 
yi tahmin edemem.iş, deıniryolu 
Utcrind~n geçerken lokomotif, 
nvallı ka1ma çarpmıı ve dcmir
yolu ~erine düşürmüş. 30 metre 
kadar aürilklcmi§tir. /,ygc: Zeybek 
vileudunun muhtelif yerlerinden 
aldıtı yaraların t.iairi.Je derhal 
ölmüıtür. 

Hadise tahkikatına müddeiu. 
mumi muavini B. Rüıtü Uake.nt 
urafından el konmu ve yapılan 
tahkikatta hadise egnaaında ka· 
ranlık acbeblyle makiniıtin on 
metre ileri.atni g~m:ıiyecck vazi • 
yette bulunduğu, yollan ıeçen 
kadının, tedbirsizlik yüzünden 
katann önüne düştüğü anla~ıl· 

mı§tJr. Kadmm Uç çocu~ var. 
dır. Hldise sebebiyle Afyon 
treni bir saat ~hUrle yoluna 
dcv&ın etmi~tir. 

EN SON DAKiKA 

Macar Har·cıye Nazırı 
Romaya gitti · 

Londra. 5 (Radyo, ..a.at 18) _ Macaristan hariciye naıın Kont 
Czaky 6lyasl tema:ılarda bulunmak üzere Romaya gl~tlr. Kont Çia. 
no Ue Kont Czaky arasındaki görUemelere yarın bqlanacakt.q-. Bu 6~
rllıµnelerde Balkan ve Tuna mcaelclorinin mevzubs.hs olacağı tahD1in 
~dllmektcdlr. 

M.f}.ça! .. hlfrlcJ.~e nazı.n Romada 1.>lilUk mera.&imle ve yUlusck devlet 
memurları tara!mdiri karşılanm!§br. 

Bir Alman vapuru müsadere edildi 
Paris, 5 (Husı1Sl) - "?vlatin" gazetesinin haber verdiğine gore. 

"'Sant.e Fe" ismindeki bir Alman ticaret vapuru, 4 bin ton kahve 
yUklQ olduğU halde Atlas Okyanusunda Franstt harp gemileri tara· 
fmdan müsadere edilmiştir. 

Amerika. iki adayı daha tahkim ediyor 
Londra, 5 (Radyo, saat 18) . - Va§ingtonda bugün Amerikan 

bahriye nezareti bir tebliğ neşrederek, Ammkan Birleşik devletleri. 
nin, Atlas O!~yanusunda iki adayı tahkim etmeye }\arar verdiğini 
bildirmiştir. Bu karar, dün Ruzvelt taralından kabul edilen :reni mü· 
dafaa programı mucibince verilmiştir. 

Amerikanın tahkim ed~i. Hono!ulu ch·anndaki iki adadır. 
Buralarda hava ve deniz üsleri vücude getirilecektir. 

masy 
bi ze ze 

(Baıtarafı 1 bci sayfada) 
kendin! kaybetm~ bir halde yol bo 
JUOd& ~r. kollan yardım later 
gtbl gökytlzllne dotni kalkıyor, eon. 
ra birdenbire mecata1z bir b.nldc bu 
kollar baeaklanna doğru iniyor. Ka. 
dm. ~en yuvalarmda.n ttrle.mtl} 
her V8'rOD ı.apıımu yokluyor, tıw . 
dık btr çehre arama.ğa u~-ıyor. Fa. 
kat bu kadın yalnıs dc#il- BOtün bir 
halk kUtıem treni aarm~ tııtoye.ıı ya. 
ralılıırdan bUdlkleı1n1, tanıdJklarmı 

eonıyor, bir lmbcr. bir Qmld dllcn1 
yor. 

Bunı;:onlarda 1UzG mfı.n:ıumı. bir et 
yığull hallne &elmt:, bacnklan eztl. 
mtıs çocuk"nr gördüm. tkl ukerin tut. 
tu#U bir petrol sobam bu ısava!ldarin 
eo.n oekl§me daklk&lamıı ~. 

doktorl&r c;\>k ızt.ıraplan uyutucu 1# 
ııcterl• dlndfrmok sçm dunıp dinlen • 
mcden vagondan vagoıııı k~yortıı.r 

Burada llakikt milclı:clcr gör
düm. Mllcire diyorum çünJ...'il ih. 
tiyar bir 2dam lr..ı )0aralılar kcr. 
va.'1ır<h hafif b!r yara ile fcl~et. 
ten kurtutmu karde!lni buldu . 
bir dclihantı bir tanıdığiyle kar • 
tılaıtı ve ail~lnin felalrctten kur
~ oldub "'6M~fm ııı1.8• 

Fakat bu karlı yaylada facia - ı kalan insanların hata feryadı 
lardan ta~n hazin manzaralarda yükseliyor. 

var. Ya.~ıbaşrmda ihtiyar bir ka· Bu felikettc her uturauz:luk 
dın bir ıubayrn göğsüne yaslan. gibi tek baıına geldi. Yardım 
mıf, bUngUr, bilnglir ağlıyor. trenleri kara saplanıp kaldı. Yi· 
Subayın biltün tescllil:ri boş. Za yccek, çadır, ilaç ta§ıyan kArvan. 
va1lı bu Afette iki oğlunu ve ko • lar uzun günler tabiaun zincir
casun kurban verdi. Şimdi dUn- den bo?nan unsurfarile sarı>ıı 
ya~ yapayanlu:dır. Fal-at buna mağa meçbur kaldılar. Birkaç 
ragmen yine yaşayacak, ııtırap. saat sonra ~iı de harabeler ara!I· 
la kardC§leri ve hern~irelerile ıı:· 

tırapla do!u bir bayata kavu§mak 
Uzere yUrüyOp gide«k. 

ON iKi BiN öl.O . 
Gözl:rinde hAlA kor'·u ve he. 

yecan filevi parlayan yaraltlard~n 
ilk öğrend:ğimiz haberler çok fe

cidir. 
BUyUk bir ziraat ve askerlik 

§Chrl olLn Erzincan ı 7 ,ODO nU. 
fu8tan on iki binini kaybetti. 
Kurbm!ann ekserisi enku ha • 
linde kalarak öldU. l)aba dört 
glln evvel y~-ıl Tilrkiycnin guru. • 
ru, mUtek.imiJ bir chrl ofan bu 
~TtJ"' f!.- tm~" lıirialer uunıM.n 

na varmıt olacağız. Bizim tren • 
deki doktorlann yamnda randtk· 
lar dol:.ısu ltaç, 250 çadır. binler. 
çe yorgan ve ~uvallar dolusu 
ekmek var. 

