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KAÇAKÇILIGI! 
Şimdiye kadar birkaç 
milyon liralık döviz 

~a.'iırılmı§ ! 
:.~~--

Haydarpaşa garı ana 
baba günü gibiydi 

lstanbulda tanıdığı ve ailesi bulunanlar 
kafileden ayrıldılar; kimsesi olmayanlar 

hükOmet tarafından. yerleştirilecek 
Bu aJttam aaa.t 16,45 de Erziııcandan gelen bir tren, eehrimize 

137 felikeueae cetfrm1ttir. Buniarm ikisi ağır, mUtebakisi hafif ya
ralıdır. Yarala.rt hafif bulunan va.tandqlar gar bUfeslne götUrülerck 
kendilerine çorba, yiyecek .... c;ay verllmiıttir. 

Kafile, trenden iner inmez, hoparlörle lstanbulda ailem 'Veya ta
mdıfr olanlarm kafileden aynlablleceğl. kimsesi bulunmryanlarm hU
kilınetçe mlsa.fir edileceği, garda memurları beklemesi bilclirllmiştlr. 

HayduplUJ& garmı bugfuı Erzincandaki ailelerinin ve tanıdıkla
s~:,,z~inde yakalanan, bütün rmm akibetini öğrenmek iatiyen binlerce insan doldurmuştu. 

>a baı kC'Tlrrinin tanıdıx• Gelen 137 !ellketzede arasında, enkaz altmdan kurtarıldrğı gUn-
R &• denberi yUzUntl yıkaya.ıruyanlar mevcuttur. 
!!_u~_;-:l _ra_h~vi-- Analan, babalan ölen veya kaybolan 3 - -' ya§md&kl çocukla-

, ım hıçkınk.la.n, garda bulunan lstanbullulan derin bir teeaııUre boğ
• mU§tur. Kmlay memurlan bunlarla meşgul olmaktadır. 

ıstanbulun yardımı yanın 1 

milyon lirayı (~!~tL .. " ... ) 1 
1111111111111111 

Italya 
Abluka fikrine 

taraftar değildir 
ltalya • Macaristan ara
sında mühim siyasi 

müzakereler 
Komünizm hayati men
faat mıntaaklarına dosr· 

"" 
ru sarkarsa İtalya §İd-
detle mukabele edece! 

R4>ma, 6 (A.A.) - Ste!anl: 
Giornale d'ltalia gazetesi, Vene. 

dikte Kont Ciano lle :hont Csaky 
arasında yapılan görüşmeler hak
kında mufassal malümat vermek
te ve hususi mahiyette olan bu 
görüşmelerin Tuna ve Balkan ha
vasını aydmlatmağa yardım etti
ğini kaydeylemektedir. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

KURU~ 

Gizli i 
11ıakine ! 

Finler tank mötörle
rini nasıl bozuyorlar? 

H elsinki 6 (A.A.) -
Askeri mahfillerin kana
atine göre, Sovyet bat· 
kumandanlığı Manner· 
heim hattına pek ya1'..ın· ı 
da bir taarruzda bulun· 
mıyacaktır. Kı§ ayların 
da daha ziyade müdafaa 
için tahkimat yapılacağl. 
anlaşılmaktadır. 

Finler halen tank mo
törlerini bozacak mahi· 
yette elektrikle itler hu
susi tertibat kullanmak
tadırlar. Bu tertibatın . 
teferruatı gizli tutul-ı 
maktadır. 

Son taarrntlarda Fin btafarma ctir düşen Sovyct askerlC'l'i t1e Finliler 
lara/mdan ele geçirilen Rus nakli. ·e kollarından biri 

Dı~cr su~" Aleksi 
(Rıl ~a; . 

'" " anı dıkkat ı...1.1· • 
eydana k fltı.<41Stnm 

S<ıyfadad çı) arılı§ tafsilatı 3 üncü 
~ 

EN SON DAKiKA 

Türk - Fransız 
müzakereleri bitti 
Anlaşma Numan Menemencioğl.u 

Şişli Peray 
~ır 

4- yendi 
M. Kerrı 1 .. . tarafından bir~aç 

2000 ~ paşa koylerınde güne kadar Parıste 
t hr ınsan ac;lık imzalanacak 
e ) kes İ 0 de ! H~ıı':~0:1d~ğım~!:~Jr~ 
Sular tarafınd . . Pariste Numan Mene-an çevrılmış olan va- mencioğlu tarafındar. 

tandaş~~rın ntotörle civardaki yük- t::~~~ma~:v:1~:k%~~r~ 
n~~ 6 C~~>y~ :rK~aı nakline çalışılıyor ;:~§~:~:=~:n;:a~i·::J 

lar gündC'n güne çekilmekte ve A~a oval~nnı i.stili et.miş olan tıu- meı;İ büyük bir ihtimal 
~ektedir. Sular tarafından çevrilzniş,l:ond golU de tabii tıeviyesine irr- dahilindedir. 

Of\ oda köylerinde açlığa maruz bulu olan Kumkadı, Orman kadı ,.e 
:ak! !erine çalışrlınaktııdtr. Bu iş için ~an 2000 kişinin civar köylere 
~ t'!iJen motörlerle askeri tombazlardan ı:~ ve Apolyonddan gön

C'r halkr bu \ıuırtalarla civardaki dah ade ollltlmuta ve mah!ur 
l'rı ktc>dir. Sulann tahrip etliği brndlt>ri a ~sek köylere getirtil
l\;~UkeH &ılemek i!;ln icaP. eden tedbir~ tanurt ve ileride böyle lıir 

· er alının11 buluıımaktadır. 

Giresunda zelzele 
Girtsı,n, 6 ( A.A.) - Gece saat 

1

22·45 de şehrimizde iki saniye 
silren hir hare'ketiarz dah:l olrnus· 
tur. lla~r yol~lur 
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. Bugun <tI ye knd r K.ızıu y l biraderler 2000. 11yas Karako \'e 
,. zneler·ne aşağıdaki li te muci· ir.aderi 1750, Suat Keriyar tica· 
hince 73~Q lira yatmlmı~tu .~ancsi 750, Ali A "ar mahdwn 
Bu meblağ '(iu iı umwm yekunu .arı Ltd. ~t.i 1500, Panyo tstav 
teşkil eden 465.020 liraya ilave c· ropulo mahdumları 750, Ford mo
dilince lstanbuldaki teberrular tor kumpanyi 2000, M. Çe;e ve 
yclronu 538.27-0 iirayı bulmakta mahdumtan 500. Fen tatbikat oku 
dır: ıu 'I! memurları Ş35, D~r.menci. 

Lira Kr. lik Sebat 'fürls a0011im ~ir.k~.t.i 500. 
Beyoğlµ 

Fatih 
Ba,k,trköy 
Adalar 
Be§ikta, 
Eyüp 
EmınönO 

K:adrkö1 
Sarıyer 

J3eyoz 
1J:;k~ 
Şile 

Yalova 
~ 

26J916 46 lstanbul ktilbü ve azalan 000. 
3645 27 Gülhane başkatıpliğindcn gônderi· 

328 79 l~D 1027, Sa!il ye Frankodan 700 
140 65 li . 

Sılivri 

Kızılay müme 
gi 

YekQn 

20ClP 11 
45 11 

9975 
fi.24 
332 40 
74 40 

101 
338 53 
450 
44G 90 
263 96 

illi- 27363 

132.50 (Jl 

Bı.ıgUn 500 liradan fazltı teber 
da bulunan ~vat ve mü 

lcrin isimleri ~ardır; 
Yedek subay o ulu rubaylan 

,,z6, Av~at Abdullah 3000, San· 
donim si~orta kumpanya 500, 
Alber Giyon ve biraderi cam tile. 
can 3000, Altın yıldız boya mücs-

si Yorgj Mavro 500, Sa!om 

tik tedrisat müfettişle
rinin kıdem za.mlan 
ilk tedrisat müfettiş'.erinin ma· 

kam tah isatına k~ıl.~ olarak 
werilen kı~ zamlarının esas kı
demle alfilcadar olup olmadığının 
Devlet ŞQras.ında t"''Jdki istendi· 
ğini yazmıştık. Devlet Ş{ıra!J ;ık 

tedrisat müfettişlerinin sas kı· 
dem ıamlannm makam talı · tı• 

na µrplık olarak vm:cn kıdemk 
alakadar olınaWğını bildirmi:tir. 

Bu karar bütün maaril idarele 

rine ve ŞClraya ~ik~yeUe bulunan 
ilk tedrisat mUf etti~~ne bıldjrit· 
mi~r. M~annı kıdemsiz o1a· 

rak alan ilk tedrisat mOf ettişleri 
önümilzdeki aydan itibaren maaşı 
kıdem!ik ilavesi!e alac:aldardir. 

1Uterakim kıdemler de aynca 
tid.esıecr.ktit. 

---~·------c>-....... ----.._ ..... 

nive si ,ede fakir tale
eye yapılan yar ımlar 

:lst.anbul ilnlvcndtetıind o1ruyan 
fakir talebeye yardun ıne.ksadile 

Maarlt Vekilliği tarafından btan
bul 11.n.lversitcslııe verilen emlrd 
bir tc ilat ya.pılmw blldlrllmlatJ. 
1.etanbul UnfversltesJ her )'il yap
tığı burs yardımından b~ka Qn1.. 

versitc tabet tından aynlan ve 

Murt! :Vekilliği tal11imdan bu 
tahmata munzam ol!U'&k verllM 

para ile y~ bir rardnn oekU tcıı-
blt ı:t;mJıtfr. 

Veldlliğt ~toeyom ve prevıııı. 

tol")'OIJl mu elerino ycı.t.ın!JWJ
lardır. 

Şlmdlyo kadar ~o talebeye 15 
ı Urahk bura ~mu, 12 talo • 
bey: muhteı.ıl yo.rdnn, a talebe 
annatoryoma, 3 talebe prevlllltor .. 
yoına. 12 talebe R dlrg& Wcbo 
yurdun ~ erle~tirilm~UT. 

Adlly~ vekilllği tue.!mdan )1l • 

ptlııuı.sı vaadedllen 8000 Urahk 
tahB!aat bu ~ verllmedftlnden 
teslsl ktırarlıı§tmlan talebe yurdu 

Yeni yardım vkfuıe g6ro t1nl • kuTUla~tır. 
venıltede yata~ yere ihtiyacı o- Bu vazlyet Ma<ırl! Veldll,lğin~ 
lan talebe ~uhtelif talebe yurtlan- blldirllmi5tir. Maarif Vekilliği ad. 
na, }iyccegc ihtiy.ııc:ı: olan tıılcbc- liyc vekilliği ile temM ellikten 
ler de muhtelif yurd Joknntnlarma. I sonra önllmllzdeld yıl tam bir ta-
yuJevUrilıni§lerdir. Jebe yurdu blnıw kunılmurıııı. C 

Hasta olan talcbelcrdc, Maarl! hştlacakt.ır. 

"Sabahtan &hah ,, Utunuud aurb&n Cahil, zcl.ıcl fclüetJ 
mUncsebetlyle yazıl n }'nzılnrdaıı J>o.lıned rek, )1lreklerlmldn kAfi de. 
reeed acıdığını, gözl rlmızln luına kana a lııdığmı, facia eahnelerfnl 
heyc;canlı bir e nnryo halin c tlrın kte rnnna olmadığmı yazryor ve 
şö~Je diyor: 

"Artık onlıaı, c et a 61Umden çatılınıa bu coekun fa.ela edebf
tma devam etmckl(l mana yoktur. \'aıi!emlıln ısad ce el1uılıdcn ı; 

len maddJ yllrdımı }'apmaktau ibaret olduğunu bilerek l)eybllde hrye. 
na apılmıy hm ve lilJ:umauz heyeean uyandırmağa tall§mıyahm. 
OyUk Tilrk aı.JlleU mUcc m hir vakar v uııl t h Unde dimdik • 

l "t ve kudretli r;e!inln ar euı•nda. vıızıtemntn b mdadır. BUtOıı 
vUzıılıu Jle cAnl n rrılmaıs: l!znn bir levha ' nuı ancıık bu ohıhlJJrt,, 

~ 
-· .......... t .... 

• Dlkk"4tkr,. ıutu ndıt re lfttzcd ter 1.çln toplanan } 
kabil v"rl. ~ rcb ilk iltJ gUn rfrw tayin edilmem! 
pılan YMdtmların zerreB!."11 h b etmt! c hiçbir \icdanm kail oıamı .. 
)acağı lırıa'k1• re b\ı ltlh~la Mçblr eyin ıiyruı e-ıillmlyert-k bU
Un yardım1arn1 ye ne mıı.nıf o!aca.kL;rmrn muhıürl.:ak bulu,nduğu ı.. 

barla etUrllmc.kt.cdir. 

ıngiliz harbiye 
nazlf ının istifası 

İngiliz g zeteleri tar · 
fından iyi karşılanmadı; 
hükUmet t nkid ediliyo· 

Lonc!ra, 8 (A.A.) - Stefa.ıi: 

Harbiye nazın Horc Belisha 
ile istihbarat nazırı Lord Mac 
MiUa iatü etmi§lerdlr. 

