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Saat 18,30 da Izmir valisinden 
telefonla aldığımız maltimat 

Ankara, ızmirde 
hafif zelzele Bu akşam saat 18,30 da, İzmir valisi, dihlkü bir kısım mmtakalarını sel basmıştır. Suların is-

şiddetli yağmurlar etrafında telefonla bize şu tilasına uğrıyan semtlerin arasında en fazla tah- Ankara, 7 ( A.A.) _ Bu sabah 
beyanatta bulundu: ribat gören, "Sandıkçılariçi,,dir. İnsanca hiçbir tzmirde 2,40 da hafif bir zelzele 

"- İzmir, yeni bir sel felaketi korkusu atlat- zayiat yoktur. Maddi zararın mühim olduğunu olmuştur. Dün akşam 19,45 de de 
Numara: 127 Sene. f mıştır · Çoktanberi ·görülmemiş şekilde, korkunç lahmin ediyorum. Yağmur dinmiş bulunuyor. ~hrimizde hafif bir zelzele kayde 

1'..eL 2~872 - Posta kutusu 214 bir rüzgarla müterafik olarak yağan yağmur, ba- Hiçbir tehlike kalmadı.,, dilmiştir. 
-----:;:::-.;_:_::.:..:.::,:~~~~~z~a~n~d~o~lu~ş~e~k~l~in~d~e~,~sa~a~tl~e~r~c~e~s~u~·r~m~ü~ş~tu~·r~.:__iŞ~e:h~r~İ~n~~-------------------------~·(n __ ev_am __ ı_2_in_a_·_aa_yfa __ d_•> ______________________ ___ 

Portekiz de sel ' Amerikalılara göre 
• 

felaketine uğradı Venedik görüşmesi 
Kurtlar vadilerde d ı · · 

. O aşıyor , IOS~n BaDkanlaırda bi r serglQı;geş'lte gi rişmemesi için 
. zayıatı çok mühim ! b . • h İ d 

,.,..:::~.\:!;~~!:-:0
''.•kizdc - gün~ .... ,fınd• havalor R u s y a y a ı r ı a r ı r 

hava ıneydanları 
6 1 

aklıyatı durmuş, bırçok mıntakalar: ve 
Y'ÜZden imkansız hular altı~d~ kalmış ve hava münakalatı lda bu 

1 ı · a c gelnuştır, M . h • bu akşam Romada 
kabul · olunacak 

nun~S: :ı~~ta rnühim. zayi~t kaydedilmektedir. Dağltk a o a r ar 1 o 1 ye n az 1 r 1 
1216tif (Duro) nehri urtlar vadılcrc ı.~işlerdir. Münferid bir loko· , 

hcndis boğu.ımu 1 ;c ~varlanmış, ıçinde bulunan atc§çi ile mü- M ı · • t f d 
~ensiz ikalmıştır: ar ır. Yalnıt Tage rnıntakasmda 800 kişi mes- l • u so 1n1 ara 1 n an 

ı 1 

( • ,. 

.......... " . 

Londra, 7 (Radyo) - Kont Ciano ile Macar 
hariciye nazırı Kont CBaky Vcnedikte bugün de 
görü§melcrine devam etnıi§lcrdir. Bu görii§meler
de yalnrz siyasi meselelerin değil, ayni zamanda 
moral meselelerin do görUgUldilğU blldirilmekte. 

dlr. 
Macar hariciye nazırı bu akşam Mussolini ile 

~öril~mek üzere Vencdiktcn Romaya gidecektir. 
Ilııdapc~tc, ": (A.t'.\.) - Kont Ciano tarafın

dan Vcnedikte Kont Csaky ile ilk mlilllı:atmı 

müteakip yapılan beyanat burada bUtUn mahfil
lerde büyük bir memnuniyetle kat'§rlnnmıştır. 

Çünkü bu beyanat iki memleket arasındaki mü
nasebatın l!amimiyctini ve görüş birliğini teyit et.. 
mektcdir. 

Macaristanrn gimdi medeniyeti tehdit eden ka· 
ranlık kuvvetlere kat'§ı Avrupayı müdafaa etmek 
için her zamandan ziyade İtalya ile birlikte -çnh
§acağı burada tcyid edilmektedir. 

Ne\·york, 7 (A.A.) - Macaristan ve lta\ya 
hariciye namlnn araıımdakl görü§?Delerin ehem
miyetini tebarüz ettiren ''Nevyork Times,, gazete
si ltaıyn ile Macaristan arasındaki bağların Avru
pada ihWaflar inki§af ettikçe samfnıileştiğinl kay. 
dctmektcdir. 

Gazete, İtalya ile Macaristan tarafından takip 
edilen siyasetin Balkanlarda bir sergüzeşte giri§
memesl için Rusyaya bir ihtar mahiyetinde oldu
i:unu ilAve eylemektedir. (Devamı 2 inci sayfada) 

Galatasaray Fenerbahçeyi 2 .. Q yendi 
' ./" il' 

• ] -

resi düşürüldü 
Ruslar hava akınlarile Finlerin ma · ~ev 1 yat 1 n 1 k 1 r m 1 ya u ğ r aş 1 y o r 1 ar Galatasaray •• p..,erfiaKte talimı lan ba&fuı felükclzedeler matm dan ewe:y :::~::·::::.~ 
Yemden bazı Fin şehirleri A 1 nı a n 

H .. bombard ıman edildi 
elsinkı 7 (A A ) F~· 

l'a • · · - ınlnndi-
tebı~~du!a~ kumandanlıtrınm bir 
ır._}ınc gore So\1·etıcr dün F' . 
oıwıuıya k .. f • ın 

:ı;... or ezı ile"l\Iiolanjoervi 
-asında donm " 
g"lü uş olan "Muoıaan 

v uzun! - •• " :ı:ıu .... _, ugunda \ e "ta ip 1 
~asında K" a " 
rn~vzile . •nede bulunan Fin 
taarru .. rıne h~cum etmiı;!erdir. Bu 

Sa .. !ar gcrı puskürtulmü~ttir. 
rk cephesinde "Suomussalmi,, 

de Raats istikametinde muharebe 
inkişaf etmektedir. Finler bu mm· 
takada dü~manın birkaç zırhlı o· 
tomobilini tahrip ve bir tanesini 
iğtinam etmişlerdir. 