İsmet tnönU bir dakika dinlen· 
medcn vatandaglannın yanına 
ko§tu. Azmi."lden, imanından ve 
evgisinden feliketzedelere Umit, 

· teselli ve hayır dağıtarak bu ea. 
hayı dolaştt. 

Bu ıece, ben de bara.beler a· 
rasındnn ln:a.."t Jttımrmak ilmidi. 
le heyeeanlanıır.larla beraber ca
lıp:a~m, mcplelerln rpğı ite 
avtlınlanan sa.hada uba.hlayaca. 

omen kralı 
Besarabyada 

ı"ufuk söyliyecek 

r 
Bükreş, 5 ( A.A.) - Kral Karo! 

yanında Başvekil Tataresko oldu.. 
ğu halde dün akşam Cernauti ve 
Chisinau'a hareket etmiştir. Kral 
her sene krallar gunünde muta.d 
olan m~..rasimde haılr bulunacak • 
tır. 

Bu seyahat. Kralın son haftalar 
2!f mda muht~if c.eph~erde rap • 
tığı ziyaretler serisini tamamıa • 
maktadır. Kral Noel şenliklerini 
Maı::ar hududundaki Oradea Ma· 
re'ede ve yılbaşını da Romanya • 
nm harp limanı ve bir Dobrice 
'je}ıri olan Köstencede g~rdikterı 
sonra şimdi de halen Sovyet hu • 
dudu olan eski Polon)'& hududun
da Cemautiye \"'e Besarabyaya 
ı;itrnektedir. Kral bu iki me\·kide 
nutuklar söyliyccclctir. 

Rus . Japon 
m 1nasabeUari 

Bir Japon gazet~i bu 

münasebetin istikbalin· 

den l{orkuyor 

Tokyo. S (.4.A.) -- Gıl"'Pf01er. 
Japonya ile Rus}>a arasındaki mu. 
nasebctlerin daha iyi bir şekil al • 
masından dola}, m"mnuniy~t iz -
har etmektedırlcr. 
Hoclıi gazetc.'Si, Japonyanı'l dip 

lomasi sahasında e'de etmiş ol -
duğu muvaffakryetlerden dolayı 
memnuniyet izhar etmekten \"e 

hiıktlmetin kiyaset eseri gösterme. 
. sini istcme)st.OOir. 

K~kuntin ga.zctesı ice bilakis 
Japon • Rus münasebetlerinin i • 
tikbali hakkmda bedbinctir. 

Run·cltin ınesajım tenkid et • 
melde olan Asahi gazetesi diyor 
ki: 

Iktısadt mesai birliği hakkında • 
ki beyanatına rağmen Birleşik A· 
merika, Japon}·a ile akdedilecek 
ticaret muahedesi mese!e:sindf'.ki 
menfi ha.reketinde ısrar ediyor. 

Abe kabinesinin v:ııiyeti müte • 
nıadiyen münakaşalara hais ot • 
maktadır. 

Myako gazetesi, hükU.met aley. 
hindeki neşriyatına devam etmek. 
te ve hükfunetin batün ıncm!eke • 
tin itimadına mazhar olmadığT 
iddiasında bulunmaktadır. 

Oıugai gazetesi, Vugakinin A • 
beye halef · olacağını tahmin et. 
mektedir. 

Bır vapur taar
ruza uğradı 

P1J111J1no, 5 ( A.A.) - Haber al. 
dtAımıza göre, bir Alman tayyare 
si Blue Star Line kumpanyasının 
11.449 tonluk Tuscan Star yolcu 
vapurunu bombardıman etmi§tir. 
Taarruz, vapur Jngtliz sahillerin • 
den uzaklaştıktan oonra vuku Mt. 
mu~tur. 

Tayyare evvela~ bomba at. 
m.ış. fakat bombalar vapu.-a isabet 
etmemi~tir. Tayyare o zaman al
çalarak mitralyöz ateşile vapuru 
taramrştır. Telsiz memur muavirü 
yaralanmı§tır. Vapurun dali ba • 
taryası faaliyete geçmiş, tan'al'e 
uıakla§lll$ mecbur kalmı~t.ır. 

Bu arada haberdar edilen bir 
İngiliz harp gemisi gelerek raraiı 
t.elsiıciyi gemiye almıştır. 

ğrr.. Bu gece_ Faht bu atırlan 
yardığını dakikada kudura..'1 kar 
rırtınası bizi vnksek dagtann gc· 
çitvcrdiği yc.rde kara aaplamaı • 
sa..... 
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lsveç üzerinde 
Sovvet tayyareleri 

ı Btr Abnaa denbdllıun 1Y14 l'fe Emder.ı ttruvaıörüııri,. il• ı;ıor 

llmdl, Emdende harika yara • 
tanlardan elli kiti Anede de b•ı 
harikayı ca.-ılandırac:aklardı. 

mumı1ıı isveç avcı tayyareletlnln hava- 0 ••.. 
ta ..... na• ; lanması üzerine uzaklastılar 0 rı 0 ~ 

Fon Jılilke ve i1ç yilft Anenin 
cU.ertainde birer heykel gibi 
dlmclik duruyorlardı. M ilke: 

- Bu bir muhrip_ dedi. 
Evet, bu bir muhribdi. H\lcum 

n çarpıpna emutaiz olacak de · 
mektL Anenin bu dakikada!d 
cldlfinde ve cörilnllfünde eaati:'t 
bir cemi hali vardı. Eaniyen b .. 
burplanndan çıkan aealer, ıuun 
amandınberi, aeaaizlikten ve dur 
pnluktan U)'UfmUf ... pJara bfr 
ulan lrlikremeei biuini veriyor • 
dlL 

.: ~:n:=:.:. ~. R 1 f. 1 t 1 d Harp ekonom:sı 
~..-ur. us ar, ın er ara ın an -d •. b 
-=:u:m.~::=-- zapfedilen met1zilerini geri 1 arasının. aş:na 
~ " Ud b~ kadar burada lraJ. t 
~ -:r ~~;. almağa uğra,ıyor lar geç 1 
:::,_._ itin. 1~ .....='::: St.okbotm, a (A. A.) - Dolatan bir f&11&7• 16re. lan.: /ngilisler bana, 
~~ 9;~ bArP • • hududa elva.rındt lı:Afn Tornea tebrt tlıertnden U So.,et ta1. ablulumın teairini 
~ııtı ıtttlkçe ına-rvetıenmek~ Y&resı uomu,ıur. Blrkao ineç avcı tanarealnln derhal bavn. gö.termeie ba,latlıi• 
~- lanmıun tııerlne SoT,et tayyareleri geri dönmtıtlerdlr. ıeklinde tel:ıir ediyor 