Ticaret na.ıın Stanley harbiye 
nczu tine, VaWıa::n lstihbar~t 

ııezt.rctbıe, it Dunun tic:arcı 
nezaretine eetlriJm~lcrdlr. 
.-..~ 6 (A • .\., - Sabatı 

rctelerl, kabinede yapılan değişik· 
ll~, bUyük ~lıklıı..r altında, har
bin bqlangıcmdanberi vukubulan 
en ~ pyeıı ~e eddtnde 

östermektedirler. 
Gazeteler, H.ore Bellahanm l.etl

fal'mdan ıxıUtevelllt derin ba~t • 
lertn1 saklamamakta ,.e muntal • 
leyhln eseri, ceaa.retl, eııcrjbl ve 
ferasetinden alta)i§klr blr Usan. 
la bahııeylemektedirler. 

Gazeteler, §U noktayt walc oa
yan bulmaktedtrlar: Partlunento.. 
nun itimadını kar.anan ve yaptığı 
birçok ıslahatı tenkide ~ kal
mayan bir ıı.daı:ıı nlcfn feda dil. 
di? 

Harbiye nezarcUnc Stanleyfn ta
~ ısuretJ wnumJ)"ede teııkld o. 
c1llmektcdlr. Bununla beraber aa • 
bnh ı ri yeni namiar htık
kmda kati bir mlltalea dermeyan 
e:.ınemekte ve feraatlanna lSre 
bunlar bnkkmda btr bUkllm veri • 
leblleceğinl kaydeylemektedirler. 

Çinlilerin mühim bir 
muvaffakiyeti 

g'hay. 6 {AA.) - Cekf.ay 
ajanıu bildiriyor: 

ÇlnWer Jlo:!!ble de ınUhim b!r 
rnuvaffaklyet kazaıun tardır. 

Buradakf d~man krtn.atnun yb 

de eeJmeninl imha eden Çin ku11 • 
vetleri eehri fııpl ettikten ISOlll'll, 

dilşnıam Wdp etmektedirler. 
Ayn! glln Ç1nlllcr Jao • Pe'ye 

taanıız ederek bUrMmı da zapt.et 
ınl§lerdlr. Dfi3manm 1aytatı ~k 
mühimdir. 

!tadrlt~ 8 (.\A..) lepanyn 
dllhillııdeld mubabcrat lçln ~onu

lan unsur kal~ fakat hariç 
ile yapılan muhaberatta ipka edil
miştir. 

tadrlt, G (A.A.) -.Guadelsul· 
v1rin eulan Seville ehrlnln diğer 
mahallelerini de lstJlA etrnl§Ur. 
Nehrin eulan a.1çalmağa bq1 • 
nnetrr. 

Alge:ıir Jereıd• tu#Yanlar 
vukua gddltf bildJrtlmektedlr. 

, 8 (A.A.) - Bredada bir 
fııbribda nngm ~~ar. Der· 
bal vüa mahalline y U en lttal .. 
yo tallrlbeo b1r milyon llreUlk ha· 

r bUJUlc geldikten sonra tı.tc l 
a5ndll1'bUmi§Ur. 

BelgTed, G (".A.> - ffbiclye 
rıuın Markovl~. Ortodoka ~11 
ıntlnMobeUle (Polit.Dıta) ı:ue~l. 

ne yazdığı btr ımkalcd Yugos-

r 
1 (Radyo) - "Vtskont., admda.ti lngtUı d troy rl 

denı.z.lııde bir mayna çarparak batmqtıf • 
.. Vlakont,, de8troyerl 1928 de denize lnd.tri.lm1o 1120 ton ve 3:, 

mJ1 aUraUndeydi. 

"Vlskorıt., maynla tan beı,shıct lnglllz df'Jrtroyerldlr. 

elçıka, Almanyayı proteslo etti 
8 et. G (A.A.) - Belçlkanm Berllndcki bUyUk elçW Alman 

tayyarcleruıtn Belolka Ozeriad uçmMmı ..\.lma.o hUld'ımeti ne~e 
şldd tle prote:\to etmiştir. 

Rumenler Din
a yester boyun 

Tahkimat yaptılar! 
BUkrt.o, 8 (A.A.) - Reut.er: 
Biya.ııl mahafilin mlltalea.sı udW' 1d, tralm Beııarabyada Cb.La

nau oehrlııl ziyaret etmesi Avrupanın bugUıı geçirmekte olduğu nazik 
anlarda husual bir mahiyet almaktadır. 

Daha geçenlerde Romanya genel kurmayı Dineııter boyunca ye
ııl tahkimat yapmııt ve oradaki kuvvetlerin mevcudunu nrttırmıştI. 

Birçok milşahltler, Flnlandlyaıun RU8lara k..,,,ı elde ettlğt mu
vaffakıyetler nctJcesinde Rouıanyada maneviyatın )'tlk ldiğt kaııaa· 
Undedlr. 

Siyaıt ma.hafilde ehemmiyetle kaydediliyor ki. kralın Bcsarab -
yayı dyareU ve alınan askeri tedbirlere ro.ğmH bunlann tahrik edici 
bleblr mahlyeU yoktur. 

Haber refikimizin fela ketzedeler menfaatine 
tertip ettiği 

Yardım maçları 
bugün başladı 

Şişli ezeli rakib · Perayı 
4 - o mağlup etti 

Kurtuluş Beykoza 3-1 mağlup oldu 
Haber refikfın!ıfq tertJp etti~ 

ve ~ on klllbllııllıı fotira.k 
dtiği Erzincan felUet.zedelerlııe 

yardım maçlarma bugün Takısim 

tıad~omunda ~Wıds. 

Beykoz: 
Kurtuluı: 

3 
1 

GUnOn Dk maçı Beykozia Kur
luluo arıuımda oynandı. Hakem 
Necdet Geıeııln ldareslnde oyna· 
nan mllaabaJuıya takımlar mutat 
kadrolartle çıktılar. 

Oyunun Uk devrd ekseriyetle 
Kurtulu~un bAkimlyctl altmda oy
nandı, ellerine geçen fıraathı.rdM 
lltlfade edemlyeıı Kurtuluı ilk 
Clevreyl O _ o beraberUkte b1 .. 

tird1. 
ikinci devre çok g11J:el bir oyun 

tutturan Beykozlular oyun llzerin. 
de devaınh bir h!kim.lyet kurdular 
bu arada Şahap, Kb.ım ve Turba.· 
nm yaptıkla.n nç go11e J;allp vazt. 

yete e~tller. 

Buna Kurtulu; eon dakikada 
yaptığı bir golle mukabele edem 
oyundan 3 - 1 mağlup çıktı. 

nun ilk dakikasında ortadan inki· 
5iI eden bir Şişli alurunda Suldu· 
run şütünü Pera kalecisi ayağile 
karşıhyabildi. Kalecinin arağın. 

dan hafifçe çıkan topa solaçık Di· 
ran yetişerek sıkı bir şütle Şişlinin 
ilk g 'Qnü attı. Bu gol Şişlililerin 
derhal oywµı bariz bir eel(ilde ha· 
kim olmalarına temin etti ve bu 
hakimiyet devrenin sonuna kadar 
devam etti. 

3' Uncü dakikada Beyoğlu por 
kalesi önfindeki bir karışıklıkta 
kalecinin i)i rer tutmamasından 

istifade eden Agop Şişlinin ikinci 
golOnü attı.Şişli hakimiyeti devam 
ediyor. 44 üncü dakikada gent 
Şişlinin bir akınında Sıtldur Mik· 
roptao aldığı bir pası gole tahvi' 
etti ve devre 3..0 Şi ti lehine neti· 
celendi. 

lKlNCt DEVRE: 

Javyanrn tıallhaıtrdald lhtll6.fta ta Şi•li: 
marnilc bitaraf katmak bUttın ~ 

4 
o 

Bu devre çok sllratll ve canlı bir 
§ekilde başladı. Birinci dakikada 
Agop çok gilul btr ol fırsatını 

topu avta atarak heba etti. Gene 
9 uncu dakikada Pera aleyhine o
l~n iki kornerden Şişlililer istifade 
edemediler. Devrenin 14 üncil da· 
kikasmda Pera beki Civelek bir 
Şişli akıncısını ceza çizgisi içinde 
tekmeledi verilen penaltıyı \"las· 
tardi 4 üncü defa olarak Pera af. 
!arına taktı. 

om utarU doııtan mfin betler- Beyoğluıpor: 
de butunm4 bımmuıdald 

rıu teyf t eylemektedir. 

O (AA.) - Oue~lcııin 
b11dlrdlttne 6n gelce ub t a. 
)'D1daıı ft!baraı her ntanc!qm 
al&blleee~ k&Jıve ınfkd&n ayda 
~n 50 pam olank tesblt .. 

Günün ikinci maçı Şi~li ite Bey. 
oğluspor takımları arasında ha· 

kem Ahmet Adem GöğdünCln ida· 
resinde oynandı. Bu maça her ild 
takım da esas kadrolarından bir· 
kaç kişi noksan olarak ÇT~lar .. 
dt. 
Beyolluşponm ba~ad$ ~ 

Dc\'renin bundan sonraki kısmı 
gene Si§li Mkim; •etinde fakat 
~lsüz olarak g~i 'l"'ft oyun 4-0 
Si~ lehine neticelendi. 

• 
1 

Yeni Belçika 
kabinesi 

Brükrel, 6 (A.A.) - Pıertot ta· 

rafından k\lrulan yeni Belçika ka· 
binesi şu suretle t*kkür etmiştir: 

Başvekil Pierlot, Katolik, Da. 
biliye nazın Van der Poort.en, Lr 
berat, A'iliye naım Janson, Libe· 
ral, Hariciye nazın Spaak Sosya 
li t. Maliye nazın Gutt. Müdafaa 
nazın General Denis. iktisat ve ı. 
aşe nazın Sap, ·:atolik, Münaka· 
IA.t nazırı Dclfoss, Katolik. Ziraat 
nazın Aspremont Lindcn. katolik . 
Maarif nazırı C.Omdan, Sosyalist. 
Müstemlekat nazın De Veleeshau 
ver, Katolik, tçtirnat muavenet 
nazın Balthazar, ~yalist, Sıhhi· 
ye nazın Jspar, Liberal .. 

Bulgar Ba§vekili 
elçimizle örüştü 

Sofya, 6 (Hussul) - Bulgar 
va~ekili M. Köseivanof dün Sof· 
ya büyilk elçimizi kabul etmi~tir. 

ya 
Abluka fikrine 
f araftar değ al 

{Bqtaı-ah 1 inci eayfada) 
Glonıale d'ltnııa dlyor kl: 
"ltaıy abluka fikrine taraftar 

Jeğildir, Fakat Tuna ve Ba . .<M 

JovleUerl e.rnsmda bir yakınlık 

bU11ule gelmealnl arzu <ıtmekt~ 

Jir ... 
Bu p.ıete, Maea.rletanm Yugoe.· 

lavya ile lyt ınUnatıobetler ld&rl19 
ettısını kaydettikten &eınra Macar 
ristanm Romanya ile mUnuebet w 

leline teJnM etme.hte ve hallhazrr 
da harp tarihinin mUteknbU eınnl-
yet ve ~ btrllğt ema mU11tenlt 
yP.n1 bir mUnıu;ebet elııtoınl lhda -
mnı emnıt°''inl UAvc eylemekte
dir, 

Macarist.a.nla Romanyanm 'Rtıey3 
ile hemhudut bulunınalan Blikref 
na BudavQteyl mUoterek enuıJ. 

yotıcrtul nar.an itibara almağa 

sevketnuılldlr.,, 

Netice olarak Giomalc d'Jtalia 
~yle demektedir:. 

"ltalya,, sadece medeniyeu, 
nizamı v Avrupanın Gcl~etbll 
tehdit eden komunizınin yayıı.ma· 
sına mani olmak istemektedir. 

Rusya hudutları dahilinde ra, 
hatça yaşıyabillr. Fakat koınü· 
niznı Avrupa ve ltaıyanın haystJ 
menfaat mıntakalctrına doğm sark 
mağa kalkışacak olursa, faşizm lA 
zırngelen tarı.da mukabele etme.sırı! 
bilecektir ... 

ALMANLAR M~· 
DEN BtR 8VllPn1Z 
DEKLFMİYOBLAR 

Bertin, 6 (A.A.) - Macaristan 
ve Jtalya hariciye nazırları ara· 
sında )'3pılan mü~Akattan t>ahse" 
den •1Böreen Zeitung., muhabiri 
bu mü!&katm ~k mühim olma};· 
la beraber ne bir ıllrprl: tevlit e: 
deceğini, ne de sansasyonel bir ne
tice \'CreCC ini ·~dır. 

ctA.NO. ÇAJU ŞEREF1NB 
zty AFET \ • nt 

Venedik. G (A.A.) - Kont a· 
ano, bu sabah Venediğe gelmiş ve 
Kont Çaki ~din,. hir öğle yeme· 
1i vermiştir. 

tki mm ra!t!'!da t'&'Q· ı 
öğleden ronra başlanacakt.rr. 