Juntu ranterde Fmler tarafın· 
d::ın terkedılmi~ olan ki.ılliyetli sıh. 
hiye malzeme i ile Juntu randt·ı 
ya giden yol fü:erinde bırakılan 

,(D eYar.ıı 2 İnci ıayfada) 

donanma 
K DyeD' den çı karak 

Taarruza g Ç~ 
Alman filosu başkumandanı ingiltereye kars ı 

geniş bir deniz taarruzu planı hazırladı 
( l' uw;r 2 inci sn~ f:ıcla) 



BugUn Ankarada~ci maçla 
Macarları 3 - 1 yendik 

Ankara 7 (Hususi) - Macar talamı ikinci ve 
on maçını bugün oynad ı. Bizim talam güzel bir 

oyundan sonra rakibini 3-1 yenmeğe muvaffak 
oldu. 

Felaketzedeler için bu gün yapılan maçta 

Galatasaray Fener-
bahçeyi 2-0 yendi 

Vef. Bqiktqa 4-0 mağ liip ol.Ju. latanbulaporla 
· Güneş 3-3 bera bere kaldılar 
Haber gazetesi tarafmdan Er 

zlncu ha.reket:ıedelerine bir yar 
dıin olmak nıere tertlb olunan 
maçlnra bugün de T&ksfm etadmda 
dewm ~ ve bitmlvtlT. 

ı~tanbulspor: 3 
Güne§: 3 

İlk maçı btanbulspor • Glineş 

takn:nlo.n yaptılar ve mUtevazin bir 
rıoldlde geçen bu maç 3-3 beraber 
J.Jkle. blt.U. 

Beıiktaf: 
:Vefa: 

4 
o 

Gllnllıı lldncl maçı Bepktq ·Ve-
fa ta.kımlan ~da oynandı. 

Be§lktq maça Hilsnll, Hakkı ve 
Şereften malınım bir kadro ile ve 
Vefa da her mmanld kadroslle 
~tı. 

Oyuna Beeilı:ta.ştılar başladJ ve 
rilzgar da nrkalarmdnn estiği lçhı 
tık dakikadan it.lbarcD bariz bir M; 
klmlyet kurdular. Vcfalılann ilk 
onlardald bozuk oyunu )'üzUndcn 
devrenin ilk yirmi daklkuı içinde 
Sabri ve Eeref blror gol çıkardı· 
lar. 

Dett"eı:ıln ytHnfnd c!nlkısmdaa 
flOnr8 Vefalılar a.ı;tldılar ve Beofk· 
tq kalesini ıkı:ıtırmaya başladr 

Jar. Devrenln bundan sonraki m· 
mı hemeu tamamen Bqfkt.af nısıf 
eahMmda geçti. Vefalılar aayıla

mıyacak k&dar gol ftrSaU elde et
tikleri halde becerikaWJklerinden 
büUln bu fırsnUan kaçırdılar. Ve 
blrincJ devre bu gekllde 21> Beşlk· 
t.a,m galebeslte bitti. 

· lKl:SCl DE\'RE: 
Vefalılar lklncl demeye bqtar 

başlamaz )ine ayni eureUe hAk1m 
oyna.mağaba1Iadılar.Fakatbece· 
rikslzllklerl devam ettiği lçln sayı 
çıkaramadılar. Fakat Beşlkt.qhlar 
biri Feyzinln. diğeri de penaltıdan 
&brlnln ayqlle iki gol daha kaza· 
ı:ı.arak ııw:ı 41> pllb bltlrdller. 

Galatasaray: 2 
Fener: O 

Gllnnn aou ~ Galataaa. 
ray • Fımerbabçe arasında oynan· 
dl. Hakem Ahmet Ademin idare 
ettiği bu ~ Fenerbahçe Fikret· 
ten. Galatasaray da Satıhaddln, 
Seraflm, Cemil, Adnandan mahnı.m 
birer k&droyla çıktılar. 

Oyuna Fenerbahçelller bqtadr 
Ju. Rllzgdra tarp oynama.larma 
rağmen topu derhal Galatasaray 
kalesine indirdiler ve llk~tırmaya 
başladılar. Fakat Oatatuaray mil· 
da!aa.amm gt1ze1 oyunu gol olmaaı· 
na m1nl oluyor. On bellncl daltl • 
kada Melihln gO.zel bir etıttınO gftr 
dUk. Fakat avt. 

On beşlncl daldkadaıl lUbareıt 

Gatat.Mnrayldar yavae yava.t topu 
Fener n?l!If uhasma sokma~ mu
vaffak olara.k nlsb! bir hlk1mlyot 
kurar gibi oldular. Ortada oyruya.n 
Gpndlh atak oyunu ne Cihadı teh
likeler yaratıyor. 

28 inci dakikadan itibaren Fener 
lller tekrar oyuna hlklm oluyorlar. 
Fakat kale önOnclekl beceriksizlik· 
!erl MYJ yapmalanna mAn1 otuyor 
ve devre 0-0 beraberlikle bitiyor. 

ttrtNct D E\"RE: 
tr.lnct devreye ~kıldı~ saman 

Fenerbdıçe]Uerln takımda ufak de
[:i,ıkllkter yaptı~ gllrtllllyordu. Fa· 
1ü oyundan OJkm11 ve yerin• Ha· 
~ il ti gf rmt3if. 

tık daklJrnJarda Fenerllterln llikı 
bQcumlar yaptığı görUlUyor. Fak.at 
bcşlncl dak[kada Fener kaleslııe I· 
nen Galatuaraylılar ~ bir 
vaziyette Dk gollerinl Bntenclln a· . 
yağilo ve Fenerbabçe Bek! Fanı· 
ğu yardmılyle atıyorlar. 

Bu gol Galatasarayhlan canlan· 
dınyor. Bilhassa Gllndllzle Budurt 
fevkalade oyna.mağa. ba§lryorlar. 
On UçllncU dakikada Cihad F.şfa. • 

ğm gtızel bit ıatnnO ayni gtısclllt
t.e bir plonjonla tutuyor. Galat.asa· 
raylılar talldyeUerlni devam etU· 
riyorlar ve 16 mcı dakfkada Eşta· 
ğm ayağıyla bir ol daha kazanı
yorlar. 

Devrenn bundan IJOnrald kısmı 

~an zaınan her lkl t.aralm büj 

mlyetf illtmda ıeçfyor ve fakat ne· 
tice değişmeden maç 2-0 Galata!la
ray lehine neticeleniyor. 

Çarşamba günkü maç 
Evvelce verilen karar mucibin· 

ce Çarşamba günü bugünkü Gala. 
tasaray • Fener maçının galibi. 
Ankaradan dönecek olan Macar 
takımile gene hasılatı tamamen 
zelzele felAketzedelerine tahsis e
dilmek Qzere bir maç yaPataktır. 
Bu maça Galatasaray takmurun 
Fener ve Beşiktaştan oyuncu ala· 
rak takviyeli bir kadro ile çıkaca. 
ğı anlaşılmaktadır. 