Bu muhribin ne olduğunu biran 
evvel anlamak lhımdı. Padangda 
evvelce bulunmuı arkada§lardan tı.ı)'ada enelce ~ UIUmall ati SaJla mınta.Jcamıdaki muharebe 

""8ıad. tatuıar&Jı .ıman Wdbtl'leria 
-...._ bir Ju.llbU bldlrdmıttır· Helstnkt. 6 (A. A.) - FlnllıuU1a kumudalllık makam:, 

tlJldl bu ıpemlelr•UD ber taratuı. Ruılann Alttojokl'de Finler tarafından zaptedllen mlhlm 
4' lllk-t tsOkllm annnekt. " tt&J. mevzileri istirdada çahetıklannı. fakat muvaffak olamadıkhı.. 
,._ 111,...ıan, JJmany&Dlıl bal'P ~ rını blldirınektedtr. 
~ Jra~Ull:=: Ktthmoteent mınt•kunıda Sovyetler ırert pU•ktlrttllmttt. 

t ,..rtaı - ,..,,.._ tur. 
' ~ bir fMU:rete ~lf 
~tadır Suatmı mıntakaiın4a yapılan temlıllk barekltı MD&atnda 
t~ 

0

daha flnldideıl bu 101. iti Jtıze 1akın estr alrnmrıtJJ'. Suomusalmt ve Balla clvannda 
4" ~- mllftffatı o'duklan bildi. ınuharebeler devam etmektedir. 
~·. 1taı78J!lar, '1'9r1d,...Se 8"elce KotYI kalesinin bombardımanı eanaarnda bir dltman ro. 
~ eUDde wı:=. :; morkörtı batmıttır. 
1-ı ~-= .:ı~ ukl mtıfte., fiıı taJJUe)~i..iıı fU:iyeti 
~· btrçoıc mukaveleler J'&S-U. _ H.'~· 4 - liır ItaJyan gö-
~~ı.r. nıillüsunün idareli~ ve ıçinde 
~ st1lıll tsear"tt =-= Pinllndiya tayyarecileri bulunan 
-. ... ~ • Savota tl . bir F' T&-..11 1- keetratlaım tatN>ma lıqla_ "'Pi ıru .. uwya tayya. 
...__ ._ 'nrk • ltalJU ~ Y~. Fin.lndiya garbindeki Sov 
~ bdar ~ b0)1lk bir yet taYYa.-ecılerine üs vaıiteSI gö· 

• ~:ilk ~akur. ren Estonyanm Oe9eJ adası Us . 

~ ibQat..s ~~~ ~bir UÇUi yapmqtır. 
~· Bu flr'ıc.Uer tGla dOn 

811

~ Finllndiyalılar Oesel OsaOnü 
~ b Uatıııort Jıun1amnata ..,._ be; bardmıan etmi~dir. Sovyet 
~ bava dafü bataryaıa., harekete 
~ Velr.iUU tarafllıdıuı bU ite &eçmipe de l-°inl!J1diya tqyaresi· 
~~~- t~nttı•adırma 1lat ne isabet vaki olmamı§br. 
~~ dOD Dk olarak ..... J<eıa p·.ıa-..ıı: ·--''•" 

verilmiyor. ilkbaharda ile, AJmu. 
yum naaıl bir ..... ftllyette ba. 
lanabllecelfnl h~ tim8I kl9tlre • 
mes. Alman ba'la trnetlerlnln 
mDdımlell w.10re11 olalılllne de 
tat, bir aetlci lstlll..ıtaı temin e,. 
l! ·emea. 

Beria, - Alman)'Ul!D bir taraf. 
taa rlnlbdlyaya IDlh " mtlhJm
nıat g&ıdennelt suretne yardım 
ettf.ltne ve diğer taraftan RUQL 
ya eubay. mDhQdla ve harb leva 
mm c&ıderdlllne dair Franm" 
İngtJb tayııülarmdan A mıpa 
m&tbuatmda bir takım haberler ı. 

IL\tJll lbtrett lclD d&t1s listemi tan- '"° 1&41-.nwya tau .. ..-. • 
,_._ ~. tnr cılarall 1npatta 1ru1. Munnanskda bClyQk bu taali~t ~ ohmmaktadJr. 
-._. -~· dYat&. ~ .,...:r Ptermi§}er ve kmllann miltead • 8a1lhb'ettar Alman mabaftU ba 

• tatq %e ~- dit ~ tahrip etmi11erdir. h&berlertn uıl8ll olclalanu beyan 
~ ':-'· tedrtat maat. Finlandiya tayyarecileri Uhtup- edl)"Ol'lar. Bitin ba baberter, Al • 
~ ~~ bettncl bd- ta RllSlara taamıJ etmifler ve manyanm Flnllndiya mael.tnde 

• t~~r. llıaartt vekllettııı Sovy.e.tlenn Uhtupla Suomosalmi. artJı olu ltattı ltarehttnl bn • 
~ -.anvuJ lllt bi biri ilk ~ennek, lıltarat1ar arum • 
~- Zeld 8a t.drtat mlfet~ f! n ~ ballamak !Çin ine- et da tDphe Ye tereddtlcl ayudınnalr 
~ti t 11ll1tettt.ı!!! Ylllyett rt ti~ demiryolunu tahrip etmıı . " batan lastJll menafUDe ka 

• !:h ..,.... .... tayin edil. terdir. Sovyetıer, Submolalmi<t. 
q llat sanmak JOlundakl lnsWa mannra 

aatona b tar ldareat Yeni tca harbeden krtuta takviye kıtaatı lamı *' eder. 
-.._ ·~~ kalenc1err:. • .gôndennek imkanı bu.ıamadıkta ---------------

• 'l'hftlı ~::: ·nndan. aJeltde Finlandiya milfre. · ô. h • d 
~~":... ~~ ltbaıınun ta- JeJeri bunlan s>O*flrtmele muvaı. \;ıar p cep eaın e 
1rt bir kom~ bbiıt~ ~ encO· ıtak olmU§lur. Bütün SoV)'d asb ı•kı• t f k şı'f 
• ._. ~erq ~·~~ı: ri kantinleri tahrip edilmietir. ara e 
~~ ..,_ takdir &ki Raa lııb• mllfk61 

;.-:.~~~.: ::::. (.\.A.) _Hava• kollan faaliyeıteı 
~ !atanı ··~. ~ ajansı bildmyor: Fran.·-•-- L:ı...r:.I. L!I' 1 
'l'~ tr'. nde ba~n Soc;ial DemoUaten &ueteainiıı IAUU" 11.1U7UA UI 1 
dflıı • .._~tıe•f'8eebla dl ı.~ Fınılndiyadaki muhabiri. iki Ru~ Alman milfrezeıinin 
.\ftka~ Ant:aran ._8bt · ağır zayiat •erdiiini 'ı '•brnt... beledlyeatne el~- tuk111nıo Aa.ajaem mm&akasın. bildi~r 
~ kunnak ~ ebıet da kupulmal;. üzere bulundulu • •J-

• Beı~tye babı. nu haber vermektedir. Bu muba Parla,, (4. A.) _ Havu aJa. 
:e1ı:ıere ltlı: ilk relalltf 1'o1ıQ ek. bire nazaran ~uslann bu aunta • 11, ukerf vul,.t balrkUlıda 111 ~te alarat b~1:1'dt~ı ..._,, kaaaki va1iyeti ~ naıüttir. Zira malftmatı Yerlyw: 

• ertn ~ .;re tet. ~ merkezlenl~ olan irtibatlarJ Şimdi her sUn devam eden kellf 
• ~ dlnnt._ kesilmiı bulunuyor. Bütün cıep.".e kollan f~U. bqlD oepbeDID 
~~~~ lltatlltlk tubesf.d üzerindeki Rus zayiatı. FinlAndiya Rbbı'deD W..Ue kadar olu blltila 