] 

.. 
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1 
Ruslar 2 milyon askerle1 

t k 1 
tBtr A1mu dea&lıl• •• tl1t de Dadllı truwuftrtlndeı ~ IOlıJ•ıt) aarruza geçe c e "' er Al,:.n1ı~..,a!::"~uı! ıa!udfz~::~~.ta;~;~~:: 

l'MeJ itltıi daba ebemmiyetab te. raa ı .. larla kartıhyorlardı. 
llkld odlyordu. Bu takdirclt "'" Ayte demir atmak için pek 

1 ıl k '\( ~ \ 1 11 l \ 

HA 'DISELER 
Dattııae: 

Finler beyanname atarak, 1sovyetler 1 :mı u=::~ ~!' ;:: ::~~~~!~~c::nn:,arm:ı,; 
..,.. Bu mneelde cilr etli hare. kUçuk bır yelken takauıtardı. 

Rus askar larlnl tesHm Askeri prestiı· ini 1 ket etmek kap ediyordu. de~= J:~~İdu~~~-
, Çok dfttOnq:ıeye vakit kalmadı n kayıklar bir an ıçinde Aneye 

Olmaga davet ediyorlar Romanyaya taar. ! ~:;.t.,'"::!!'1:.:. .. 'i"sıı!: 1·=:•. e11ı1 ... ııattonı,.. ..... 
ruzla mi taml.rB 1 na111U1 bulunuyordu. YanatmQ - fere lbım o~abilccck haritalar an 

T • • f• 1"' d' f ı · ı d4n evwl Anemn etrafında da. bara nakledildi. ayyareSlnl tn an ıyaya eS im 1 1.? 1 nertk lsminlarayan klbua. bcyu Tayfalara dafttılmak 8nre 

eden her Rus pilotuna 10 ça ışacaA boya altında kaybolan "
1

Ayto" Ciueteler ve.~ tane de canlı do-
f.cMlclra. 8 _ "llavu" ajulJ adını ıarememlttl. muı ıöndenlmııti. 

b• d 1 'I k bUdlrtyor: Malgyü kllvıa. 8aris " ne. MUkeııin korktuiu betm1 ıt&-
ın Q ar Veri ece Almaııya. R1J118 Ue ltaı)'a.,.. tni• bU tavırla Ayteyı çıku. dl. Bitaraflı1dannı boaar end~ 

Rnaa. ı _ Kopenbqdan bildi· dikltrbıe 1&re, 8oVJ9t ubfteri suıda. btr meNfi Uıt!llb ''""'uat- Bu uçlan Ye ukalJan birbirine aile lııvranan FeJemeıw,lller, kad 
rfldilint ılirt ~er yüksek tıbbi Uatlmımeqlıktu ".,.._." dan encfteededll'. brıp1e papvralara Nnnmıf emirlerini vermi~lerdi: 
kumandanlılı Finllndiyaya kartı fıkdaıundaa P mustarlbdlrler. Dally Telepapb paetlllnln lnsanlann haııci milletten oldu • - Anedeld Almanlarm 'kata 
büyQk bir taarrul huırlamaktadır. J'ba t.ananıert 8oTJ•t batla" Aınşterdamdakl ınıılıablrlerble ps • ğumı anlayamamııtı. ile temaalan ıureti btiyede ... 
Bazı rivayetlere iöre bu taarruz merine kwl askerleri ıe.unı alma· re. Atnıaaya. &vyetler BirUIU• Klivuaun byı aıuameleeılnl nudur 1 

2 mfl)'On askerle ya"llaaktır. ta davet eden beyunaıaıler atı. ltalya arumclakl aheak~ 6rt- Y'P"Mk için ilk ifi para iatenaek Müke bu emrin klfi derecede 
M l yorlar. mek için oevınldPe pyntler aar- oldu. erıak ve tfya aldıktan tonra ,,.. 
~hu de1tizaJh remıleri f·•--'-te""'·. Mtllı•: riJdi.ıı.int menvnındu. Fakat ı•A Hü lı m-hl'tı ı...... Bu beyannamelerde So't')'lt eıdr· .. .._,_ "'K· • .-

vıye • .__..,.u ....-. ~oııalU lerille ne kadar iyi muamele edlJ· Mttbuat. bu fkf devlet U"ll1Dct.. - Kayt pul&lftl Alman komo- giln devam eden acıklı dtnb • 
ıenıileri finllndiya körfezinde do· dlğinf göttertr ~ler ......,, bir menafi lbtlWuun vOcuduu tb· low •erecek, dedi. yahatinden ıonra kendilerine 
lapnaktadır. Bunların mak~dı Kml ukerleria quıJ teaıbll 01. ttınal buluımadı~ yoluadt saeırt • - Alnaan koaeo&oeu anıl karaya çıkmak ip,, mOuade ~ 
Fınlandiyı ile lswç ve Norveç ıra !Ulan icab edeceğine dair tavaiyr yat yapınq illere emir alellltJr. - Eftt. ıelerdl çok iyi olacalrtı. Eıair "'" 
amdalct &eYT'Oltfm tehlikeye kor ıer de vardır. Rua askerleri na • Ruayaıııa. JıAl&ndly..sakJ muftf Kayt pena Yertbilmek isin rildikten IOftra aıünakaplar 
rnaktır. Taı.•,'bahlrlerden biri bu· landJya b&tlanu beter allılar Jd. rakıyetllzllltnden IGllr&. ulıert k•ulumdald ancak biı tUlııı •• baflamııtı. Emirler, akil emir. 
SOn bir lsveç vapuruna at.et aç. tllik gruplarla eUeri yukarı ve tel· preatljinJ, Roınaayaya bir taanua- iki peni kiti plmiyordu. lu. notJlar. prot .. tolar, mektup. 
mııtır. fekler omuda olarak ilerlemeleri da buhmarak tamire c;allPQll lh· K1lwa. Ntmı bldafarak ı•· lar, mukabil mektuplat' birblrW 

Salla i9tlrat edaldi tavsiye edilnıe•tedlr. Bu suretle timııının YUcudunu ptern mQ. mhaiD üç dlrelind& Alman barp takip ~yordu, Alman koneoJo. 
Hıl&anki, 6 ( A.A.J - Fln kıta· ı.ıım edlJeca .oıı.ıar 1çiıı de be- teaddld eaıanler BerUnde GOk •· aanca1danlua dalplandapu ıa,.. eu mU•emaıliyon çalıpyor. iti 

tamun. orta FinlAndlyarun müda· )'aJUlamclerde muharerr ueretler dlfeyle ~. dil. balletmcyt uirapyordu. S.ta.,a 
faası bakımından en mühim nok· nriJeeektir. Meaele blr tayyare ı· Alalu retml mahafU1. llQIJIUll'll Bir an f~ makb'ell tGfenk. ile Padanı ara11nda telıraflar du· 
talardan birini tefkll eden Saltayı ~" ıo bin dolar t.etttyo .,hıueak· Beaarabyayı tekrar ele ~ek lcrl aaklaya.n kapaklarm kaldı"" rup dinloaııoeden cidip ııliyor .. 
igal ettikleri bi!dirilmekt.edfr. tir. Tayyareciler teellm olmak tr " boğaalar kootrolunn eUne al • tarak ortaya aıalchıolilcrin çıkmıL du. 

T•hrip eddea tayyareler tedtklertnı 1-.U bir bel allama' mat arzuu bellem.Miat •akabll. 11 ve bu ilk! pllakO elbltelf adam- Mllnekap 27 teşrinl•lld• 
ffuuı, 1 ( A.A.J _ Sovyetle- ıuretlle bildlreeeklmftr. Bunlaı Balkularda. ltaıya Ut QIU ll1a • lamt ellerilıdeJd 111lblar1a barbo batJımıtU. Felemenklil.r: 

rin Uhta hava O..OnO bombardr- bUAhare ecnebi btr memlekete 11· ı lf Ye lkllladJ menatle ..ııtb bula- geçmı!ert klt\IUSU Pt•rtmıfU. - Bb bitarafra. diyorlardl. 
nıan eden Fin tayyareleri hava debUeceklerdlr. m~ıtmı 86ylemektedlr. lıte baylcce, 27 tetrlnlMnlde Buna mukabil MWct fU cevahr 
meydanında bulunan Qç ta~ Ane. Padaııı'• tolunda bırakarak veriyordu: 
tahrtp Uıfflemtr. ( i ı La ltelnt lloyunu seçti " pblr. - Billyonn. 1lakh11n1111 r. .. 

So.yet baTa Dulnla DAHiLDE den bet ldloectre uaütald .,_. kıt tbndillk bana IWm olan er· 
bom)arclımuı ıııa 1lmanına slrdL zak ve qyayı verinb •• Yana ha· 

O O V 
a z Aypnla ıllltlai hcrkcl bber reket ederim. 

. Tau;,._ ı (A.A.J - Estonyaya o aJnuttı. Ayın yirmi aekl.dnd cW Pa. 
aıt Raaremaa adaamdaki Sovyet Ane De JOlda 1rarplapn Pe. danı memurlan: 
bava QuQ oombardımanmnı va· l~"ln UlllJ muhribi meee- - thtlltttan wıa o1aTQ 
biın netlcdtr \'Udiii teeyyüt et· K k 1 V leyi Çoktan tclpafla haber •er• b\ıradı kahnı&: PelemenkUlmn 
mektedlr. aça çı 1 gı mittir. Umandakl ert Almln ıe. mt&aflrperverllfl mefhurdqr. 11. 
. Hancartann bOy(lk bir knmr . sallindakiltr, Ancnln ıclJtindcn zin hn lhtlyaeınm ttmin ldo-
tl~ UÇUf lahaunda bulunan birçok hayrete bile dUpıdilcr. ris. diyorlardı. 
~!er harapolmuttur. Fin DOn SUÇ Qzerlnde yakala• Ane bu ıOIDilerdcn Ummn 

balan bir hava dafi batarya. •tzmda domlrlcmif olanwn ya. 
sını da tahrip.unJflerdir. Bundan nan b8Vft81 mllel ban gar mndan adeta •i1rilnerek gH'ti. 
bafka K•traaaare ha -:s Aıkere ela vet bulunan bir Sovyet S:ı!::": tarafından şımaıye kadar :er~:O':° 1em1n1n ,..nıdan ce- Fo1i1tAMnlilııubuW-. 

~=~;~:.ıı:e~ Birkaç milyon döviz kaçmlmış! •:.:"..:!:"-~ 
R Bund.aıı 8 uae evvel Galat.ada bPkertlkJe meflU) IW~l Tü\ll rinb t dlJ9 t.pda. 

ua uker'eri bbW blnderl•rin burada alıp ~ "'41Y•· Nrtote alıp banda tediye RhilnJancı ıemlllne •erlJen bu 
balumaıı aktan ftlcA,et~ ptJııek aulile cl6\lll bgak~ıfl yaptdılan haber almmq. Ratael w h~ bir u l~dt Xlelet, Nl-

Şimdiye hdar hiç askerlik et. 
memiş 316·334 {dahil) dolumla 
caalı. eer.auı ve ıeçen celpte nam 
Janna davetiye '6n(ierllen 335 do
lumlu (topçu) mufma men.up 
erat se\'k~ilecelderlnden hemen J'ba •llf.....ıert. bul DOktalar • blradtrtert yaka1aDarü ınabkemeye vwilllltt. fakat lılft drWl bQ.. nıve. Claola1ag •purtanna blldi· 

da '°'1et &rulelnbl bayU ı--n- hınanıadıpdul o lllD&l1 berut •tını.elerdi. 8wuJala beraber ...... rUdL oubeye müracaatlan. 
rtn kada "#9•... nıeüfır mUeueHDin Türk paruaun ıa,meu.ı llormDa .......... ------------------------

e r 1<>lrularalı ve kllll lata• aykırı hareket etuıtnı teablt et.m.iftir. • 

:~-~~w:~ .. ~e~~~-· Balkan an•,· antı -- .,. ~ -·- Nihayet geçen sene, Beyol!un· vermçli kabul etmiı w alcfılı 1000 • 
d!rlw. dakl Kanıuk eczanesi sahibi Mu· lik banknotu r·· 1~e yerfctttrmif. 