Bu sabahki lar koşusu 
BCffklal klObll tarafmdım ter. 

tip edilen 4 Qncn kır koawnı bu 
sabah saat ıo da yaptlmıetu. 
Koşu yeri. BeştlrtalJta Akaret

ler, Yılda: yokuvu, thlamur yolu 
Ue tekrar ayni yollardan balkevi 

önDnde bltmfttlr. 
Bu koşuya eski gQrcşçllerde.n 

Abbas da iştirak et.mittir. 
AlıDu tetııık neticeler tudur: 
1 inci Remzi H,52,2, 2 lncl Ne. 

cfp, 3 llncU Todori. 
18 spor klDbUnlln l§tirü ett1if 

ba koau 4 kllometre Dzerlne yapıl. 
dı ve oldukça heyecanb blr cekif. 
me ballnde cereyan ett.1. 

Voleybol' maçlan 
Beyoğlu halkevi voleybol tumu· 

vasına bugün de devam edildi. 
llk maçta 3 Qndl kategoriden 

Kalespor (3·15) (15·11) sayı ilt 
Senjorja mağlQp oldu. 

ikinci maçta ikinci kategoriden 
Mecidiyeköy Ç-elikkotu (15.12). 
(12·15). (15·11) le yendi. 
Oç<ınca maçta. blrind kategori· 

den Yük~ MQhendi Çelikkotu 
(4-15) (10-15) yendi. 

iki vaour battı 
Londra, 1 (Radyo) - Dün 

gece tim-ıJ denizinde bir Alman 
bir bitaraf vapur batmıştır. 

Alman vapuru hakkında nri· 
len malChnatta hddisenin sebebi 
malCUn olmadıfı bildirilmektedir 

Batan bitaraf gemisi Estonya· 
va aittir ve ismi henUz mat<lm 
değildir. Talllnden Terilen bir 
haberde vapurun havadan bom· 
bardnnan neticesinde ve Norveç 
sahilleri açıklannda battığı bil· 
diriliyor. 

lzmir vapuru hareket 
etti 

Denizyoltan idaresinin lmıir 
vapuru, Kızılay tarafından gön. 
derilen yiyecek. giyecek ~ ~ 
teyf ytlktil ola:ak bugün Giresun 
ve Orduya müteveccihen harek~t 
tın iştir 

mı~mımııı~r;lft,M(rA 

Alman fabrikalan Rus· 
yanın aiparitlerini 
yetİ§tirebilecek mi? 
Londra, 7 (Radyo) - Atman• 

ima donan a 
taa ruza geçecek 

ya ile Rusya arumdakl ticaret 
müzakereleri devam etmektedir. 

M01ıkovadald Alman heyetinin 
reisi hükQmcttcn yeni talimat 
almak nzere Bet'line gelmiştir. 

ümdra. 1 ( A.A.) - Sunday Dispatch ga%e'" 
tesine göre, Alman filosunun ba~kumandanı amı. 
ral Reader, Adıniral Graf \'On Spee.nin intikamı 
için lngiltereye karşı büyük mikyasta bir denlı 
taarruzu hazırlamaktadır. 

bar etmek suretile - ki bu takdirde lngiliz m~ 
na denizlerdeki ha'kimiyetine zarar verecek derece· 
de hasar tevlit edebileceğini Omit etmektedir. 

Verfü:n maliimata ~öre, Al
manya ile Rusya arasında bilhas
sa iki mesele haltediJememclıcte
dir. Bu da iki memleket ara.unda 
mallann nasıl nakledileceği ve 
Atman fabrikatannın Ruavanın 
siparişlerine nasıl yeti§cbilcoeği 
meacJ ~ıeridit". 

Yazının muharririne göre. Hitler filosunu Ki· 
elden çıkararak iki istika.mette bir taarruza geç. 
mek fizere şimal deniıine sevketmeğe karar \-er· 
mi§ltr: 

I - tngiliı filosunu muharebeyi kabule it-

2 - Milmkün olduğu kadar çok ticaret ge. 
misi tahribi için lngilb: şehir, liman ve sahillerini 
bombardıman etmek suretile. m~a.rrir. A!manla· 
ra nar.ıran lngiliz harp mevcudunun bolluğunu 
bilhassa kaydediyor ve yeni mayn tarlalannm In· 
giltı sahillerini lskoçyadan Douvrese kadar hima· 
ye etmekte olduı{unu bildiriyor. 

Fransız · Yunan 
anlaşması 

Vene ·k göriışmes0 

Londra, 7 (Radyo) - Faranaa 
ile Yunanistan arumda bir an. 
taıma iımaJanDU§tır. Pariaten 
bildirildiğine göre, uzun müddet· 
tenberi devam ~n münkereler 
muvafık bir tekilde neticetenmi§
tir. Anla~ mucibince Ud mem
leket arurnc!aki ticari milnasebat 
tevsi edileeektir. 

(B3tt.ı?rafı linci tayfada: 
Parb, 1 (.U.) - Havas~ 

Matbuat hlllbası; 
Venedikte Kont Cfano ile Macar harfefye na, 

m1 Caaky arasmda yapılan mülAkat Parls matbWl
tmda geıılş blr akls bulmaktadır. 

Halen mllhiın olan 5ey, Sovyetler Birliği Be .. 
ea.rabyaya taama ettiği takdirde Macarlstanm 
mllsalemetperver kalınuı ve Roma.nyaya zorluk~ 
?ar OAve etmemesidir •• , 

Guete yazısmı ~yte bitiriyor: 

Petlt Parlaien gazetesinde Lucle:ıı BoUJ'gues dı.. 
yor ti: 

'"Poloııyanm Bcrlinle Moskova a.rasmda taksimi 
ll:erine. Sovyetlcr Birliği Macartsta.na kom§u ol

muatur. 