'::.• ~ IUbeat de layialile mukaye~• ediline P>ic mınta.JralanDda, N1M- b11t ol • 
- ....._--:_-lı .. )'eni te. hnYiiktür lllQftar. 

• --..ada tu1-I o- A "k 40 ta ' • Fatihte A.t... • merı • ,,.,. 8ar'Dl prbhade, 1ılr 1'nnm b • 
buı ıutın~ ~ 1ılı- 40 puot p.ıdertJor ıtt kolu_ AJawı hatlarmm u ~ 

rJren ayalı b~~ ~ Kot>enJıaı. 4 1.A.) - Bule§tx metre IQenbıe bdar mokulmqtar. 
kınlm1' ve kal~~ • .._ Ameribnm Riga e!çilili erklnm Ba barebt. AJmaD Clpbe terdlıL 

tanesinde u~ ""-°""1- daıı biri. Finandiyaya. lcAnunu tam. J'raam tertlll&tı sftıl derbı· 
inde ZHmUttOr. tı ne. lllni nihayetine doğru ınrk tayya liitne oJ&rU 11r1Jındılmı '" lakı. 

it Ue. aynı miktarda Amerikalı p;. tam bir mahiyet tqnaadıpn ı. 
lot verllecelinı F.6ylem;ıtir. yld etmlfUr. 

Almaoy8 , RaayaJ• hır lılm•••da, diler bir mDfrae Al.-

BerllD, • (A. A.) - Harp b" · kil ed dik1--tl bakt 
ıamanında lkbıadl alyasete ın pqt en ~ e 1

• 

mUteallrk muhtelif faallyetle. Şekli dilpnan muhriplerinden hic 
rln daha iyi bfr ,ekllde tanılml birine benzemiyordu. 
lçtn marqal Görlng, .. Umumi iki ada arasındaki botudan 
meclis" nammdakl bmıuıl or. ceçcrlcrken muhrip bir ara ıa. · 
sanlmıt TOcada settren barp den kayboldu. Kimee buralarda 
etonomtılnln yOkCJek tdarestnt 
bizzat deruhte etmiştir. J3u İngiliz mubriplcrlndcn bafkası • 
meclJste, devletin milli ekono. run dolapcağına ihtimal vcnni • 
mlk hayat ~r~ev•tne dahtl yordu. içlerinden butlan btıtnn 
bUtUn büroların mttmeultlerl mevcudiyctile iddia ediyorlar: 
bulunacak Ye relsllftnl mllste. "Bu İngiliz muhribicUr !'' diyor • 
ı,ar Korrner ita edecektir. 

Bu Reformun sa1eıl. 3 lardı. 
prautpl tabakkut ettlrmiftlr: Adalar geride brrakddılı .ıa • 

ı - Harp tktısadl1abıırn man katlyetle aıılafdcb. Bu bir 
tek kumandaya tabi olması ve Felemenk muhribiydL Haber. 
ekonominin otoriter blr tekil Anenin lrabrainan neferlerinin 
de teulkl. 

3 - BUtUn ekoııomlk faali. nqea!ni b~rdt . 
retler aruında ıılu bir mesai Adalar geç.ilcUkten sonra. Ay • 
birliği vttcuda gettrllmeel. te çok yavqlamıı. rllıglr hemen 

ı - Milletin dlıtptlnt ~e hemen kesihııltti. AYfCnln boğa.. 
tefriki menisi.. n &irmezden ev.elld aUratile 

Bu prensipler, hattl harbin nisbct edilecek olursa bu gidi~ 
aıun müddet devamı .halinde ~cak bir kaplumbağa y0nıy01u dalı' iktisadi ablukaya kartı 1 bilfrdt 
1apılacak mUcadelade eok..:mll 0 

• 
blm addedilmektedir. r. Ayın 26 ner gi!nftntl bu yavaş 

• • ... yilrilyüıJe geçirdiler • .Muhrip, bu 
G&inıin harp iktısadlyab yük- ufacık beyu gemiden korkuyor -

set reisliline tayinini lngifiı p • muı gibi hlJA unlrlarda du_nı • 
aeteleri. fevkal~ ebemmi)ıetli yordu. 
addetmekte ve manidar bulmak • Bir gece sonra Felemenk ge • 
tadu. misi, A yteye yaklqtı. O kadar 

Gueteler, Almanyanm smaf ba yaklaftı ki. Ayte ile çarpıttmJ8n 
kundan yenide"' tensiki ifinJ mQL ihtimali vardı. 
tefilderin ablukasının tesirini his· Mllke itaret memuruna iprct 
settirmeğe başlamıı olduiunun fenerinin yakılmaamı 8l5yeldl: 
bir delili ad-'~tmektedirler. sonra: 

ID&HİLDEI 
Dolmabahçe hadisesi 

Bu sabah eski istanbul 
~ar sinin if 8desi alındı 

11 vatandqmuzm 61Umlle neUceluıen Dolmabahçe b1df8eal ... 
Jaltlertnln 18tin&be yolu Ue bu sabah latanbul l.ldncl ağırceaa mahkeme
llbule iiadelerinia almmuıaı devam edllmJtUr. 