Kareli berzaıunda ltllllana. a. 1iddlnln annesi LQtfiyenln Hacta tir. Kapıdan çıkmak O.... buır- kO S •ı 
bil oldqu kadar fala •ttkle )'al tritmek lr;ln yola çıkmadan Once. lanan kaç:1kcJ, bütün cınyaft ... n ey 
bir taayikte bQlun•lan btldeu • Yahvi biraderler vasrtaslle burada muhavereleri saklı bulunduklln 
Yor. verdllf 1000 lirayı. Surlyö bir büronun dolaplamdaa dinı..lr 8 b ff B 1 
... ..artertle '6r1I.- "U• • yerden aldıktan teablt edilmiıtir. lt olan zabıta memurlarile karp. şu a a e -

Suamı .. 11baU FiaJW111a ..,.._ Bu hadise Qıeıine tahkfkat de- l'§mc:a ~· g afta 'ı çt' m 8 a 
~~ ba e11r1eıta .a1ı.- rinlqtiritmtı ve bayan LOtflye. Kaçakçınm üarin1 arayan IPt' r 1 

nin ifadesine mQracaat edllmlftlr. rmırlar, numaralan aptedilınlo O' da "let e d ı I j i 

GUnlUk bulmaca 
CD. ' 
4 .......... _... ...... ..._ 
s .................... ..... 
ı._..-.6._ 

' 8 Bayan LQtflye. bu para işinde A· lan 1000 Uk banknotu bulmutlar. 
vukatı vasıtaslle Yahvf blradfrler· dır. Bu aumlc tamamlanan c:Or
lt temasa ıeçmtı otdutunu ~ mümqhuttan IOIVa. RafllllD bir 
miştlr. kQJt Oııerinde yaptılı hnaplar da 

..... 1 (A.A.) - Hı ... ' ~._.. ....... ~...._ 
jan.. bildlri)'Or 1 

Yahvi mnesaestnln dlMı kaçak. SUÇ delillerini teşkil etnıiotfr. 
~ılı yaptığı bu euretle kati bir Emniyet mOdQriyetlne 11\'ldt 
ltk}Jde anlqdmca abrta bir cür eorgusu yapılaa kac;akç· banker 

mQDMlhut tertip etmeli karar suçunu tamamea itiraf etmif "" 
vermittir. UIWl zamandanberl yı .... kta ol• 

Bunun üıeriftl. dOn zabiti ma- duğu bu itte . '-Uç mltrao lira 
1&\matJ aJtmda. KanJUk ecaneli ~vU kaçndllmı IÖ)'IDİ1Ülo 
sahibi telefonla bankeri eczahane- Zabrta Rafaelln • orta1danns 
slae Ctlmmttn'· tabit etmektedir. Hariçte de çok 

Zabıta eczahane sahibine de nu. tanmnuş bir ...... dan Rafaelin 
maralın ıapt.tllmlt 1000 llralık Yl;>tıiı be kaçakçılık. muhitini 
bir banknot wımlftlr. 1-yecana dOIQrm bir bAdİ9 t.et" 

Ecıahaneye ıelen Rafait heq kil etmiftlr. Hemen bOttln dOaJI 
bmı ,.ptıttaa an. buradan al· ............ ea.t• iN ..... 
itlJ 1000 liıa)'I ımıkabl1. Paı1ste fiındf tahkikatm DltM;ıtilıal blld9. 
Frum parua ollıü IGOO lıwak llllld4ıdir. 

Romanya hariciye nann (ia. 
f 11\ko v~ Balkan antantı reiıl. 

Balkan antanb.nı 8 tubettt Be1 
gratta ~ dawt etmlttlr. 

Nadoaal Zeitunı ıuttttlnln 
lt01111111)'9Cleld sısuhablrl, Yuı0t· 
la.,a tarafuıdaft Türkiye hak 
lııadl Um ıUrldta !ltrana, ltal· 
yanın tt8fusu ile bertaraf edlldl 
ifnl haber vermektedir. 

Dlfer taraftan. Buler Nach 

Sfldan -ta \O ;tukardao •it: 
1 - Levha • btr nevt buton. 2 -

'abuk oıuak habrtamL ı ,,_. 9'nlı· 
qıak lnMtanDdaa lall tası • dalai. 

' - Göa raıı edata ~=· a - 9h 
'(umap bl• damla yat döktllae na.. 

., üzerinde haSIJ olu • bqma bir 
'"CZ),. ot• tu1• •rbet • rabt edatı 
1 - ICQcOlc M;ya. T - .....,, ~ 
1 - Kamer, cıok ~ 1 - 8addL ll -
Adet keU.- ınetuıObll• tekil ... 
ıe Ne. il lııa'r•n - ... , 

rkbten ıaıctnlPiD Mıcarittan loldllll -ıas 
mahabiri. a-11 w Bulprt. ı - l'al&ıaut - le. ı - ~ · 
tan bqve1dDeri arasmda yem tdman. 8 - Lahana • Ad&. ' - .l-

........ 1& ı - KIMN • •- • -p ~ teati edtteıs tel- U • .,.... • .ü. T - 'l'M4L 1 -
pef1ana .... •••• bir ..... ' IW& • illa. • - ............. 
.............. ettlımtktedir. - 4wü .... 
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....---hırde 
~Neler Oldu.m 

lstanbulun yardımı 
r arım milyon 

geçti! o r y 
.Bugün <tteye kadar Kızılay 1 biraderler 2000, Jlyas Karako \'e 

v~znclerine aşağıdaki li.,,te muci ,·mderi 1750, Suat K.eriyar tica
bioce 73.2.50 lira yatırılmı~tır rethancsi 750, Ali Asgar mahdwn 
Bu meblağ (lunkü umwni yekunu an Ltd. · rketi 1500, Panyo 1stav 
teşkil eden 465.020 liraya i.ave c· ropulo mahdumları 750, Ford mo
dilmcc lstanbuldaki tebenular tör kumpanyi 2000, M. Çe;e ve 
yckftnu 538.27-0 iir'Byı bulmakta mahdumian '500, Fen tatbikat oku 
dır: lu .v.e memurları ıtJS, D~nnenci. 

Ura Kr. lik Sebat "filrk anonim '"irls.eti 500. 
Beyoğlµ 261916 46 lstanby_l k10bü ve azalan 600. 
Fatıh 3645 27 Gfilhanc başkfitipliğinden gônderi· 
B~ırköy 328 79 len 1027. Saıl.i ye Frankodan 700 
Adalar 140 65 Hrıı. 

Be§ikta, 2000 11 
Eyüp 45 11 
EmınönC 9975 
Kadıköy 624 
Sarıyer 332 40 
Beyoz 74 40 
1J:iküd.ar 101 
Sile 338 53 
Yalova 450 
Karbl 446 90 
Sılivri 263 9G 
Kutlay rnümessUU. 27363 

ij 
Y ekOn 132.50 07 
J3ııgQn 500 liradan faıla teber 

ruda bulunan zevat ve miiessese
lcrin isimleri ,unlardır: 

Vedek subay okulu subayları 
526, A'rukat Abdullah 3000, San· 
donJ,n,l igorta ~umpat}yaSJ 500, 
Alber Giyon ve biraderi cam tile. 
can 3000, Altm yıldız boya müCS"" 

· Y,orgi Mavro 500, Salom 

--0--..-

llk tedrisat müfetti§le
rinin kıdenı zamtan 
ilk tedrisat müfcttiş'erinin ma

kam tah5isatına ka~ılı!.: olarak 
verilen kıdem zamlarının esas kı
demle alakadar olup olmadığının 

Devlet SQ.ra!IJnda t"'J<iki istendi· 
ğini y~ık. Devla Ş(ımM ilk 
tcdriaat mllfetti§lerlrün esas kı· 
dem ıamlanntn makanı ~sisatı· 
na kazJılık otarak verilen kıdemle 
alakadar olınadığlJll biklimı,:tir. 

Bu karar blltfin mmıriJ idarele. 

rine ve ŞOraya iikftyette bulunan 
ilk tedrisat mnfetti~erlne bildjrit· 
mi~tir. Maa~!annı kıdemsiz ola· 
rak alan ilk tedrisat mUf ettişleri 
önümüzdeki aydan itibaren maaşı 
kıdemi~ ilAvesil~ alacaklardır, 

Milterakim kıdemler de amQl 
ödenecektir. 

Universitede fakir tale
beye yapılan yardımlar 

btanbul Univerait.eainde o1tu~ 
fakir talebeye yardım maksadile 
Maarif Vekilliği ta.rn!ından btan
bul Un1vers1tcslne verilen eınlrde 

bir tqlcilat yapılmuı blldirllml.atl. 
lıstanbul ünJveraitesJ her )'il yap
tı,lı bu~ yardmıında.ıı ba§ka lW
vemte tah81Je.tmd.an aynlap ve 
Maarif :Vekllliğj tanµından bu 
tahsisata. munzam olıu-Q verilen 
para ile yen! bir yaı-dmı ıelrlJ ~ 
bit et.mlftJr. 

Yetd yardım oeklıne göro iln1 • 
venıltede yatacak yere lhtlyaeı o
lan t.ıılebe muhtelif talebe yurtlan. 
na., yiyeceğe ilıUyacı olan talebe
ler do muhtelif yuro Joknnta.larma 

yerleşUrilmi§lerdir. 

Haetn olan talebelerd(', Maari! 

VeldlUği aanatoqom ve pnıvaıı. .. 
t.oryom ııı.Ueueaelerlııe ya~ 

lardı.r. 

Şimdiye kadar *<> talebeye 16 
ıer liralık bunı )'ardmu. 12 tale ... 
beye muhtelli yardun, S talebe 
sanatoryoma, 3 talebe prevantor. 
yoına, 12 talebe K~dfrga t.aıebe 

yurduna )'erlentirllmtotJr. 
Adll~·e vekflllii tşrafındu ya .. 

pılmuı vaadedilas 8000 Uralık 

tahsisat bu yıl YCrlhnedilfnd.en 
tesl.si kararlaııtınlan talebe yurdu 
kurula~tJr. 

Bu nz.Iyet Maarif Veldlllğtn• 
bildirilmiştir. Maarif Vekilliği ad
liye vekilliği ile temas eUlkten 
80nra lSnllmUzdcld yıl tam bir ta· 
lehe yurdu blnııaı kurulmaeru caı
lı,ılacaktır. 

"Sabahtan &baha,. r;ütunuııd aurhan Cahlt, zelzele felüet.i 
ınUnı:aobetlyle yazılan )'nzılıırdaıı b~erek, yüreklertnıkhı Wl de. 
re~e acıdığını, gBılcrlmiztn kana )lana ağladığuu, facia cıahnelf!rlnl 
beyecanh bir a naryo haline getirm kte mana olmadıcmı yazTyor ve 
şB)le dl)or: 

''Artık onkaz, c et \ e iSIUmden ça.tılmııJ bu coekun facla edebf
yatma de\--am ctı:nelıl.(! ma.rıa yoktu". \'arlfemlzln 1adcce e11ıntzden ıo. 
len mad(U yııl"dunı yapnıakt.au ibaret olduğunu bUerek beyhUde bt!ye. 
cana hpılmıy hm u IUıumsuz heyecan uyandırmağa ~lıanııyalım. 
~Ulo'ilk TQJ1ı a:ı.Jlletl m'lcessem bir vakar ve UP.let halinde dimdik •· "ta ve kudret\l C' rtnln arkaı•nda. vaııl!e&nln bqmdadrr. BUtilıı 
vilıuhu sle c:ıuıtan trılmuı lAzım bir le\·ha \'arsa ancak bu olabilir!,, 

• Dlkku.Ucr,. e~tu nda fe k"uedeler lcin toplanan .. )'&la.ra mu
kabil v"-rl.~ tnü1-.uı;1ard." Dk lk1 gUn dna taylJı edllmeını,.. &. J'&
pıla.ıı yardımlar.n :zerres!nl heba etmt!ğe hlçblr ,;fcıfaıım kail ola.mı. 
)'auğf YMtlm..Akt• re bu itlt~la hlçblr ~ı>yin ıiyıuı edilmi)'eff'k bft
tU.n yardtm1n.mı" ) erıM mM'llf olac.ı.ltl;..rmtn mulıl\.kkek bulu,ndüğu te. 
harta ettirllmcktcdlr. 

P ~ 1mlm1Bhııı~rzm,:rz,n~ 

Bir lngiliz destroyeri 
mayna çarparak battı 
ıngiliz harbiye 
nazırının islltası 

İngiliz gazeteleri tara· 
fından iyi karşılanmadı; 
hükimet tenkid ediliyo· 

Londra, 8 (A.A.) - Stefa.ıi: 

Harbiye na.z:ın Hore Beliaha 
jle istihbarat nazırı Lord Maç 
Mi!Ju istif• .tmiglcrdlr. 

'ncaret aaı:ın Stanlcy harbiy• 
nezaretine, \'al.aham latihı,.r-t 

ı:ıe&ll'edııe, Sir Du.ncan tiQntt 
ncaaredn<: cetlrilmifl erdir. 
LıM4n. e lAA.) - Saba!ı sa· 

:9etelcri, kabinede yapıla.o de~
Uği, bUyük ba§lıklar altında, h&l'
bln bqlanglcmdanbert vukubulaıı 

en dlkkue fıllp.n h&dlııe teklbıde 
göstenoektedlrler. 

Gazeteler, Bore Bellshanın ı.tt
fpmdan ı:q.U~:velllt derin bayrttt. • 
lerlni ıaklaınuuakta ,.e mumal
Ieyhln eeeri, ceareti. enerjiai Ye 

ferasetinden e!tayieklr bir 11.san
la bahaeylemektedlrler. 