Romanya İngiltere ve Fnı..nsa tarnfnıdan ga.. 
rantı edllm~tlr. İtalya da BallmnlarJ lstilAya kar· 
vı ınfida.faa endi esne hareket ettiği takdirde 
bundıın bu bölgede ~ mildafauı anCak fay. 
da gBreblllr.,, 

Hore ·ıeıısha'nın 
is:if ası 

Macar memleketi, bir gün veya öbnrgfin fldn. 

el bir "Kareli berzahı., o!a.bUecdt olan bu ha
dudo endişe ile karoıtamakW:lır. Diğer taraftan 
ttaıyada gerek Maearistana, gerekse Romanya· 
ya doğru bir Sovyet yayılmasını lyi ~amtya.. 
eaktır. Denlleblllr kt, §U dakikada bUtlln İtalyan 
polltlkasmn. btıkim otan eey bu endişedir. Buna 
binaen. Romanya diplomaslsl de Budape§te Uc 

Bilkreş arasmdald lhtilatla.n yatıştırmağa ~ış. 

maktadır. işte buna binaen Venedik ~rUşmel&
rlnln mihverini bu gayret teşkil ediyor. Bu 13 to. 
lq ohrıamakla beraber, tebUkenin Macarlan da.
ha u ltllft.fgtrli ve Romanyalılan da daha çok 
IUl!tperver hale getireceği Romada nmtt edlJ.. 
mektedir. 

o~ guet.esinin diplomatik muhabiri yn.
sıyor: 

lngilterenin umumi •İ· 
yaaetinde hiçbir 

değitiklik yapmıyacak 

"Roma lddla edildiğine gl>re, MaC3.t' harfotye 
nazm Romanyanm Macar ekalliyetlerl baltkmda. 
tAvizterde bulunmaaını lstemektedir. Budatıe11te

nln lstlyeb(leceğt bu yeni tamler ne otabıtır! Ro
manyadakl eka!Uyetler şfkAyetleıi olmadığını ve 
çok rahat otduklarmı ttiraf etmişlerdir. 

Londra, 1 (A.A.) - Hore 
Beti&Jıanın istifa.sile hasıl olan 
heyecan pazar ıazetelerini ıu iki 
noktal nuan aerdctmetcrine mani 
olmamaktadır: 

ı - latifamn İnıiJterenin u. 
muuil atyucti ve harp hattı ha· 
reketl nzerinde hiçbir tesiri ol· 

Bununla beraber. C'.sakynln Venedik ziyareti, 
kendisine lyf naııfhatler verilmek ve tendM de 
bu nufhatlerl dinlemek şartne. Avnıpanm bu 
bötge!'fnde banşa hizmet edebl!Jr. Zaman, dJpto. 
malik icraatı gerek harp tohumlarmı ihtiva eden 
revlıvonmn ne gerekse ekattfyetter meef'leı!f dbi 
modası ~iş m~seleter kamtrrmakta:ıı Dıt.fru 

edilmesi icap edecek kftdar naıfktlr ... 

auyaca.ktıt. Izmirde haber 
' .. . . " : . 

Z ':.:... Bcliah:atüıı e&eri masun 
kalacaktır. (B:ıttsah 1 ind aa,.fadaJ 

Guetcler, n.uınn aenurm yap .... l:niir, .., "/ (j\A.) _..=Dünkü müthit yağı=.tur 
makta ve yaptığı 13lahatm ehem- şehir için büyijk bir felaket doğurabilecek aa.fba
miyctinl tcbarllz ettirmektedir· Iar gösterdikten sonra kesilmiştir. Cenup rüzgi.· 
ter. n da dunnu§ ve hava soğumuştur. Yağmur esna· 

Keu ga.ıeteter bu istifanın amda bora halinde patlıyan cenup fırbnası teh· 
halkın meçhulü olan bazı zorluk- • 
lar veya phit kilayet&Uliklerden rın en sağlam binalarını adeta sarsıyordu. yağ. 
ileri ~kilde tnh edilcmiyecetw murun doğurduğu seller bazı ·caddeleri ve çartı· 
bildiriyorlar. lan kaplamış, tramvaylann seferlerini kesmiş, 

Sunday Diapatch. Chambcr • lağım yollarını patlatmışbr. Bazı yerlerde yuka· 
lei.n'l harbiye nezaretini, vazife· n mahallelerden selin getirdiği molozlar lağım .. 
sini aalihiyet ve Jdfayetle ,gören lan tamamen bl<adığuidan buralarda sokaklar. 
bir nazırdan niçin ıeri almı ol- d b• ik l I duğunu alenen bildirmeğe davet a ır en ae ıu arının İrtifaı 40 santimi bulmuş-
ctm~ktedir. tur. . 

Guetoye ~bu hususta içinde İnsan bulunmıyan bir ev yılalmışbr. 
sarih bir beyanatın ~t ot· Bundan bqlca bazı evlerin dıvar ve bacalan da 
mamaaı nannn uli sebeplerinin. yağmurun tiddetinden yılalmıgbr. Yalı boyunda 
millette uyandıı1dıtı heyecanın•· da birçok evlerin alt katlarını su basmııtır. Dü· 
tiklr mahzurlarından daha kuv - ldı l 
vetll oldufu sehabmı hasıl e- şen Yl nm ardan biri Karşıyaka İ&tasyonu civa· 
der. nnda abyla geçmekte olan Ahmet adında biri-

Guete diyor ki: ne İsabet ederek atı öldürmüş sahib!ne bir şey ol-
··anto.n hakikatin bilinmcd mamışbr. 

lmme menfaati icabındandır. (lzmirden aldığımız ilk haberler 4 üncü 8ay• 
Chambertein, kcndldni tnkedm lamızdadır .) 
eebcpleri olduğu cib~ açık ve -----------------------

..rıh •link oaymabdtt.. • r ırh~n ~apurunun 1 f!IUf lii 
Rus • Fin har bı vazıvetı endışelı ı 1ı-11.,,. il' ne:«: ~ = 

200 yolcu Etrüsk vapurı: 
(Bqt&nfı 1 lncl aa,.facb) . tarafından alındı Milan, 7 (A.A.) - Tokyo . 

11 tank, 2 top, 30 kamyon ve bır Denizyotlan ldareslnln Ttrhan Roma seferini yapan ···vamato .. 
miktar cephaneyi almı~ardır. vapuru lskenderuna giderken diln ismindeki iki rnotört_Q Japon tay. 

Dün Sovyet tayyareleri Fin!An· akşam sa.at ıs de Alanyanm 12 yaresinin mürettebatı Roma::Iar: 
diyarun m$"keıi ve ıimali üıerint mil moaa!eslnde karaya oturmlJI. buraya gelmiştir. Japon tayyare
birçok akınlar yaparak bazı ~r tur. cileri Mila.n civarındaki tayyare 
teri bombardıman etmişlerdir Gelen haberde vapurun tehlikeli fabrikalarını gezeceklerdir. 
Mı1dcese. eehrinde ekserisi kadın vaziyette olduğu blld.lrilmfetlr. Brükstl, 7 ( A.A.) - Harp ka· 
ve çocuk olmak flzere ~'edi kisi l>t. Bunun O.Zerine dlln gece gemi çağı addedilen ban maddeler hak· 
mOstOr. Fin hava dafi bataryala· tu.rtarma şlrketlnln Alemdar tah- kında Londra,, ~ .ıris ve Brüksel 
n dün on Sovyet tayyare3i dil~· Uslye gemisi derhal vaka mahalli- arasında kısmt yeni bir itilM ha· 
mOşlerdir. ne gönderilm[ştlr. sıl olmuştur. Bu maddelerin heye 
FiNLER RUS TOPRAGINDA Tahllslye gemisi ancak yarm ti umumiyesi itibarile bir itil~f te-

40 KiLO~ vaka yerine varabilecektir. Gemi- mini için müzakerelere devam edil· 
iLERLEDiLER n1n karaya oturduğu sahil kaya. mekte:iir. 