• Bu aababkJ cellede eald latanbul Vallai Muhiddin Oattındağ ile 
llu 1&t.b latanbul UWıci aCırceaa mahkemealnde lfadelerin.lıa alınmı 
sına devam ed.Umlttir. 

8u ubabki celsede eül tıtanbul vallal lılulUdclln Ustilndal ile hl
dlMde Blrua famlııde 1 T Yafllldald kızı 6len Limanlar ltletmeei umum 
ıddDrG Rauft Mtulyum reftkul Rabib. ve diğer km da dhılentlmlt
llrdlr. 

Ceblecle suçlulardan eül polis mtldllril Salih Kılıç bu)unmem •• o 
nmanld muaYinl K1mruı plmJtttr. 

&ki latanbal ftUat Muhiddin UıtOnc!al. lfıdeebıde demlttlr ld: 
"- H1diae 111rUmda earayda detildlm. Onun için aıa mlloahe

dem berine tenvir edemtyeceihn. Yalnıs tedbirlerin heyet! umumiye. 
lllll daba evvel hep beraber dllfOnmUı •e tatbik eeJdllerinl brarl~. 
tlrmllUk. AJmaa tedbirlerde bir noksall ve bata oldaluna DDDetml· 
yonmı.,, 

M:uhJddlD Oatlindağ, hAdlae gecem qat 21 aıralamıda earaya git. 
tlilal. ld)vet ~ dahilden we bari~ teftle ettlltnl eöylemif, 
herweyla aormal •• alman tedbirlerin iyi netice vercllfhıl bllhuaa ~ 
llrtmlftlr. 

Eski ftli. 16sllne devamla demitUr 1ı:1: 

- ~nden çekiliniz... Yoluıu 
ma.ni oluyorıunuz ipretini verd; 

Muhrip bu ihtardan korktnuş 

gibi uıcık ıerilcdi ••: 
- Kimsiniz Nereye ıidiyonu. 

nua Sualini sordu. 
Muhrip Ayşcnin bOviyetln.i ta· 

nunıı olsaydı bu ıuaU .onııuda. 
Onun §Uphclerini gidermek 1iı1m 
geliyordu. Müke Alman bayra&1. 
nı ve harp flamuını dlreklcri:tt 
çekerek: 

- Ahnanyarun bir harp cald· 
siyim. Padong'da demlrlire«llm. 
Hakkım olan yirmi dört aaati bu 
limanda ıcçirec:eğim. Emdenden 
haberiniz var mı? 

Fclemen muhribi, Ayıeye yolu. 
nuza devam e<lebi!tninia ifareda 
verdikte.o sonra Em.len b•kkındlr 
sadece: 

- Emden tahrip edildi. cna. 
bmı •ereli. 

Padang'a yaklqıyordu. Dcnb 
ustilnde açıJmıı büyük yeJpueye 
!benzeyen Malezya kayıklarına 

tcaadüf ediliyordu. 
Hafif rllzcAdann Ayteye lra ~ 

dar getirdiği toprak kokulan. 
AYfCdekilerln citerlerine dolu • 
yC1'du. Onları kcndilerJıde:a ıe

çiriyordu. Ara aıra inen aatMk • 
1ar insan ı~cri &ıüıule birw 
perde çekiyor ve durdutu ,..... 
kara parçalan daha parlak dahe 
~~ görilııilyordu. 

Aytedc bütUn bu güzeWkleri 
görmeyen. bununla aiikadar ol· 
ma~ blri nrdı: Fan lıltııı.. 

O Padang'ı kayıtsız bir bdlf. 
la acyrcdiyordu. Batb te)'ler dU· 
tUndiliU muhakkaktı. O Pa. 
danı'• varmak, bin blr tGrlil 
m~tla karpla!mak demek ol· 
duıunu bitiyordu. 

Hindiataadaki. ba F~•mıtnk ~ 
hWdlmetinin bitaraflıt l§lerfnd 
çok milfkilmeuetlik ıöetcreeeı; 
belliydi. !tin pkaya gelir taralı 

yoktu. Ane meseleli nnnec'Ue. 
celi kadar alellde maeleckıa de
tildl 
Burası bitaraf memleket ot 

malda beraber, Parla. Uhey. 
Londrada cereyan eden bitmez 
tGkenmes konferanalann yumart· 
ladığı, bitmez tükenmez anlq. 
malann birinde Mllken!n aıtlfnı· 
zesini yolundan alıkoyacak, hu. 
kukşina!ların halline kadar. ealr 
veya bapsettirileeek amddeler 
bulunabilirdi. <Dew.- war> 
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Ceyhan nehri taştı 
Altı köy 

su altında 
kaldı 

Şiddetli yağmur 
yüzünden Dicle de 
altı metre yükseldi 

dana, (Husu i) - İzmit ova
smı ve Manisa civarını taşıp istila 
eden nehir ve ırmaklardan sonra 
Ceyhan da 5 metre kadar yüksel. 
miştir. Yükseliş çok ini olmuş, beıs 
altı köyU sular ba!!mıştır. :Nfifuc 
za}iatı yoktur. 

DlyarbaL.,r, (HU!USİ) _ Yağım 

fiddetli yağmurların teslrllo Dlcl(' 
nehri altı metre yUk.sclm~tir. Bi
slmli kua.bıuıınm bir mahallesini 
sular ba.sm~tır. Babnan köprllııü. 
nlln inşasında çalışıp bir ada Oze. 
rinde mahsur kalan amelelere •:ll 
lar gönderilmiştir. 

' SULAR tZMtT OVASINDAN 
ÇEKiLDi 

Ankara, 4 (A. A.) - lzmit ova. 
mu fst.ill. e~ olan sular çekil
m.fltir. Bu su Lltilası yUzUnden kış. 
hk meuuat zarar görmU§tllr. !.z . 
mit • :A.dapa.ıan ve İzmit • Gölcük 
aoseJerl fizerlnde bulunan iki köp. 
rünuiı. yıkıldığı ve doku.z mandanın 
boğu.Iduğu anla.şilm?ŞtJr. NecaUbey 
mekubinin bodrum katında kayna. 
yan ıuyun boşaltJlınasma devam e
dilmektedir. 