Gazeteler, ıpı ııoktayl ıuale ta
yan bulmaktadırlar: PartAnıesı~ 
ııun itlmadmı kazanan ve yaptığı 
blrçok ıslahatı tenkide ~ kal
n:JAYM bir adaııı niçin fed.a edfl. 
di? 

fflırbiye nezareUne Stanleyin ta
~ euretJ umum.iyede tenkld ., 
cUimektedlr. Bununla beraber aa • 
brıb gaaeteleri yeni nuıriar hak
kında katJ bir mUtalea dermeyan 
etmemekte ve lcrutlanna söre 
bunlar hakkmda btr hUkfun Yeri -
leblleceğinJ kaydeylemektedlrler. ----__ ...__._ _____ . 

Çinlilerin mühim bir 
muvaffakiyeti 

ŞUl'ha1. 8 (A.A.) - ~Jds)' 
ajanaı bildiriyor: 

Çinliler Hoahleade ınUhtm blr 
muvaff aktyet kazaıım11la.rdır. 

Burad&kt dtleman 1ntut.nun ytl.ı 
de MUenJnl imha eden Çin ku• • 
vetleri ıelıri legal .ttıkt.ea eoon., 
dil~ takip eUrıcktedlrler. 

A.yııJ gUn ClnUler Jao .. Pe'J" 
taarrw: ederek burasını da zaptet 

mJşlerdJr. Dllfftla.nın sayl&tı ~k 
mühimdir. 

Herıcta: 

lladrlt. 8 (A.A.) - lepuya 
dahiliııdeld muhaberat ldn ~onu

lan 11ansUr kaldınlmıe fakat hariç 
ile yapılan muhaberatta ipka ediJ... 

mfetlr. 
lladrlt, 8 (AA.) - GuMlell'ld· 

v.irln sulan Seville ıehriıdD dJ#er 
mahallelerini de lstll& etm}fUr. 
Nehrin 11uları alçalmgfa bqla
nııttrr. 

Alge11ıu ""' J....S. tubanJar 
~ selc!Jtt blldld1mektedlr. 

MUta. • (A.A.> - Bred&da bU 
fabrikada )'&J1.11D ~qtır. Der· 
llaJ vaka maballlııe yetJeea tttal • 
)'O türiben bir aıllyoD UrtıtUll ha· 
sar bU1ule geldikten ~ra atetl 
eöndllrebUmlotJ.r. 

8etpac1, e (U.> - JUrieiye 
ıwın Markovk, Ortodou ooelt 
asnnuebetlle <Politika) pıettsı .. 
ııe yazdığı btr makalede Yugoa
la?)"&Jlm hflthurrdüi lhtllltta tıJ 

maınfJe bitaraf blmü .,. bUttbı 
konıtutaıil• dost.an• mtınuebetler
de butumnat bueumndüi anUS'U· 
nıı teytt eylemektedir. 

._., e (AA.) _ o..eı.ıertıı 

~ sere releeek pbat .. 
,mdan ttlbarcıll her ntuldqm 
alabllecelt kahve wnlkdan a,da 
takriben so sram o1ank t.bit .. 
dilmJlt,lr. 

9trtla. • (RIMIJO) - "Vlskont., admdat1 lngtUa dutıoy•rt 11-
..ı denıa1.nde bir mayna çarparak batmıtt.ır • 

"'Vl.akoot,, destroyeri 1928 de denize Jnd.lıilmıt 1120 ton ve ~ 
mil süratiodeydi. 

M\11.skoot.., mayala batan ~d lngtlh destroyerld!r. 

Belçıka, Almanyayı proteslo etti 
BrilUel. • (A.A..) - Belçlkaıını Berlindeki bUY11k elçtat Alman 

~ertnlD Belclka Ozerlndea uçıııumı A1DıaQ b'1ktlınetl nndlndt 
ıiddttlo protesto et.ınJştir. 

Rumenler Din
yester boyunda 
Tahkimat yaptılar ! 
Blikret, 6 (A..A.) - Reu.t.u: 
Siyast mahaillin mUtalcuı ıudur k1, kralın Beııarabyada ChJs. 

nau ıehriııl siyarel etmeal A vrupanın bugiln geçirmekte oldugu nazllt 
a.ıılarda busual bir mahiyet almaktadır. 

Daha geçenlerde Romanya gene) kurmayı Dtneater boyunca ye
ni tahkJmat yapmıe ve oradaki kuvvetlerlD mevcudunu arttırml§tı. 

Birçok müşahitler, l'bılandlyanın Ruslara ka?111 elde ettiği mu
vaffakıyetler nctlceııinde Romanyad.a manevlyatm )'Ukeeldlli kuıaa
tlndedlr. 

Siyasi maharıtde ehemmiyetle kaydediliyor 1d. kralın Beearab -
yays ziyareti ve alman ukerl tedbirlere nı.ğmeıı bunl&nn tahrik edici 
hlcblr mahiyeti yoktur. 

Haber refikimizin feli ketzedeler menfaatine 
tertip ettiği 

Yardım m:ı.çları 
bugün başladı 

Şişli ezeli rakibi Perayı 
4 - O mağlup etti 

Kurtuluş Beykoza 3-1 mağlup oldu 
Haber refiklın1zln tertip ettiti 

ve eehrlJ:n1ıln OD kUlbUnü.n (Otlra.k 
ettiği Emncan felrutet.ıedelerlne 

yardım maçlanna bugUn Taksim 
aadyomunda tıqlandJ. 

Beykoz: 
Kurtuluı: 

3 
1 

Gllnlla Uk ~ Beykolta Kur
tulut arasında oynandı. Hakem 
Necdet Geıen.ln ldarellnde oyna -
nan mlleabakaya taknnlar mutat 

!cadrolarlle çıktılar. 
Oyunun Ok devreıılll eberlfetle 

Kurtuluıııun Mkllolyeti altwda oy
nandı, ellertııe ~en fınatlarda.Q 
lltlfade edemfyen KurtulU§ ilk 
de-rreyl o _ o bera~rllkle b1 .. 

t1rdl. 
tklncl devre çok ıDzel b1r oyun 

tutturan S.ykoslular oyun Uzerln. 
de devamlt bir blikiınlyet kurdular 
bu arada Şahap, Kbım ve Turhs
nm yaptıktan Uç golle ı;allp va:ıd

yete geçtiler. 
Buna Kurtuluo son dakiltada 

yaptığı bir golle mukabele tdom 
oyundan 3 - 1 maililp çıktı. 

Ş~li: 4 
Beyoğluıpor: O 

Günün ikinci maçı Şi§li ile Bey. 
oğlu!'!por takımlan arasında ha· 
kem Ahmet Adem ~dilniln ida
resinde oynandı. Bu maça her fld 
takım da esas kadrolı:ınndan bir· 
~ kişi noksan olarak ÇTloruc;lar. 
dt. 

BeyollUŞpOnDl ba§)adı~ ~ 

nun ilk dakikasında ortadan inki-
5if eden bir Şişli akuunda Suldu· 
run şütünü Pera kalecisi ayağile 
karşılıyabildi. Kalecinin a)-a~ın. 

dan hafif~ çıkan topa solaçık Di· 
ran yetişerek ınkı bir şiltle Şişlinin 
ilk g~•nnn attı. Bu gol Şişlililerin 
derhal OYlll)a bariz bir eel(ilde ha· 
kim olmalarına temin etti ve bu 
Mkimiyet devrenin sonuna kadar 
devam etti. 

34 üncü dakikada Beyoğluspor 
kalesi önündeki bir kanştklıkta 

kalecinin İ)i )'er tutmam.1Slndan 
istifade eden Agop Şi§linin ikincı 
golünü attı.Şişli hrutlmiycU devam 
ediyor. 44 üncü dakikada gene 
Şişlinin bir akınında Suldur Mik· 
roptan aldığı bir pası gole tahvi' 
etti ve devre 3..0 Şiali lehine nı!ti
celendi. 

iKiNCi DEVRE: 

Bu devre çok snratU ve canb bf r 
şekilde başladı. Bir:incl dakikada 
Agop çok güzel bir ıol f ırsatıru 
topu avta atarak heba etti. Gene 
9 uncu dakikada Pera aleyhine o
lan iki kornerden Şişlililer istifade 
edemediler. Devrenin 14 üncil da· 
kikasında Pera beki Civelek bir 
Şişli akmasını ceza çizgisi içinde 
tekmeledi \"CJ"İlen penaltıyı Vlh· 
tardi 4 üncü defa olarak I'era ~. 
!arına W.."tı. 

Devrenin bundan sonraki ktsmı 
gene Şişli Mki.m:vetlnd~ fakat 
~lsüz ol.arak ıeçti ,.. ovun 4-0 
Si~i ldıine neticelendi. 

Yeni Belçika 
kabinesi 

Brüks.el, 6 (A.A.) - Pıerlot ta· 
rafından k\lrulan yeni Belçika ka
binesi su suretle ıe,tkkür etmiştir: 

Basvekil Pierlot. Katolik, Da. 
biliye nazın Van der Poorten. ti· 
beral, A-iliye nazın Janson. Libe· 
ral, Hariciye nazın Spaak Sosya 
list, Maliye nazın Gutt, Müdafaa 
nazın General Denis. İktisat ve i
aşe nazın Sap, ·:atolik. Münaka· 
llt nazın Dclfoss. Katolik. Ziraat 
nazın Aspremont Linden. katolik. 
Maarif nazın C.omdan, Sosyalist. 
Müsteml~t nazın De Veleeshau 
ver, Katolik, lçtimat muavenet 
nazın Balthazar, Sosyalist, Sıhhi
ye nazın Jsp:ır, Liberal .• 

Bulgar Başvekili 
elçimizle görüıtü 

Sofya, 6 (Hussul) - Bulgar 
vasvekili M. Köseivanof dün Sor
ya bUyük elçimizi kabul etmiıtir. 

Italya 
Abluka fikrine 
taraftar değıl 

CBattarah ı inci •,W.) 
Glonıale d'ltalla diyor ki: 
••ttaıya abluka fikrine taraftar 

Jetudlr. Fakat Tuna ve Ba.u.n 
Jevletlerl arıwnda blr yPıntdr 

tıwıule gelmefil.n\ a.mı etmekt., 
Jir ••• 

Bu gazete, M.acarlltanm Yup· 
la vya ile l.Yi mlln&Mbetler idama 
ettiğini kaydettikten aoııra Maca
rtstanm Romanya ile mlln&lebet .. 
terine temaa etmekt.49 ve halihuır 
da ha.rp tarllılnln mUtckabU emnl· 
yet ve 1§ birliği eeaeına ınU.t.enıt 
yeni bir ınUnuebet al.lteml lbda
BlnJ emrettığlni 110.ve eylemekte
dir. 

Macariatanla Roına.eyanm Rutyt. 
ile hemhudut bulun.nıal&n Bilkret 
lle Budapqtej1 ınlloterek eDUSJ. 
yetlertlll na.zan tttbl.ra almap 
sevketmelklli".,, 
Neti~ olarak Giomale d'JtaHı 

~yle demektedir:. 
''İtalya,. sadece medenlyeu, 

niıamı ve Avrupanın eel1mtttnı 
tdldit eden komüniımin yayı.ma· 
.sına mani olmak istemektedir. 

Rusya hudutları dahilinde ra, 

hatça ya~yabilir. Fakat komü• 
nizm Avrupa ve lWyanın hayatJ 
menfaat mmtakalaıına. doğnı saik 
mağa kalkışacak olursa, faşimı lA 
ıungclen tarzda mukabele etmesini 
bilecektir.,. 

~'"LARM~· 
DEN 81R 8'01lPBIZ 
BEKLEMİYORLAR 

Berlin, 6 CA.A.) - Ma.caristaıı 
ve ltalya hariciye nazırları ara· 
sında yapılan mü'.Akattan bahse· 
den ••Bönen Zeitung.. muhabiri 
bu mülakatm pek mühim olmak· 
la beraber ne bir ıilrpriı tevlit e' 

dece~ni. ne de sansasyonel bir ne
tice verecdtnl ·~aktadrr. 