Helsinki, 7 (A.A.) - Reapala· IJktır. Tırhan aynı 3 Uncu sah gü. .=::=:.:========= 
nm ~kında Finler Sovyet erazi. nfl limanımızdan tskendcnına ha. otan EtrUsk vapurll tarafmdıın a.. 
sinde kırk kilometre Uerlemi~ler· reket etm.lşU. içinde 200 kadar 
terdir. llerliyen kıtalar Hareket yolcu ne mWılm miktarda yük 

Qslerite teması muhafua ettirmek vardır. 
te ve bfitün gayretlerini Ragosero Son dıklkıda fStrcndlğtmlze sa
istikametlnde temerldu ettirtriekt~ re, vapurda bulunan yolculat ts. 
d.irltt. kr,ndenmda.n llmaıımına danmekte 

lmmıştır. 

Kaza sebebi hakkında henüz 
malfunat alınmamıştır. Vaka y~ 
rfn1n kayalık olına.sı allkadarlarca 
vapunın vaztyeU haklunda endişe 

U)"Bl\dırmaktadır. 

Felaketzede 
Erbaanın 
teşekkürü 

Ankara. 7 ( A.A.) - Erbaa Kı· 
ıılay kurumundan ~ mek
tubu aldık: 

27.12.939 gecesJ saat 2 de Erba.. 
ada vukua gelen çok &fddetli ıel· 
ıeleden büyük insan ıayıatile be
raber binlerce vatandaş açıkta kal 
eh. Fedaketimizi bQyük bir hassa· 
siyetle takip ederek bizim en m~ 
him ihtiyaçlarınuıı karşılamak f· 
çin biribirile rekabet eder şekilde 
yardıma koşan Udik. Havı:& 
Samsundaki fedaklr • dW!daşla· 
nmua ayn ayn teşekkür imk!nr' 
nı bulmruınığınuz: için kendileri~ 
kar§ı duyduğumuz ' sonsuz şükran
larımızm ib:fığına tavassutunuıU 

rica ederiz. 

KAYSERIDE ~tııtı.EN' 

FELAB.ETZEDELER 

Kayseri, 7 (A.A.) - Felaket 
mıntakasından vilAyetimize mürct' 
tep 1000 ,üfustan 132 si husust 
bir trenle şehrimize gelmiş. buıı· 
!ardan 65 i yaralı olduğundan has 
tanelere yatırılarak . tedavilerine 
başlanmıştır. Diğer 67 felaketıede 
de evvelce ihzar edilen evlere yer" 
leştirilmiş ve ve istirahatlan te
min olunmuştu-. Aynca Ankara 
İ!;t.anbul, Adana. Mersin vil1yetle' 
rine gitmek Qzere trenle gelen 260 
fel&ketzeder.:n istasyonda ia~leri 
~n olundulu gibi bunlar için Ot 
icap edenlerinin müdavatı da ya· 
prlmıştır. 

Dicle alçalıyor 
Diyarbakır, 7 (A.A.) - >Jtf 

buçuk metre yükselmiş olan Die' 
le nehri alçalmağa başlamış otdı1' 
ğundan taşma teh'.ikesi ~ 
olmuştur. Batman çayı Q.ıerinde 
tren k~,-osU in~at ame!elerindeı' 
bir a1ada m:ıhsur kalan kırk ~ 
le ile kayıkcılar tamamen kurtaı" 
ıntşlardtr. 



Romen kralı K ·arol 
Sovyet h·ududunda 

; 

r. 

. 

. 
-
• . 
. 

r. . 

Kıtaatı teftiş etti ve 
bir nutuk söyledi 

Romanyanın kendi mukaddlralına 
imanı vardır va bUlDn hunutıarına 

hUrmel alliımlsioi bilecek~ir 
8lkret. 6 (A.A.) - Kral Ea· ı dan celen 25 bin köylü krahn ö

rot. Roman1a hadutlannda ,ap. · alnclea geçmiıtir. 
ti la slyaretJve den.m ..-.. Bazı phrlyetler, ı gzo de Ba· 
8ow,.ı hududunclakl kıtaatı WtJe sarabyanın Romanyaya iltihakı 
yleınffUr. veailraamın lmzalanmıt o!dufu e 

n 

b 
c 

belediye dairesine gitmiflerdir. 
lafleıülen nutuklarda Beurab,a 
nıa Romen mahlyetl " Roman· 
ya ile birlitmekte a;öıterditl te · 
balük tebarüz ettirilmektedir. 

Bu mllnuebeu. .ayledili bir 
utukta R-.,._ .... am . 

bdderauna imanı oldufwıu " 
ütün bud:.ıtlanna hllnııet ettire· 
efinl azlmkir bir Haııla beyaıı 

etmiftir. A1-I. Ukn}'Pll " Ru• e
kaDlJCtler mtm11al1leri Blikrq 

MOteah"ben Chiafnan haUnn- hilkiunotlne tnktaıılannı ve aa • 
daa maada viltyetin her tarafın- daka\l:rlni arıeylemittir. 

Rus toJrağınd~ 
kanii bir har~ 1 

So91et tanareleri bir 
Fin tehrini 
bombaladılar 

1-ctra, 7 -. 1'IJI • &Tyet harbi

- 1'lııter lelıhie IDklla& ettlil aa
liıtdıyor. LaadradUI Plalbc:Uya 
el ~ rm btalarmm ıa m11 Sov-

Holanda taarruza 
karşı ko1acak 

lA Hayı, 6 ( A.A.) - Malanda 
hilkQmeti, Holandanın toprak ta· 
mamblr bUkmia fU resmi be-
yanatta buJunmu: · tr: . 
"Hol~ tumııa dlret ede. 