Enincarida bir matbaa binası hu hale geldi .•• "" 

Tokat ve mülh~ıkatında 
5452ölü,2570 
varalı var! 

Erzincandan Uk kafile olarak 11 O çocuklu bir 
au kış felaketzede grup Ankaraya hareket etmek üzere 

Çok kar Bu ayın 2 sinde Bergamada ve J Undc Di- tabiye ve köylerinde bugüne kadar 5452 ölü, 
kilide yeni zelzeleler kaydolunduğunu mldinniş. 2570 yaralı tesbit olunmu~tur. Bu mıntakada "" k tik. Evvelki gün saat 21 de Amasyada da olduk- 18 resmi, 4451 hususi bina tamamen, 225 bina-

l/Q a a c a ça şiddetli bir zelzele hissedilmiş, sarsıntı dün da kısmen yıkılmıştır. 
~ nisbeten daha hafif olarak tekrarlanmıştır. Sivasın merkez ve mülhakatında bugün~ 

Boluda her taraf Yozgatta sarsıntılar, fasılalarla devam e. kadar tesbit olunan ölü miktarı 2472, yaralı 
diyor. Gelen telgraf haberleri, enkazın kaldı- 540 dır. 1183 bina yıkılmış, 173 binada hasara 

5 t k 1 rılmasına uğraşıldığını bildiriyor. Tokatm uğramıştır. 

ı me re ar a yalnız Gerekdere nahiyesinde 168 ölü, 90 yaralr Amasya vilayet merkezinde . ve mülhaka. ·· ı··ı·· vardır. Bir mektep ve 192 bina yıkılmıştır. tmda 629 ölü, 136 yaralı vardır. 10 resmi bina 
0 r U U Tokat • Niksar yolu açılmıştır. Tokat, Erbaa, yıkılmış, 53 binada hasara uğramıştır. 936 ev 

Kandilli rM&thaneaı alamogratıan Niksar, Reşadiye, Artova ve Zile kazaları ih: tamamen, 960 ev de kısmen yrkılmıştır. 
yirmi Mrt uat zartmd& h!ç bl.r zel. 
z~e kaydetmemfatlr. 

Ruathane rnUdllrIUğü, bu aon ha 
rekeUerin, en ha.uaa Mellerin bil~ 
kaydetmediği pek hafi! sarsıntılar 

olablleceğlnl, :ı.rbk bunların hiç bir 
ehemmiyeti k:ılmadığmr, buradan gön 
derflen bir tetkik heyetinin evvela. sı_ 
vua &1deceğtııl, oradan mUmkUn o • 
luraa Erzlneana geçeceğini, tetklka 
tm on beJ gün süreceğin!, memleketfu 
jeolojik l:Unyul hakkında mllhlm ne_ 
ticeler elde edileceğini bildirmektedir. 

Erzincan z&ele.!lnln Cavadakl zeı.. 
Jlelelerle b!ç bir alAkaaı olmadığı nn • 
lqılmqtır. 

liemlekeUmizdekl son zelzelelerin 
Katku mmtaka.ıı!le alAkadar olduğu 
tahmin ediliyor. 

Ruathane mUdUrlUğtlne göre, Bal. 
la.nl!lrd.'-kl aoğuk dalgaımrn buralara 
tuir eb:ne.sl ve bu kı,, !ıtanbulda çok 
kar yafmUI ihUmall kuvvetlidir. 

lLUtehuaular, bu ıenckl havala . 
:rm normal o!duğıı kıınııafüıdedlrler. 

DOLUDA KAR 

Jtnkara, 4 ( A.A.) - Boluda 
öiln gec:edenbcri yağmakta de\•am 
eden karın kalınlığı bu sabah 153 
santimetreyi b·ı1 muştur. Bolu da
ğında kar daha fazla olduğundan 
otobüs seferleri durmuş ve bu yüz 
öen İstanbul po tası gelmemi~tir. 

SAMSUN MERKEZ VE KöY
LERtNDEKl T AHRIBA TIN 

YENl BİLANÇOSU 
Sanı.ııun, 4. (A.A.) - 30. 12. 939 cu. 

martesl öğleye kadar olan \•azlyet 
§ISyledlr: 

Sıımsun merkezlle köylerinde bir 
ölU, dört yaralı vardır. Hayvan~ za. 
yiat yoktur. 63 ev tamamen, 93 ev de 
esasıı trunlre muhtaç yaziyette harap 
OlmU§lur. 

Çarganba merkez ve köylerinde 43 
b1U, 12 si ağır olmak Uzere 129 yara_ 
lr yardır. 539 ev ve dUkkAn \ ' C hU • 
kQmet konağı, emniyet dairesi, pos. 
ta telgraf, mezbaha tamamen yıkıl • 
mı§, 939 bina ile iki mektep kısmen 
hasara uğramı§tır. 

Terme merkez ve köylerinde bir 
ölO, be§ yaralı vardır. 

Be§ hayvan da tele! olmu;;tur. H7 
ev, dllkktı.n, anbar, tamamen yıkıl • 
mı;;, muhtell! bina hasara uğramış • 
tır. 

Havza, Kavak merkez ve k6ylerln_ 
de nU!us ve hayvan zayftı.tı yoktur. 
Bes ev, Uç samanlılt yıkılmıgtır. Ve. 
zlrköprll merkez ve köylerinde nU • 
tusça zayiat yoktur. IIUkQnıet kona_ 
ğt, jandarma dairesi bclea!ye binası 

ve blr mektc• in duvarları çallllIIU§ -
tır. 

Ladik merkez ve köylerinde insan. 
ca zayiat olmnmıştır. HUkOmet ko • 

nağt tehlikeli bir surette hasara uğ • 
rnmış, bazı blnalarm dn duvarları çat 
lamıııtır. 

Ba!rn merkez ve köylerinde bir ya_ 
ralı vardır. Üç ev tamamen yıkılmış, 
iki ev do yanm~tır. Bundan başka 

H ev hasara uğramıgtır. HUlromet 
konağı, dlspa:uıer ve üç mektebin du_ 
\"arları çaUamıştır. 