CIANO. Ç.AKİ eDEFtNıl IO 
ZİYAFET \~Dl 

Veııedik. 6 (A.A.) - KDnt e&· 
ano, bu sabah Venediğe gelmit Y' 
Kont Çaki ~efin,. bir öAle yemıe· 

~ vennittir. 
lld nım ara!r.!da- tl'wrll_.,, 

(iğleden sonra başlanacaktır-

• 
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Yaıaıı: ~UKl llU(.:ıotM,~J 

Ruslar 2 milyon askerle1 

t 
lBtr AlmaD denilCtltJUD lUH de l!:mden tru~rilndP &~ÇCD gQnl•rJ) aarruza geçecek ı er At!ınk~~vaıö~=~uıu'! tar!udfz~:i::.ta~~:~~=: 
muı itini daha ehcmmlyctm te. raa !,, larla ka?'§ıltyorlarch. 
11kkf edJyorou. Bu takdirde ey.. Aytc demir atmak için pek 

Finler beyanname atarak, 1

1 
:!::;:~r~::~r ~~

1

;~: ~~:~ck:;~!~ı~e:;::,~tl~ s o vy et 1 er tırdı. Bu meacclde cür'etli hare. küçük bir yelken takmışlardı. 
Rus asker lerin·ı 1esJim 1 kctÇ~dekn.::e·:~:~t ,_, __ dr de~::~ tı~m~:"!idu~~~c::-Askerı prestijini ' U1' ylUUU ~- V&AI HUll& n kayıklat bir an içinde Ancye 

Ol O 
ıf t d. o lar Ro manyaua taar 1 Uzaktan Aneye yaklaşan klivua yanaştı. ma a u a ve e ıy r 1 

,, • 'ı kana:rn•tı, .. bqbuluonnuyodakrdiu.kaYaiçnlan~~ft~L- Erzak, elbise, battaniye Ye le. , t · y ır ır'........ fere lazım olabilecek haritalu an 

T . . F 1 A d t 1 rUZi8 mı amıra 1 dan evvel Ancnin etrafında dlS. bara nakledildi. ayyarestnl İn an İyaya eS İm ? j nereklıminiarayankllvuı.bcyu Tayfalara daftntmak Uıenı 
eden her Rus pilotuna 10 çahşacak ~~:, aı,atl:e!:emklttatl.ybolan .. Aytc" ~:~!~d=~l:"~e de t.anh do-

to11dr&w 1 - .. Havaa'' ajaııBl ,. .. s 

b• d 1 ·ı k bildiriyor: MaJeıyalı klAvıı. Bariz ve ne. Milkenin korktuğu ba§tna ıeı. 1 n Q ar Ver 1 e Ce •eaiı bir tavırla Avtıcve l!ıku. dl. Bitaraflıklarınr bozar cndi.-Alııı&Jıya. Rusya Ue f taıya ara. .. J.. J ,. .., . 

Roma, 6 - Kopenhagdan bildi· diklerina cısrc. Sovyet ukerle.ri 
$Ulda. btr meııa!l lbuııtı cıkıı:ıaam- Bu taçlan ve eakallan birbirine aile kıvranan Felcmcn~diler, bd 
dan cndluededlr. karıtmıf, paçavraları sarınaııt emirlerini vermişlerdi: 

rildi~ne göre Sovydler yüksek tıbbt lbUmamaııhktan ve paM?n&n 
kumandanlığı FirilAndiyayn knl]t frkdanrndan çok ınuztarfbd1rlu. 
bUyUk bir taarruı haıırlamaktadır. Fin ta.YYBreleri Sovyet hatları 
Bazı rivaycUere göre bu taarruz üzerine kızıl askeıleri teslim alma· 
2 milyon askerle ra.,ılacaktrr. ğa davet eden beyannameler atı • 

Pally Teleı;nph pzeteılntn lnsanlanu hangi miUcttm oldu • - Ayşedeki Almanların bn. 
A.nışterdamdald ınuhabirlerUıe g5 • ğumı anlayamamıtt\. ile temastan sureti katiyedc 
re, Atnıa.nya, ~ovyetler Blrliğile Klivw:un byı muamelesini nudurl 
ltalya arumda.tl abeııkslzlltl ısrt- yaıptı}4k için ilk i§i para iateınek Mülte bu emrin klfi derecede 
mek için ncvınldc.11e gayreUer aar- oldu. erzak ve c~ya aldıktan tonra ve. 

Meçhul deniıaJb ıem•leri Yorlar. 
Hüvıyetı meçhQl b:ızı denızaJtı Bu bcymuıamelerdo Sovyet cslr-

fetmelttedlr. MDke: rildiğinc memnundu. Pak.at UO 

lerine ne kadar tyi aıuamele edil- Matbuat. bu fkt devlet anı.amda, 
gemileri Finlandi~ körfezinde_ do· ir afi lbti' .. " ·"" d th ~- eliğini gösterir re:ıbxıJer vardır. b men &.q.ıUlJD vuCU una • 
Ja~maktadır. Bunların maksadı ~ Kwl werlerin nud tesliın ol- tlmal buluıımadro• yolwıda ııeırl • 
Fınlandi)•a ile lsv,.,.. ve NOT\'- ara k n-- -• -•--" -" malan leab edeceğine dair tavsiye- yat yapma ~re euur twudıttr. 
sındald seyrfüeferl tehlikeye koy· lcr de vardi?'. Rus askerleri Fin • Rusyanm, Finllndlyadakl ınuva.f 
rnaktır. Ta'-•''b:ıhlrlerden biri bu· t k -1-Jlğind Jı rl Jandfya batlanna bever altıear ki· a ıyetcm; en oonra, as e 
gün bir İsveç \ıtpuruna atq nç. tllik gruplarla ellcıi yukan ve uı- preatlji.ııJ, Roınanyaya bir taarruz.. 

mı§tlf. fekler omU%da olnrak ilerlemeleri da bµlunarak tamire talışmam lh· 
Salla İ8lir:fıt edıldi tavsiye edilmckt~dlr. Bu suretle Urnallnln vücudunu a:österen mQ· 
11 elsuıki, 6 ( A .. -4.) - Fin kıta· teallm edllecdt ıılllhlar için do be- teaddid emareler BerUnde tek eır 

lannın, orta Finl!ndiyanın müda· yaıınamclerdo mubarerr Ucretler di3oyle kmıtanmrvtır. 
faası bakımından en mühim nok· verilecektir. Mesele bir tayyare l· Alınan remi mahaflıt, ~USYllftnt 
talardan birini teşkil eden Saltayı çiıs 10 bin dol&r tediye <-1unacak· Besarabyayı tekrar ele geçtnnek 
işgal ettikleri bi!dirilmtktedfr. tır. Tayyareciler te'Um olmak fr ve boğazlar lrontroluını eline al • 

Tahrip edılen tlyyareler tedlkJcrtnı ye3U b1r bes 1allamıı' mak arzusu bcıstcmeelne mukabU, 
Hıl.rinkı, 6 ( A.A.J _ Sovyetle- auretJie l>ildlreceJderdir. Bunlaı Balkanlarda, ltatya ne aym etya • 

rin Uhta hava QssQnQ bomb:ırdı- bUlhare ecnebt blr memlekete gt. ı at ve lktnadt mene.ne sahlb bulun· 

ınan eden Fin tayyareleri hava _d_cı_b!_ıcc_ek_ı_erd_lr_. _____ ....,.._.;..._m_ad_ı_ğm_ı_•ı>_y_ıe_m_e_k_tcd_ı_r. __ _ 

meydanında bulunan üç tayyareyi 
tahrip etınlşterdir. 

Sovyet bava DssOnftn 
bonı ,_rdımaoı 
TaUin, 6 ( A.A.) - Estonyaya 

ait Raaremaa adasındaki Sovytt 
hava assn ı:ıombardımanmm va· 
him netlcder verdiği teeyyüt et· 
tnektedfr. 
. Hangarlarm bOyük bir kısmı 
de uçu~ sahasında bulunan birçok 
tayYare!er harap olmu~tur. Fin 
bombalan bir hava dafi batarya. 
sını da tahrip ~tmişlerdir. Bunda" 
başka Knressaare hava limanında 
bulunan bir Sovyet müfrezesi aJ· 
çaktan uçan bir Fin filosu tarafın· 
dan müessir bir surette bombardr 
man edi'mi~tir. 

Ru asker'eri bbbt 
balnmaıı ıktan tıkiyetçi 
Fin rııllf~tert, bazı noktalar • 

da Sovyet aruisfnlı:ı bayU içerile
rine kadar ııolrularnk ve kızıl kıta• 
atı ku atarak uzak ılmalde dllt • 
ınanı hr?])alaman devam etmektc
c:Urler. 

l{arell berzahnıda ıtwılarm, b· 
bU oldu~ kadar faıla mevkle yenJ 
bir taeylkte bulurınwııın bekJeı:ıl • 
Yor. 

Ru.e eslrlerlle ı5rüfea ••u • 
Suami" iliınU FinllndJn ıuet.esı
~uhabhine. bu eılrlerln söyle-

IDAHiLDEI 

DOVDZ 
Kaçakçılığı 

D ün suç üze rinde yakala· 
nan beyneımııeı bangar 

tarafından şımaıye kadar 

Birkaç milyon döviz kaçmlmış ! 
Bundan 6 une evvel Galat.ada ballk~Ukle me§gul R&!aı,l Yahvt 

blro.derlerin burada alıp hariçte ~ye, b~te abp burada tediye 
etmek uaulile dövlı kaçakçılığı yaptıktan haber almmıe. RataeJ ve 
biraderleri yakalana~ nıGhkemcye verllınff, falı:at klfi deWl bu· 
lunaınadığmdan o ıamao beraet etınlşlerdl. Bu11unla beraber ubıta, 
mezk~r mUeaseı5enln Türk paraaınm luyuı.eUnl konuna bınınlanna 
ııyk.ın hareket ettiğini tesblt et.mıau.r. 

Nihayet geçen sene, BeyoJ;!un· 
daki Kanıuk eczanesi sahibi Mu· 
liddlnln annesi LQtfiyenln Hacca 
gitmek için yola çıkmadan llnce, 
Yahvi biraderler vasıtasile burada 
verdiği 1000 lirayı. Surlyede bir 
yerden aldıktan tesblt Edilmi~tir. 

Bu Mdlsc fizcrlne tahkikat de
rinlqtirflml~ ve bayan LOtflye. 
nin ifadesine mQracaat edllmtştlr. 
Sayan Lt\tfiye, bu para işinde A· 
\'\!katı \'aSJtaslle Yahvi biraderler· 
le temasa gtÇmf§ oldufunu söyle
miştir. 

Yahvi mOessestnln döviz kaçak. 
çıh~ yaptığı bu suretle kati bir 
!lt.kilde anla~1hnca ıabrta bir cür 
rnürMşhut tertip~ karar 
vcrmiıti(. 

Bunun ilıerine, dün ıabrta ma· 
hlmau altında, Karmık eoanesi 
sahibi telefonla bankeri eczahane
sine ~rmı ur. 

Zabıta eczahane sahibine de nu. 
maralın ıaptedilmlş 1000 liralık 
bir banknot venni§tlr. 

Eczahaneye gelen Rafail h~ 
bmı yaptıktan 8D!U'a. buradan al· 
11~ 1000 liraya rnukabU. Parlste 
f'ranau panux olarak 18200 fıaıık 

'-enncği kabul etmiş ve ald~ 1000 
lik banknotu c·· 1"e )"Crle;timlit
tir. Kapıdan çıkmak üzere haıır

lanan kaçakçı. bütün cereyan eden 
muhavereleri saklı bulunduktan 
büronun dolaplan-ıdan dinltmeır 
te olan zabıta memu.rlarilc kmı.. 
laşmca ~§trmtştr.. 
Kaçakçının üzerini arayan me

ınurtar. numaralan zaptedilm.iş o
lan 1000 tik banknotu bulmuşlar. 
dır. Bu suretle tamamlanan dlr· 
ınüııı~huttan sonra. Rafaclln bir 
klğıt üzerinde yaptılı hesaplar da 
suç delillerini tcskil ctmi~tlr. 

Emniyet mQdQriyetine sevklt 
sorgusu yapılan kaçakç· banktı 
GUÇWlU tamamen itiraf etmiı ~ 
uıun zamandanberf yapmakta ol· 
dulu bu iıte · 1-kaç milyon Ura 
döviz kaçırdıitN söylcmiıtir. 

Zabıtıı RşfaeJln suç ortaklannı 
tesbit etmektedir. Hariçte de çok 
tanınını~ bir banker otan Rafaelin 
Yl)tıtı be kaçakçılık. muhitini 
heyecana dQ$ilren bir hıdisıe ıe,

kil etmittir. Hemen bOtQn dünya 
bankerlerinin tantdıll bu lima. 
şimdi tahkikatın neUceilııl blk1e. 
mektedir. 

- kayt parasını Alman k()MO" giln devam eden acıklı dcnlı _. 
lo&\l verecek, dedi. yahatindcn sonra enditcrine 

- Alman koıı.oloau muP karaya çıkmak için milsaıde Ye1'o 

- Evet. elerdi çok iyi olacaktı. Emir q.. 

Kayt para11 verebilmek için rildikten tıonn münabplar 
kauJanndaki ancak bir filing ve ba§lamııu. Emirler. akıı! emir. 
iki peni kifi gclrı'\İyordu. lc..r, notalar. protestolar. mektup. 