.cek herı.ı.I bir mütecavbe U,... 
her taraftan mnselllh bir mukave-

yet ~ lleNdlldertat " vet ~ı. .. 
blrbt ...._ beli ~ aru1 • Yabanca ta1Jaieler 
e 
alada kanb muharebeler elft)'U· 

tmuı. oldalwau lıildlnDekı.dtl'. lA H•1'· 6 ( A.AJ - OOn 
Dün ae:CU Scwyet tanual . Utreckt vi:Ayetl OJertnde yaban· 

Kuop&o plafW boliılar*-a et· es tayyareler ~uetur. Hava dafi 
adttlr. Birçok ..U JU11D pk • toplan ıtet ~ w tayyaftleı 
aaıtır. pıt denmiljlerdlr. 

Kao.oletebrl.t. ~ 
.... edilınitdr. Haur ... ldsindl 
ta&Ult IDl'9Ctlt deill!it. 8a ta. 
arru -.... d&t '°"1et •1 
yarat dilfilrlllinlftllt. 

laWd;rettu ,.. .. _... 

Belçiuına proteatosa 
llriUı#I. I ( A.A.) - IWlçfka 

nm BerUndeld bG)'flk elçf 11 Alman 
tayyarelerinin Belçika Ozıerinden 
ucmamu Alman bQkQmeti nedin 
de fiddet1e protesto etmfttlr. ft1l. bOJik bir -- Kanii .. 

zahında olmak O.ere Plnlandl}'I 
da bul'"'9n lo-ıyet ordau ._.. P'lnlandlyaya blr miktar Hurri
Cudunu bet. alta ,o. Wa idil tala cane muharebe tayyaresi verme-
aıln ttmektedir. ti kabul ettiif için balen Ame-• • • ı rika:k bulunan Finlandiya heye-

Hft)ortı. 11ona 1111tenladt d ı.,.,.,.. dpultbıdm .a.1199 
çıkan bir habere c&e. lncUtere mftdr. . 

SAAT: 13.40 
Frans!Dın Almanyaya sull şartları 

a-. 1 (4. A.) - Parl8te netredlJen yan resmS bir d~klaru
,_. nuuu Fraua aaoü 8fltldUi prtlarla Rlll mllalweledne 
bq!ayabl)ecektlr. 

1 -AYUatueya. ~ 9t Polollyuun latltwt. 
1 - HIUer ile U'lcadqJanun IUlh mlakerelerl barlclnde bhnur . 
a - Alman em~ blıdaba lıqbl~ dair. 

Almanya taraflndu teminat ftl'lbwL 

Gö.1UIJD yızılmak isliyen Prens 
.... 1 - 8uada •••11• IQlalara sen Libt8Dft&1D bllkbldan 

olaD Pnaa. l'lalbdln ....... a&aW18 ywsılmall tuanunuadacbr. 

italyan -Macar 
konuş malan 

Giyano, mu.a~at 
tan sonra baya. 
nalla bulundıa 

Müzakerabn mevzuu. 
Sovyet Ruaya ile Ma· 

1 
cari.tanın münuebet

lcri etrafındadır. 
. Roma, 1 - Macar tıariciye na. 
ıın kont Çaki ile ltalyan hariciyr 
num kont Ciano Venedikte gö· 
rüpeğe devam ediyoriar. !ki na· 
ıtr dün sabah iki saat kadar gö 
rüşmilşlerdir. 

Bu mülakattan eonra gazeteci. 
lerin auallerine cevap veren Ciano 
Jenü§tir ki: 

.. _Macar hariciye nazrrile yap 
llltmu konU§IQllar en derin biı 
samimiyet içinde cereyan etmektt 
VP. mevıuubahs bOtiln maelelerdf 
iki memleketin mutlak ceroş bir
liği teyit edilmektedir." 

Mülakat akpm Qıeri de dewm 
etmiıtir. Nanrlar bu sabah da IÖ 
rü§milJlerdlr. 

MQJlkatm memnmu.Polonyamn 
ipinden IOnl'a Mac:artatan hu. 
dutlanna celen Sovyet Rusya Ut 
Macaristan vumdakJ· monaeebl
un teşkil ıettili antqılryor.n· • 

Ta7.ıabın bqmakalesi 

lmtth•, f ( A.A.J - Taymls 
gazetesi Macar hariciye nuın 
kont Çakinin Jtaıyaya yapttlJ ai. 
yareti bapn•latlesindl memıu
babs ederek diyor ki: 

.. Bu ıiyare!. Macar ve ttaJran 
hilktllnetleri arasındaki 1111tlml 
münasebetlerin, Jtaıyanm merkeıi 
ve c:enubu l"rld A vrupuında mO· 
temadiyen artan nQfuıunun ve ni 
hayet Macaristanı Yuplavyaya 
ve battl Romanyaya yakmlap -
maJc hususunda MUIOlinl ve Cfa· 
nonun besledili arzunun bir deli· 
lidir. 

Bu memleketlerin bnc!f arala· 
rmda ve Tilrkiye ve ltalya De t.t. 
;;anütlerini kuvvetlendirecek ber 
siyasi hareket Avrupa lltikrarma 
hlımet eyliyecektir. 

Musolininin takip ettlli Amr 
pa siyaseti za'tlren ı3sterdili dr 
litikliklere ralmen. diler bir ~ 
~itaraf mem'. .ketlerin .tyaeetlertn 
den daha müstakardır. Mmolfnf • 
Din bolpvildik aleyhindeki battı 
hareketi fim:liki ltalyan alyaleti· 
nin en barlı "8Shdır. Jtalyanlann 
Sovyetlere k:ırp Finllndiya ordu· 
suna gönüllO kaydedilmeleri husu 
runda verilen mOsaa~. bu lf~ 
tamamile uygun delil midir? .. 

Vuu. AllK'I &R•PSa 

Btr AJmaD •--• 11u dı &ı,dle aruwaa6rbdt .... .....,., 

llOb buna Jnmuttı ı 1 tirlyord'!- Kayılto ..,,...,...... 
- Blr A1mm harp ıemlll!1e biri. nBbetPdn lllr anllll pfla 

bu ttklldı muamele etm9ftlM ak· dnden lıtlfad9 ederek 11...,. 
hal enalyw. Hıplmb Aıtaan bir Utıt uattı. Bu AJmaa ._. 

·ICayserJün ukerltrlyb. ICUnye ıoloıundan.tı. Oıerlnde J91ma .. 
lerlmb mlhacceldlr. Dmkltrde ctml• nrdu 
clalplanan Ahaaa harp bayr_ô Anentn lrumadamaı ...._ 
lannı canao,.or musumıd Ayte. lerlr.lıı muntuınm. 