110 ÇOCUKLUK BiR 
FELAKETZEDE GRUPU 

Ankara, 4 ( A.A.) - ç.ocuk E
sirgeme Kurumundan: 

Ankara Nümunc hastanesine 
gelen ilk felaketzedeler arasındaki 
çocuklara, dün Çocuk Esirgeme 
Kurumu çok y?, · bir alaka gös. 
termiştir. 

Diğer taraftan Erzincandan Hk 
kafile olarak 110 çocukluk bir fe
laketzede grup Ankaraya hareket 
etmek üzeredir. 

Zelzele olan yerlere yakrn mın -
takalardaki çocuk esirgeme ku • 
rum merkezleri yavruların mu • 
'akkat yerleşme işlerile meşgul 

olmaktadrrlar. Dün de Malatya 
30, Yozgat 67 kız ve 33 erkek mi
ni mini için yer hazırlandrğım bil. 
dirmiştir. 

Felaketzede yavruları evlad e -
dinmek için Çocuk Esirgeme Ku
rumuna müracaatlar de\"am et • 
mektedir. Istanbuldan kimyager 
Cemil Tuna ve eczacı Hikmet Gü. 
ney birer çocuğun üniversiteyi ik
mal edinceye kadar yetişmelerini 

üzerlerine alacaklannı Çocuk E . 
sirgeme Kurumuna temin etmiş -
lerdir. 

ERZINCANDAN GELEN BiR 
KADIN ANLATIYOR 

Erzlncan felaketini müteakip ilk 
kalkan trenlerle şehrimize gelen 
vatand~lardan yaralı olanların 
Haydarpaşa hastanesine yerleşti
rilmelerine devam edilmektedir. 
Çclenler arnsrnda felaketten bilvük 
bir tali eseri olarak kurtulan Ba
yan Semahatle konuştuk. Zelzele 
gecesini ve şehrin barab olmuş 
manzarasını bize şöyle anlattı: 
''- O gece çoR soğuktu. Konu 

komşu sobanın yandığı odada ynL 
mamızı tavsiye etmişlerdi. Biz de 
başka odaya yatakları taşıyıp yat. 
tık. G~r.yarısı müthiş bir sıçrama 
ile fırladık. Bu sıc;rııma:-r"I yine müL • 
hiıı mırsmtılar takip etti. 

Bir anda neye uğradığımızı bil· 
meden kendimizi aşağı kat t~Iı{;-ı
nn nttık. Sokak kapısını açtı{;'lTl'llZ 
zaman yanımızdaki evlerin kapımız 

-~----~~~------~~~-~--~-~-~---~~~-~~~---~~6nttnr.yı~Jm~enkuzil~ ka~tla tık. 

Yardım komitesinin yerinde bir teşebbüsü 

Kurban etlerini felaket zedelere yollayalım 

Üzerimize bir şey atmak Uzere 
kocam eski yatak odarnızn cıkmca, 
tavanın tamnmen ç6kmUş olduğu_ 
nu görmUııtU. Demek o gece her 
zamanki yat.ak odamızda yat'!ay. 
dık ... 

Korkunç akıbetle bir kere daha 
ürperen baynn semahat susuyor. 
Uykusuzhıkttın kv.nrmış RÖzl('rini 
dalgın dalgın odavı ÇC\'reliyC'nler 
üzerinde doln.ştırdı1dan sonra de • 
\'nm ediyor: 

Jıtanbullular tarafından verilen ve sayısı yüz bini geçen eşyanın zelzele 
mıntakaıına gönderilmesine başlandı 

• Gerek vat:u:da~lann, gerek dost 
dc\'lctlc:i:ı. yardımı blltiln !ılZI) lo. 
dc,·am edi)or. Dağd .. d bük\ımctL 

nln 12 bin liralı'k yardmımdan baş
ka, 1nk K:ımı.yı da i500 rr:ı gôn
d~tir. 

Çin y:ırdan kc:-.liz}c:m, ~elAkc-t. 

zec!t!ıre y&:dım olm:ılı: Uze:-:ı c!li 
bin Çla dolan tcl.4 :ril dı:n!(;t'r. 
Yugo~-ı .. 70. c:•ı hin ~~r yı.Jı ı -

ml!br. Suriye, SOO Ç!.chr \e 5000 

bntt.:ı.nlyeyi yola çıkarmak Uzere. 
dir. 

H:nnada rızılh:ıçı, fcliı.kctzedele
re 5.000 dolıır tc~n1l etmiştir. 

lstnnb· l milli ~·ardını komltccıi 

rc"~i '.'ali Lfıt"i Kırdnr'm wrdiği 

ma!iı.cı.:• !n g·· re J a nı:: c 11'\i el :i ı;in 
Kı::ı•!!y vaz..cl~:-i .. e 70 bi:ı l ::!3 Hra 
;,~t;::-.J:m .. t:~. \"at:ı.nda ı<ır t~rnr;n. 

d~n ' ' rr:• n v~ rıı:rı ... ı ~ i:.z b!.nl !:ft

çcn rr.ı:htc!;f O.§yanm zaltclo mın-

tnkasına gönderilmesine b:ı.~lanmış. 

tır. Diğer taraftan yardım ko
ml tesl 'erdiği bir lrnrarla va. 
t:mdnşlnrın kurban bayramın. 
dn li: C' rekl(' rf kurlı:ınların et. 
l c> rinl Emiı önll II:ılke,·indc ha. 
zırl anan mutfal.'a göndC'rnte. 
1 rlni 1 arnı·laştırınıştır. Bu et. 
l r r cı: :ı d :ı lrnnırın::ı ynın1arak 

t l:'tl tı.d hırdc:.ılcriı.ı1zc 

goncl crllcccktlr. 

_ Tnnt dört gün şuursuz bir 
halde 'aş dık. Tanıdıklar raslnşm. 
ca blribirlerinln haYatta oldııklnn
na inannmt\ ordu. Cünkli 4 gün 
k'm (' )dm-=l'drn haber alamamIŞtr. 
Er' "l gün lma•·a ha l ı..-:m kar 
nıtındıı. enka • r rnUmltUn • olduiht 
kadar temlzl ndikçe mu li tesi git. 
tik e knlıan) ordu. 

Nılı:ı ı • ıııUnnkal<' tentiıı Pdllln
C"" 1stnnbı.::a, nıın min ;,:ımna gcL 
d!m ... 

Son Dakilfa'run zaorfa rom<lnt 

Yazan: William Matin 

Con buna uzun bir "Yaaa ?" 
ile cevap verdi. 