Kllw•. ba;mı kaldırarak ge. lar, mukabiJ mektuplar birbirbU 
minin Uç direğinde Alman harp takip ~diyordu. Alman konaoıo .. 
aancaklannırı dalptamhğını g6r. ııu mU•emadiycn çalıpyor. iti 
dU. Jıallctmeye uğra ıyurdu. Bıtavya 

Bir an l~lndo ma1dnetl tUfen1ı. Uc Padıng arasınc:t. telgraflar du• 
lcri 18.klayan kapakların kaldın· rup dinlcruncden gidip ediyor .. 
tarak ortaya maldnclilcrin çıkma. du. 
ısı ve bu eald pUskU eJbhıeli adam• MUnakap 27 teşrirdstıddı 

tarın cUertndcld alllhlarla batbc batlaınıştı. Fclemenklilcr: 
geçmeleri klhuru pıır·tnuıtı. - Blz bitarahı. diyorlardı. 

İ§te baytece, 27 tc1rinisanldc Buna mukabil Müke ıu cevabı 
Ane, Padang'ı 50lunda bırakarak veriyordu: 
La Relne koyunu geçti n tehir. - Biliyorum, hakbamıa! Fa 
den bet kilometre uıaktald ~ kat ıimdililc bana taırm otan er
tıMI Unwısna eh'dl. zak ve qyayı vcrinb .. Yarın ba· 

AyfCnln gtlqlni bcrket haber reket ederim. 
almııtı. Ayın yirmi 1ekblnd c&ıG Pa. 

Ayte Ue yolda brtıl•pn Pe. dang memurtan: 
lemcnk'in LlnıJ muhribi meıe• - lhtlllttan memnu olarü 
leyi Ço tan ulırafla haber er • bunda kahnıı:; Fck:menkHJerin 
miıtir. Limandaki dört Alman ge. mltafirperverHği meşhurdur. Si • 
misindelriJer, Ancnln geli§indcn zin her ihtiyacınızı temin ede. 
hayrete bile dU cdilcr. riz. diyorlardı. 

Ayte bu ııcrnUerden Umanm 
ağzında dcmirtcmiı olınınuı ya. 
nından Qdeta aürllnerek geçti. 
M like bu geminin yanından ge
çerken: 

- Hiç bir ıeyimb blınadr. 
Biıe çabuk erıak ve qya g6nd • 
riniı l alyı bağırdı. 

Rheinland gemlıln verilen bu 
h~r bir an içinde Klelıt, Nl· 
nive, Cholaing npurlanna blldl· 
rildi. 

• 
Balkan an!antı 

konseyi 
Bel-8 şubatta 

grafta içtimaa 
davet edıl j i 

(Daha nr) 

Askere davet 
Fatih Askerlik ıubuindn.. 
Şimdh-e l ıdar hiç askerlik et. 

memiş 316·334 (dahil) doğumlu 

cezalı, cera ı v geçen celpte nam 
lanna davetiye gan<ierilm 335 ci<Y 
~umlu (toPÇU) sınıfına mensup 
erat sevkcdileceklertnden hemen 
~ubeye müracaattan. 

Günlük bulmaca 
CD' 
t 

2 l 4 s ~ ' 8 9 ~ 

, ..... ~~1-1-+-

J .......... ...... 
.. "-'1--11--i 

5 t--tı--.6-+--

' ' 8~_.. 
~ 5 (A.A.) - Hıvaa , . 9 

1-t--t--t-"f-' 
jansı bildiriyor: •o.__.__. ____ _. 

Romanya h:ırieiyc nazırı Ça. 
fenko •e Balkan antantı reisl. 
Balkan antantını 8 şubatta Bet 
gratta t~tirnu davet etmiştir. 

Natlonal Zcitunı ıazctnlnfn 

Romanyad.Ul muhabiri. Vugot· 
la.-ya tarafın~ TUrldy• hak 
kın"- Uerl ıUrutcn T.tiraım, f tal· 
yanın nUfu.u lte bertaraf edildi 
tini hah:r vermektedir. 

Diğer taraftan, Baaler Nacb 

Soldan ııağa 'e yul.ardau ~tı: 
1 - Levha • bir nevt baston. 2 -

'abuk atarak hatırlamL ı - 81!1lk· 
ııınk mutarmdaıı ismi te.U • dah1. 
' - Göz rengi edatın c mt. IS - 8h 
'tu~a bi" damla yaf d5kUlse kumar 

., üzerinde hasıl olan - bqmda bir 
"(Z)" olsa tule ısarheJ • rabt edat.ı 
8 - KUC11k Aaya. T - Şeref. haylllyet. 
9 - Kamer, çok tyt. 9 - Sadılt. 10 -
Adet kellıneal mefulUbth ıeltltnıı.. 

10 ııı .. b bı.ılmlllllllDRlll a.ııtr 

ridıten gaıcteıinin Macaristan Soldan taı 
muhabiri, Romanya " Butgırls. ı - Pallmut • Sa. 9 - AJIUı1 • 

• ldma.n. a - Lah&ıı& - Ad&. ' - A· 
tan ba§vekilJerl arasında yen1 ma1ar. La. 1 - Mlnar.. A1ra. • -
,ıl mUnuebetile teati edilen tel- u • ~ • Alc. ., _ TU·A41. ı _ 
creflann , 011 ilmim! bir lisan l fWA. llAa •• - a.daka ........ u 
9t1dıtml tebuila ettirmektedir. - ADanJ&. au. 
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ki ohusa enkaz 
altında doğurd 

Felaketzedelerin muhtelif vilayetlere 
yerleştirilmeleri İŞİ devam ediyor 

Gelen mallimata göre zelzele 
sah.asında 1düne kadar tesbit edi. 
len :zaıar mikdan 1udur: 

Samsunda açıkta kalanlar 
Hareketlarz netice& SıuMun oeh· 

rinde evleri yıkılan veya iskln e
dllm1yecek bir hale geldiği anlaşı
lan yurdda:ılardan muhtaç oldukla
n anlaşlan 376 k~i eehrln dokuz 
muhtelif otelinde tefrik edilen odn· 
lara yerleştirllmiş ve inşe ve lba -
telerl milli yardım komitesince te
min olunmuştur. 

Dost devletlerin yardımı 
Ankara, 6 - Dost devletlerin 

zelzele !e!Akeuedelerlne yardımı 

ve hUkftmetimlz.i taziyeleri devam 
ediyor. 

s • b 
ilen 
ldu 
~ ~---~-

Srvasta 2424 ölü, 502 yaralı, 

Samsunda 45 ölü, 139 yaralı, To. 
katta !5332 ölil, 5903 yaralr, Gi
resunda 288 ölü, 63 yaralr, Gü -
mü~hancdc 59 ölü, 34 yaralı, Yoz 
gatta 3 ölü, 8 yaralı, Amasyada 
!544 ölll, 136 yaralı, Trabzonda 
6 ölU, 3 yaralı, Grduda 44 ölü, 
123 yaralı. 

Me:Iatyaya yerleştirilen yaraWar 
700 n bulmuştur. 

Yugoslav hükfuneti, zelzele tah
ribatına uğnyan mmtakalarm kal· 
kınmasma yardım etmek üzere 
TUrklyeye Uç milyon dinarlık ~a
at malzemesi göndermeye karar 
vermi§tir. 

Atinada fabrikatör Bodoa&ki 
ve mJtralyÖZ Jfurşnnlarmdan 

Er:zincandaki faciaya dair ra -
kamlar henüz katiyetle tetdJılt e
dilemcmi~tir. 

Yıkılan ve hasara ufrayan bI. 
nalann mikldan §Öyledir: 

Erzincan askarl okul tale- oahsı namına 1000 dolar ve !abrl
besi Konyaya nakledildi kaaı namına da 5000 dolar teberru 

eylem1Dtir. 
Allkadar makamlQL gelen ma- Kahireden bildirildlfhıe ~re. 

lQma.+- g"re, E-'-can • •ker1 orta 14 
v ız.uı ..., hueketlarz !ellketzedelerine yar -

okul ı:alebelerlnl hA.m.11 olan ve dUn d.ım için Mmrrda terıckkUl etmiş o-

ee.bah Erz:lncandan hareket eden lan komlte yeniden 1000 Mısır ll· 
huswıt tren bu ak.,am Mat 20 su· r&!ll teberru kabul eylemiştir. 
larmda Konyaya vlsıl olmu§tur. Komlteye birçok da eDya gönde--

............................ il .............. .. Son Dakika'nrn zabıta romanı 

Dicle 
Srvasta 1214 yıkılan, 105 ha

sara uğrayan, Samsunda 770 yt• 

kılan, 1112 hasara uğrayan, To
katta 4738 yıkılan ve 71 hasara 
uğrayan, Giresunda 237 yıkılan, 

1002 hasara uğrayan, GUmUp· 
nede 599 yıkılan, 1053 h.aara 
uğrayan, Yoz:gatta 490 yıkılan, 
193 hasara uğrayan, İrmirde 22 
yıkılan, 13 hasara uğrayan. 'A. 
masyada 949 yıkılan, 1013 hasa
ra uğrayan. 

Talebeler Konya a.'lkerl orta okulu 

tara!mdan hazırlanan yerlerde m1~ Japon sefareti erklnı Ue TUrki-rilml§tir. 1 
e.a!lr edllmlşlerdlr. Ayni trenle M· yede ya.şıyan Japon kolonisi namı
kerl mektebler mü!etti§i albay A- na felA.lr:etzedelere bir yardım ol _ 
dil de Erzincandan Konyaya gel·~ malt üzere bugün Japon sefareti 

~tir. ta.ra!mdıuı 1000 lira tevdi edllmlş· 

Bismil kazasını 
sular altında 

bıraktı Yazan: William Matin 

Trabzondı.. 425 yOOlan, '453 ha 
sara uğrayan, Orduda 1158 yı· 

kılan, 2456 hasar gören bina 
vardır. 

Malatyada 2 bina hasar g3r
milJtt1r. Errlncanda i9e basar 
görmiyen hiçbir bina yoktur. 

F elakeb:edeler muhtelif 
vilAyetlere yerle~tiriliyor' 
Çocuk esirgeme kurumu genel 

merkezi idare heyeti azasından 

Erzurum saylavx Bayan Nakiye 
Elgun, zelzele mmtakasmdaki 
çocukları almak ve Ankaraya 
getirmek üzere Erzincana hare -
ket etmiştir. 

Bu ilk gnıpun yerl~cfi Ke. 
çiörcndcki yeni pavyom.ı:n hutı: -
lıklan bitmi§ ve yavrulara en Jyi 
bakabilecek imkAnlar hazırlan. 

mıştır. 

Ankarada sevk faaliyeti 
Dnn ~ğleden aonra Erzincandan 

sel.ıele fellketlne uğram1:3 vatan -
dqla.rla dolu Ud tren muhtelif 
saatlerde oehrlmlze gelmiştir. Bu 
trenlerde bulunan Bb'lr yaralılar 
hastanelere nakledllmlş, hafif ya
ralı olanların pansmanlan yapılmrş, 
diğerlerine de Kızılay Ankara mer
kezi taratmdan çorba, çay ve kU • 
çllklere sUt dağıWm~tır. Gene Kı
z:ılay gar blna.ıımda hazırlanan bir 
odada fellılteuedclere giyecek eo· 
ya tevzi etm!ştir. Her iki tren geç 
vakit buradan hareket etrnl:ıtir. 

FelAketzedelerin bir mmı F.eki
eehirde kalacak, diğerleri lstan -
bul Te !mı.ire gideceklerdir. BurM
ya yerleşecekler de vardır. 

Enkaz altında iki kadın 
doğurdu 
Bu trenlerin birinde Erzincan 

zelzel~lnde enkaz altmda. kalan i
ki lohUM vardır ki zelzeleyi mU
tealdp ~ ve tahta yığınları altı· 
da çocuklarıru dUnyaya getirmiş -

tir. 
Norveç mulahatgüzart dün zel· 

zele felA.lr:etzedelerlne bir yardnn 
olarak pluıı namma yüz lira te
berru e tntlştir. 

Buenoe - Airca el~lliğinin bild.Jr
cllğlne nuaran hareketian; !ell • 
ketzedelerlne yardım için cenubt 
Amerikada komiteler teşekkül ey
lemlş ve faaliyete geçmiştir. 

Romanyadan gelm malfunata 
göre Romanya mebwıan mecllsi A
azsmdan Selim Abdülkerim'in rl · 
y~etl altında ba.şmU!tU Ethem, 
Türk mektebleri mUfet~l Zahib, 
avukat ve gazeteci MUsteclb bey
lerden mürckkeb bir yardnn heye
ti teşekkül etmiştir. 

İstanbulda yardım faaliyeti 

lstanbulda yardım faaliyeti git· 
tikçe daha !lernereli olmağa ba~la· 
mı5tır. Perşembe akşamına kadar 
Kızılaya yatırılan teberrulann ye_ 
kOnu 465.20 lirayı bulmuştur. 

Yalnız perşembe gilnil 96413 lira 
toplanmıştır. 

Diln :Adana ya Erzincan f ell· 
ketzddclerindcn mtlrekkcp 515 
ld§ilik bir kafile gelmi§ ve otel
lere yerle~tirilmiştir. 