1' Almaıı filoa l~nde •r&naftı<! • Kayık .1Dratlt bopltddL Ml
bu!amıJacalUm mubakkak. Fa le etmek 11.aımdı. llW. bir • 
kat bu pınlyl nıaı\ ıaptettitl- l~ht Anel)!n kllçilk an.a-
min, kumandasuu nuıl elime aJ indi. Bunsı çok lrtlçllkttl. A• 
dıimnn heabuu ben ılıt delil. cak btr kitinin otunbllecetl ba 
ancak amirlerlme veririm. Bita· 
raf olabilirsiniz. Bu bir muhare yerde muhit. denizinin bir ·harita-

sı yapdm11t1. 
bede kendi dnletine ut 111 yakın Haritaya anrattt bir Ilı se• 
bir limana (lclinceye kadar li dirlf ten aoora Wr ~- ...... 
zım olacak ena1r ve D'l&ben-eyi 
vermeıüze mani değildir. Ben 
ıö;ıdcrccctlııb erzakla uyu bek
liJOl'UID. Soan barekot ed-.c• 
tim- Bu iti ne :Cadar çabuk vt 

ne kadar kblay yapananıa o ka 
dar iyi oı ... 

M ilke ifin UHf!P gitıneslnl lı· 
temiyordu. ÇUnkG b1bodlleco• 
her rut kendi aleyblmn.1• o 
labillnlL Bu müddet nrfın "!a 
Pnnular, Abaanlar " Japon -
tar. Anen1n Paq'da blmuı· 
m ..ıa ettlnnü Asla Felemen~ 
bUkf1medne tesir yapablllrlcrdL 

Miike, Pelemen!cliler eter la 
tediklerini nnnutene Alınan 
ftpurlannın g&ıderdlll erıakl. 

iktln edecek " btlyen hareket 
edecekti. Mnkenln bu kıt! kara· 
nna raİınen PelcıneıtkllJer mll· 
teınadlyen ısrar ediyorlar: 

.. _ BŞyle ufak, bosü blr ge
mi Ue halinlı ne olur? s1z, ya. 
ark delfJ ad1 BUmedlllnb denli 
lerde F'Plftaralr 8lmelrtense bu • 
rada blmaıuı dahi dofrudur. 
En buit bir dOfllnee bunu icap 
etttrtr: .. a11orın 'ri Hl•e edfyOr
lardr: .. Bltarafu, ala• ne hartta. 

rı yar.b: 

··20 kınmıucnelc bdar 3 -
rece Jirmi daklkı anı cıtnillıl l• 
le 91 derece 20 dakika tulU ~ 
ki ,rumda yol alacapft\. Elim ı/ 
den ı•ldlii kadar ~ we R 
lann mlbaadeaile bu noktedul · 
aynlauyaca~ Uzakla ....... 
buriyetinde bham bile ba IO 
milden futa olau)'&caktır.. i 

Mlke yulran,. ~rlm. x ..... : 
sun mektubunu ıet1ren llala
,.ıı,. bu . mektubu 9trti. ICa,Jdi 
unklqrrlıen aten huır bir Mi
de olan Ayttyl blr romorköc 
yedete alarak denbe aplcb. 

Sut .ıcıam aelda .... 

Anık LeU •aluibl .... '* 
tara•ut cemlll yoktu. lılCU. 
muftffakryetlndm ·c...fet al
lnlf· kendlalnf ttfl'I •tmeltrial 
lıtememlttl. MUkenln lttedlll 
cibl hareket ettiler. Ane nnde- · 
vu mahaJllne 4 Wnunu..,..ldlı 

vardı. Ve f1ı!1J1 ~~er ı~ 
.. ~- .ıaew.. ... ,, -

' . 

::..:e o1"::.~.!. ;:~ Gunluk bulmaca 
tedaribb hareket etmenbe ... 
nldlr. Bunlan .ermek de bitaraf 

bla •l1111JOJ-
Pelemenlller Mtlhye ,ardıllJ 

ıtmeyl bltarafhklanna Jalattıra · 
auyorlar, ftNCtkleri fCylerlt 
Aytenln harp kabiliyetini faala 
lqtıracaklan mtltaleaunda bu. 
lunayorlardı. Hatta delil ernk. 
bir kilo •bun. blr tell dit fırsa
rı bUe ....... ltteml,orlardl. 

Btlttla buft1ara ralmtft bitaraf 
Wdanm dOpanm ftal,.tini a..tı!lı _,. ,,. ,,.....,.. ....... 

llyUyenk bosmaktan sekl0 mi· 
,orlar: 11ua,. ı 

- Tama•U• mllcebhes, ıO
ratİt blr J~pon lmıvulrl Pli 
cSansm ci•anm tar&MUt •tnMkle 
llMflUldOr. Sl&e fulumı röyle . 
aıek bitarafbpzı bosar, diyor· 
tardı. 

Mllke artık katf brannr •er· 
mitti. Mıb:tme almadan hareket 

1 - Topta f'l.11JUL t - ...... 
:t • Daıtt. • .A)'lf ..,.., ..... 

•-J,aret-~ ...... ·
Cvl•rde )'l,.cQ 1f1U1D 1&oauı-..· 
ctıçtlk oda - A.ldd ,.,... • - ..... 

lxD •ttıtı . iyiden ... .,... ' -
Unutmamak l(ln lıtr Jen tıtr te)' lrq 
Jetmek •. Lobua. • BenfP. • - ile
..... 3~ftlt .• - J:deblyatJe ... 
ıııdeft 10 - ~te lladar rlrec;~ ..... 

edecekti. Bura}'I aıaaıJ seJdimat, il Ne. b ....... , --· '9111 
yine ayJe bombot teknemle elde· 
billrfm. diyor n hareket için 
huırlanryordu. Akfamm aut 

vedf8lnde demir almak lbercydl 
Tam hu mada bllytl1r bir kayık 
Ane,e yaııqtı. Bu MDkenln ·is-
tedl!t auyu. ernkr ve lll~lan ıe· 

8olclu ~· 

. ı-..wa·Aa. •-Alllll• 
Ti.el. 1 - Blrakaa • D'I • - S'.& • 
sa-sı.1-ı.ake-0m.m.•
Anac1otu • A.. T - Namiae • T. 1 - . 
A'/ • v • Al'\. • - ....... uı. 10 -
\deU • A. ! 
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Yazanı William Malin 
.. _ c..sedl balcfulunm vakft 

Ellen Omıand pn'Dllda idil .. 
·-Evet.. . 
.._ Tablt. Devam edlnlt. Ba· 

,_ Eneme ne yaptumt" 
.. _ Gayet tabii olar8 katil hl 

cUltlhan baheettJk ... 
·-2'lbll. 
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Çevirer. ı Ha·Ke 
·- MaktuUln kim olabiJecelt. 

nt_ 
·-- ·w Ilı banun ancak Re

jinald Valpann O:•ra&un tahmin 
ettJnb.,. 
·- itte o kadar ... 
.. _ 8aJl,ft Oıancmcl tim oldulu-

mı biJmiyW lllUJduP. 