Con ilave etti: "- Sizin de 
gazeteleri altüst ettiğinizi görü· 
yorum. Fakat onlar da katilin 
meçhul kaldığım yazıyorlar. Ka. 
til kim olabilir acaba 

Ellen: "Bunu ben de bilmek 
isterdim" dedi ayağa kalkarak 
" .... Ben sizi çay içmeğe davet 
ettim ve biz şimdiye kadar hep 
bu müthiş şeyden bahsettik. 

Suyun drşarda nasrl 1 aynadığı

nx duyuyor musunuz'? .uir dakika 
müsaade ediniz, şimdi geliyorum" 
ve ayağa kalkarak yan 'aki ufak 
mutfağa girdi. 

Con arkasından yüksek sesle 
konuprak: "Size yardım edebilir 
miyim?" 

"- Hayır. Yerinizde uslu, us· 
lu oturunuz. Yardım edecek bir 
şey yok.'' 

Con güldü ve yanındaki pen. 
cereden dışarıya bakmağa ba~la
dı. Bütün görebildiği şey kırını· 
zı dam ve siyah bacalardan iba. 
retti. 

Ellen, elinde, dumaru tilten 
çaydanlıkla odaya girdi. 

"Hele §ükür ~la~liriz!' 
Güzel gözlerini Cona dikerek: 
''-Muhakkak açtınız-" 

Con: "- Hemde adama.kıllı 
aç. Zaten Londrada da.ima 
açım-'' 

''- Neden -" 
"- Bilmem Belkide her soka· 

ğın köşesinde güzel iştahlı ye. 
mek teşhir eden lokantalar var 
diye." 
''- Sizi duyan obur olduğu-

nuza karar verir -" 
"- Herhalde obur değilim-'' 

Beraberce güldüler. 
Biraz evvel doğmak üzere o· 

lan resmiyetten eser kalmamJ1t1. 
Kabil olduğu kadar muhavereyi 
diin geceki hadiseden uzak tutu. 
yorlardr. 

Güzel güzel konu~tular. 
Con, mavi portakal isminin 

Ellende bir acaiplik yarattığının 
~imdi farkına vardı. 

B~ gece klübil ile Ellen 
Osmond arasında ne gibi bir mü
nasebet olabilirdi? Con Treuçam 
bunu anlamağa karar verdi. 

Yine sundan bundan kontl§tuk
tan sonra Con kalkmak zamanı. 
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Çeviren: Ha-Ke 

Temizleyici kadm yine: 
''- Bayan Oamond, koımtula• 

rın dediğine bakılırsa, dün alqam 
sizinle beraber Jk't ~ :ndan beri 
ı;eri gelmemiş. 

elbisesiyleydi. 
değil mi?" 

Ellen kızarak 
"- Evet... Evet" dedi. ''Yine 

her zaman yaptığı gıöi bir kaç 
gün için seyahate çıkmı§br.'' 
Kadın ısyankar bir vaziyetle: 
''- Ne? Gece elbisesiyle mi?" 
Ellen sırtını kadına çevirerek 

elini tekrar Cona uzatt: 
"- Allaha nımarlad6: Bay 

Treuçam. öbürgün ak~ bekli. 
yorum. d 

Con gükrelc: 

"- Saat 1cdid~" Cleıdi. 
Merdivenlerden bir kaçı.... 

ma.k indikten eonra ark:uma 
baktı. 

Ellenin, kadını kendi dıaireane 
aldığını ve kapının kapalldıf!ru 
gördü. 

Derin derin dilJünmefe bafla. 
dr. 

Gece elbisesiyle, ve Ellenle be. 
raber çıktıktan sonra bir daha 
geri dönmeyen bu adanı kim ola. 
bilirdi? 

Hemde dün gece 1 
Ayaklannm ucuna buarak, 

ve ses çxkarmamağa gayret ede.. 
rek, gcriain geri, yukarı çıJrtı.. 

Ellen'in kapısına baktıktan eon.. 
ra, bir kedi sessizliği ile korido. 
run öbür ucunda bulunan kapıya 
gitti. Kapmın üzerinde, bir kart. 
vizit raptiyelcnıni§ti. 

Con okudu: ; 

REClNALD :V ALP AS 
Başka 1ıiç biryazr yôktu. 
Con: Sn-,dened:i 
Con: "Acaba kim olabilir ?ff 

diye mırıldandı. 
Merdivenleri inerken gcnif 

alnı km~ştt, DilfÜ.nUyordu. 
Sokağa çıktığı vakıt, Ellel'İ' 

beraber oturmuş olduğu odanıfl 
pencerelerini aradı. 

Elektrik yandı ve Ellen'in göl" 
gesi pencerenin önüne geldi. Si' 
kol kalktı ve perdeler çekildi. 

Öteki taraftaki pencereler Jel' 
ranlıktr, ve aldanmıyorsa onJP 
Recinald Valpas'ın oturduğu dJ' 
irenin pencereleri olacaktı. 

(DevamJ \"V) 

nm geldiğini söyliyerek veda et- ------------
mek için müsaade istedi. 

''- Zannedersem şimdi gitme· 
liyim -" 

Ellen rsrar ettmdi. ''Mütece. 
sir oldum'' dedi. 

' '- Neye müteessir oldunuz?" 
Ellen: "- Yarın başkasına 

sözverdiğim için" 
Con gülerek: 
''- Beis )'Ok. Sizi affederirn, 

lakin bir şartla. 
Eğer ..... " 

- "Eğer?-" 
- "Eğer öbürgün serbestse. 

niz.-" 

- ''Serbestim.'' 
- " Ohalde iyi. operaya gide· 

riz. Toska oynayacak.'' 
- "Fevkalade.'' Ellen bunu 

söylerken gözleri parladı. Con 

elini uzattı. 
Con ''Sizi akşam saat yedide 

almağa geleceğim. Operadan ev. 
vel yemeğe gideriz-" 

"- Akş~un §erifiniz hayırlı 

olsun, matmazel Osmon-d" dedi 
"Ne yapa>•ım acaba? On numa
ralı daireyi bir türlü teoıizliyemi· 
yeceğirrı galiba. Kapı kapalı. Mü. 
tecıddit defa kapıya vurdı:ğum 
h:ılde içcrden cevap gelmi)"or." 
Bunları söylcrkt-n koridorun u
cunda bir kapıyı işaret ediyordu. 

:ı;Uen: 

"- Sokaga çıklnıŞ olabilir -" 
ve Cona dônerek veda etmek icin 
istical gösterdi.-" ~ 
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