Felaketzede misafirlere Adana 
kmlay:r kahvaltı, öğle ve aqam 
yemeklerini vermektedir. 

lercUr. Kendileri enkaz altından çı- -=--------------
kanldıklaıı zaman çocuklarmm f'Y-hf~"'~· !!ltff 
çok sıhhatte olduğu.,görillmUştUr. ~'"J:=~4'1}p 

Yarm da Erzincandan muhtelif BE y o G L u 

Rasathane son %elzeleleri 
kaydetmedi 

trenler gelecektir. Jpı:J[ı S•rlok noım .. (.Balı.ter Vln•r'la kı.. 

Son giln·lerde yafmurlar na. 
zarı dikkati celbe<lecek kadar 

Sıhhiye Vekilinin tetkikleri 
AnJıara, 6 - Sıhhiye Vekili ve 

Samsun valisi ·U.dik felaketzedele
rinin vazlyctlnl tetkik ettikten artmıştır. 

Fakat Kandilli rasatanesi mil- sonra Erbaaya gitmiştir. 
dürlüğU bu havaları normal sa
yıyor ve başka memleketlerde 
hüküm ııüren ~iddetli kar fırtma
larmm, bir rüzgar tcbeddüliyle 
memleketimizde olmasın! ve yağ 
murun kara çevrilmesini muhte -
mel görüyor. 

Son zelzelelere gelince, rasat -
hane sismoğraflannda bunlara 
dair bir kayıt mevcut olmadığını 
bildiriliyor. Ve diğer hassas a. 
]etlerdeki kayıtların da ancak 
banyo muamelesi tamamlandık

tan sonra öğrenilebileceği ve bu
nun pazartesi gününden evvel 
neticelenemiyeceği söyleniyor. 

Raşadiye ile muvasala yok 
Ankara, 6 - Tokatta Re§adfye 

ile muvasala imkflnı henüz elde e
dilcmcmlştlr. Askeri kıtalar yolu 
açmnğa çalışıyorlar. Tokattan 551 
yaralı Samsuna gönderilmiştir. 

Kızılhaç umumi katibi 
şehrimizde 
Memleketimizin uğradığı bü

yük zelzele felaketi dolayısile 

yardım etmek üzere faaliyete ge· 
çen beynelmilel kızı1haç ve kızıl 
ay birliği umumi k3tibi B. Rouge 
bugünkü semplon cksprcsilc şeh
şehrimizc gelmiştir. 

istanbul levazım amirliğinden: 
EyUp De!ter-Oarmda l numaralı Dikim evinin ı;:orap atölyelerinde ma. 

klneler için ihzar cdllcn blnn dahlllnde zatı c:ornp maldnelcrlle çalışmak lsU. 
y cnleria o.ttardardtı. l numaralı D•klmevl MUılUr!OğUne mUrncnatlnn. 

. .(1089t). 

Pdt (TllrkC•). 
MF.IZK: ZO..I& (lllellllı o'-&. 

AKAY 1 Tuıtak. • 
ıı;f''\l&R: Oo ııuıar b!IJ114111w. 
TAK 1 1: Taıı pa.rcuı ('l'U:lt tıı.o 
J.Aı.r.ı Tıkılan mabet. 
l ıı.ııız.ı Btldırmemııtır 

l!AKARl"A: Karar r;ee"'! .,.. Caaanrlar ~ .. ı 
Al.KAZARı ~!ar r;eUJor. 
~ıııt: B lldlrm•mtHtır. 

A <ıRtı Dlldlrmm:ı•,ıtr. 
ARK : Mlıtcr Moto ha)'ll:rtlara &J'tl n h• 

norlta. 
T\"f: OUoab cneutu '" ıı.ı.. dofnl., 
ı\ ıu~ ı ~ıı J'Ullltırealc n Bir ananın rtıııahı. 

ISTANBUL 
Fr:ıtARı Putırm••.l:ran 'H 111rtkftıı ('n!rlı~) 

Rlt> Orande ıılllll ve ROnı:•n ıuaı. 
çr_wın;ıH.ITAŞ: Ana kalbi •• Atmaoa. 
Ar.uıı: ı Bro<1va1 ur~nadı •~ zoronıın lµrttL 
MU.r.tı Çıkmaz •okak •• F!Qeam ('nlrk~) 
TU'nlNı Pastırmaeıyıuı •• lllrekl."' (TUrk<:tl. 

D•nlz kın :ıtovtta ve IS numaralı 
malılı:Qm. 

ll'fT~4. T. : O~ nı; terin ltann •• Gene: ktılar. 
AT,l':llD4.Rı Cıkmu •okck ·u HQcum 

<Terke•> 

BEŞİKTAŞ 
'l'C!AT P.: Y&•l!••n a•lı: (Tll.."i:c;e), 

JT•mll c:t'to u't'.ılar. 
4'T.Nı Rlldlrm•ml•tlr 
Ol'n':T, ı Dlldl•mem ·•tr. 

• KADIKÖY 
11'\T r.: Vataıı lnırtnrıın a1"8laıı. 

n Rorel 

st•nı:1 \ A: Calp Ceıın~t •• mup ('n1rkce> 

US KODA R 
ll'IT.1'!: n e-. ı ublt namze• ı~rt . 

BAKIRKOY 
'lllTtVAJll : 'Btlyll k eu . 
Hl\lllRı E ldlrm~mwır. 

ŞF.:ntn TtYATIW~l1 

Kom C'dl kuımı : bugUn glln
dilz 14 te. Ç'..ocuk tiyatrosu 

Gece 20.30 da: 
SOZÜN lilSASI 

Ceyhan ve Dicle nehirlerinin 
yükseldiğini ve bir kısım arazinin 
sular altında kaldrğmı dünkü nüs· 
hamızd:ı hl her venniştik. 

Bu hususta Diyarbakırdan dün 
gece ve bugün gelen ma!Omata 
göre, Dicle nehri altı metre kadar 
yükselerek Kavisköyü arazisi ta· 
mamen ve Esfel bahçelerinin mü.. 
him bir kısmı sular altında kalmış 
tır. 

Çarığı köprüsü tıkanarak Mar
din - Diyarbakır şosesini su istila 
etmiştir. 

Didenin feyezanı telgrafla lrak 
hükOmetine haber verilmiştir. Bat
man suyu üzerindeki tren köprü. 
sünün dördüncü ayağında çalrs· 
makta olan ameleden kırk ikisi 
suların ani hücumile bir adada 
mahsur kalmışlardır. Bunlara ke· 
)eklerle erzak gönderilmiştir. Kur· 
tanlmalanna çalışılmaktadır. Bi
şeri yolu ilzerinde Çatman geçi· 
dinde kayık işlemez hale gelmiştir. 
Kayıkçılar da diğer bir adada 
mahsur kalmr~lardır. Yüzme bi
lenler suya atılarak kendilerini 
mulıakkak ölümden kurtarmışlar 
diğerlerinin de kurtanlmalanna 
çalışılmaktadır. 

Dicleye yakın Bismil kazasmm 
Çay mahallesi feyezana maruz 
kaldığından hendekler açılmış ve 
kum yığmlarile ~ler vücuda ge· 
tirilmiş ve imdat devriyeleri hazır. 
lanmış telgrafhane ile bazı evler 
tahliye ettirilmiştir. Nüfusca ve 
malca zayiat olmaması için vila· 
yetçe gereken tedbirler alınmıştır. 
Şimdiye kadar bir gQna zayiat yok 
tur. Batman çayı üzerindeki direk· 
ler kfimilen yıkıldrğından Diyar· 
bakır _ Biseri arasındaki telefon 
muhaberesi kesilmiştir. 

C.Cyhan nehrinin beş metreyi 
bulan yükselmesi devam etmekte
dir. Altı köy arazisi sular altında 
bulunuyor. Henüz insan ve hay· 
van zayiatı kaydedilmemiştir. 

Falcat pencerelerin kam.nhk 
kalması, bir saniye sllrdil. Birden. 
bire orası da ışıklandı. Pencere
nin önilndcn bir erkek gölgesi 
geçti. Işık tekrar söntlü ve pen. 
ccreler yine deminki karanhğma 
büründü. 

Con, başmı ııağa sola sallıya

rak, hayret etti. 
Müthi~ bir muamma karşısın. 

da olduğunu anladı. Ağır, düşün
celi adımlarla oteline gitti. 

%°'• * * 
Otel odasın-da, saatlerce dtl_ 

şündüğU halde, Con Treuçam i§in 
içinden bir türlü çıkamadı. 

Koveut bahçede öldürülen kim
di? Rcjinald Valpas kimdi? Aca. 
ba maktul bu mu idi? 
Eğer öldürülen Valpas'sa, o

turduğu apartmanm dairesindeki 
adam kimdi? Hizmetçi kadın ka. 
pıyı vurduğu halde neden açma· 
mıştı? 

Ya Ellen? onun bu işte rolU ne 
olabilirdi. 

Con şimdiye kadar çok kadın 
tanımıştı; fakat Ellen Osmond, 
bambaşka bir mahlfıktu. Güzel 
olduğu kadar esrarengiz halleri 
de vardı. 
Düşünmekten sinirlenmi~ ola. 

cakki bir cıgara yaktı. Sonra te
lef on kataloğunu alarak karıştır. 
mağa başladı. 

Zira aklına bir şey gelmi§ti.: 
Belki Rejinald Valpas ismini ka
talokta bulabilirdi. 

Tahmininde aldanmamıştı. t. 
sim ve adres doğru olarak yazıl
mıştı: Rejinald Valpas, Ilanriyat 
sohk W. C. 2, Tempel Bar 9990. 

Bir dakika kadar düşündü ve 
karar vererek telefonu eline al. 
dı. 

Ahizenin ucunda, telefon mat. 
mazelinin ince sesi duyuldu: 
"Hangi numara!,, 

"Tcmpel Bar 9990." 
Biraz bekledi. Hiç olmazsa bu 

sayede on numarah dairede kim. 
se bulunup bulunmadığını Yal-

lst. Lv. Amirliğinden: 
2 :N'o. lı dlkime\·1 terzi ve çadır kısımlıınna gcco ekip! iı;:ln ltıçl alına

caktır. Bu ekip on b"ıl s-Unde bir gUndUz eldplle tebdilcn ı;:ıı.lışacnktn-. ls
teklllerin ~ağıda yazılı vesalltlo Tophanede 2 No. lı diklmevl ıntidi.lrll1ğUne 

mUracaatları. 

ı - İstida . 
2 - Polisçe ınmınduak lıllsnunaı vo.mıtruıı 
3 - Tifo ~ı kO.ğıdı (1074) (119.\, 
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Çeviren ı 

pas'm e?de olup ohmıd!fml ft· 
renccekti. 

Telefon sayesinde mn•mm• .,_I 
Telefon sayesinde numara ~ 

çözülebilirdi. 
Sinirleri gergin bir halde ~ 

di. Telefon çalma~a baştaJ 
Bır ... bır .. bır .• 

Cevap gelmişti. Yarnn d~ 
bekledi. Telefonu kapatmak nh" 
tindeydi ki onu heyecandan titt" 
ten bir §CY oldu. Telefonu öbür "' 
cundan bir ses duyuldu 
"- Allo?,, , 
"- Orası Tempel Barr 9'ft 

mı? .. diye Con sordu. 
Gene hafif bir fısıltı~ 
"-Evet,, ./ 
"- Bay Rejinald Ya1p:ıı5la ~ 

müşerref oluyorum?,, 
Sual cevapsız kaldı. Con m~ı 

]emenin kesildiğini zannetti ve ~ 
alini biraz sert olarak tekrarlı 
Cevap geldi: , 
"- Evet, buraM Valpas. Orf' ., 

neresı.,, 

"- lsmim Trençan • Con TttP 
çam. Beni tanımıyorsunuz f a}.-ştı 

"- Bilakis, sizi tanıyorutJl·" 
Con I Iayrctte kalarak: J 
··- Ne dediniz? Beni tarın 

musunuz? 
"- Ta bit. Siz dün Koveutte 

dürülmüş bir adam buldunuz, IJ. 
ru değil mi? 

"- Evet, anıa .•. ,, ? 
''-Neden telefon ediy~rSuJl,At' 

uzaktan gelen ses sert ve emre" 
gibi geliyordu. Şimdi de Corı ~ 
hal cevap veremedi, fakat J\C 
ne gelerek: 

"-Affedersiniz, Bay Vılf' 
söyliyeceğim biraz manasız ol~c' 
fakat aklıma, belki öldürü1J11Ô~ 
lan adamın, siz bulunmanız 
mali geldi de. " 

··- Ya? Beni evvelce ıa111> 
muydunuz?., 
"- Hayır ... 
''-Öyleyse?,. ı 
Bu cevap müstehziyane bl'' 

kilde verildi. .J 
" - Ben bugün sizin oturd 

nuz dairenin yanındakine ıııis' 
olarak geldim.,, 

"- Bayan Ellen Osmond~· 
ğil mi?,, Fc 

Con alnını kırıştırdı. BtJ ıı. 

nald Palpas haddinden fazlıt . 
yordu; lfıkin gene C'C\' :lP \'crd

1
' 

''-Evet,. 

• 