Con biran durakladı w ceYap 
wrdl. 

··- Tabiidir ld hayır.,. 
.. _ Anll)'OnDD. Peki devim 

ediniı., dedi. 
••- Ellenden aynlacalm vakit 

kapının önünde . .artımanm • 
miılili ile meuuJ olan bir kadıı~ 
duruyordu. Söylediline bakılırsa 
on 11·unaranm kapısına milteacldıı 
defa vurdulu ha:de. kimse cıevap 
verzııemit- Hiımatçi sizi ton defa 
pce elbileli ile c&'dQIOnG Daw 
etti.,. 

.. _ Bunda hiçbir pyrftabUliı 
a6nnOyorum.,. 

.._ Fakat ben a&dOm lira ID-

bktan yukarı baktılnn vakit pen· 
c:ıensWıde bir aeııe a&dOm. 

.. _ Yaıulmq olacaksmu a.y 
Trençam!" 
· ·- Kabfl delfl. Yfbde )'QJ e-
minim. .. 

. 
Telefonun ucundaki .1e1 )>fru 

sinirlenerek: 
.. _ O halde ne demek istiyor-

sunuz? .. 
Con - ltanra 1'ümaym. 1rendhnl 
bUlle Ue alU~adar 15rcluttlm lc:ID 
bia&t llMllU1 ollllU latemlltlm. 
.. _ Bu mqp1eyt ~ blrall· 
l&Dll daha iyi olurdu. A)'1ll ... 
manda. .. .. 

8ee bl ...... 1-Pdl: telef•-
- bir bınltJ ve blru eonra yere 
dllf88 '* elılmllt ladul duyuldu. 
Peneere • oldula ~ d...,.ctaa 
plen ptrtllttl De telefondan &elen 

--- .......... bntıyorda. 

. Coıı peııcert,S ....... .... 
llottu. 

Telefona ,.ıdea eUu aldılı 

\IÜJt .. keaibnitll. limfQ -
.. pbamı pardeetldDll aluM o-
telden dlpn fırladl. 

••• 
Bu c!aklb Con Tren~ ... 

8trttte polla merllal b'n"• • · 
QOnde ldL 

Btr pce enel. Elln'lı -..... 
latlDtak edilditi odaya llrdL 

Tine o pceld komiler orada .. 
.. " ..,... kaba utla .... 
bfrtey yuıyorda. 

CoD lromlArer 
_ .. llemaba .,., , ... __ 
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H. Kemalpa.,a liazasnı.m seDerin Mllacıma ufrayaralt harap olmu' sol•a'klarmılan biri YııYalannı taskm scllcro nren seylapzedeler, canlarını kurtarnbll mel< için 
iltica edJyorlar 

lzr11ir sel baskını n ·a uğradı 
Şiddetli qağmurun\ 
yaptığı tahribat 

Gediz, küçük ve Büyük Menderes 
nehirleri taştı; bazı köylerden haber yok 

Felaketzedelerden bir kıs
mını da soğuk öldürüyor! 

ı!:;;:;·;;i:~:".f lf ,f,~!tf L~:~::~~~iftii~i~:i:I· 
tertibat alınması emredildi 
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lzmir,7 - Dün sabah birdenbire J haberlere göre, Simav çayının 
bozan havadan sonra saat 11 de yeniden ta~rr.akta olduğu bildiri!-
s;ıok §iddetli bir yağmur başlamış_ 
tır. Yağmur durmadan yağmış ve 
her tarafı dolduran seller birçok 
semtleri sular albnda bıraknuştır. 

Telefon hatları bozulmuş, elek
trik telleri kopmuştÜr. Şehrin bir 
kısmı karanlıkta kalmıstır. Birçok 
ye:lerle muh3lberat kesilmiştir. 
Yıkılan evler de çoktur. Beledi
~ otobüslerle tehlikeli mıntakalar 
daki halkı diğer semtlere ta~ımış
lafdır. 

Ci\'ardan gelen haberlerde bir 
çok yerlerde selferin tahribat yap
tığı bildirilmektedir! Gediz küçük 
ve büyük Menderes nehirleri ye
niden kabarmı5tır. 

Bazı köylerden haber alınama· 
mıŞtır. Endişe edilmektedir. 

Simav yeniden kabarıyor 

Bursa, 7 - Ualıkesirden gelen 
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miştir. Yağan karlar havanın lo
doslaması üzerine erimeğe başla
mış ve dağlardan gelen seller çayı 
tekrar taştırmağa sebeb olmuştur. 

Malfim olduğu üzere Simav ça
yı birkaç gün evvel sellerden bil
yük tahribat gören Kemalpa5a 
kazasından geçmektedir. 

Yilayet makamı telgrafı alınca 
vaziyeti Kemalpaşa ve Karacabey 
kaymakamlıklarına bildirmiş, köy 
!erin tahliye edilmesi ve acele ted· 
birler alınması emredilmiştir. 

Diğer taraftan Nilüfer çayı da 
yeniden taşmış, Mudanya, Kara
ağaç arasında Binkaya köyü civa
rındaki Hunkuş köprüsü sular ta
rafından sürüklenmiştir. ~lünaka

Jat durmuştur. 
Ka:racabey deresinden akan Ha

nife deresi de ovaya doğru taş· 
makta devam etmektedir. Bandır-

madan gelen askeri tombaz bölük
leri f eyezana m:ıni olmağa çalış
maktadırlar. 

Birçok su mühendisleri de bura
da meşgul olmaktadırlar. Hayvan 
ve köylüler yüksek yerlere naklo
lunmuşlardır. 

Tekrar suların baskınına u'.!rı· 

yan Abazlı köyü de boşaltılmıştır. 

Kızılcahamamda 

Kızılcahamam, 7 - Kasabamı· 

zm ortasından geçen dere ta5mı~. 
bütün ova deniz halini almıştır .. 
Bütün evlerin alt katlanna sular 
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Dram kısmı: Ha,at ftlr Rüyadır 

sıınları sular tarafından tahrip e. 
dilmi5tir. ~tünakalfıt bir müddet 

inkıtaa uğram15, }·ol süratle tamir 
olunmuştur. 

. Kasaba ile köyler arasında mü
nakal3tı \'C mu,·asalayı temin eden 
Ahılar, Oğlakçr, Hacı, Ali, Pazar, 
ve Saray kagir köprüleri sular ta· 
rafından yıkılmı5tır. Kazanın ye
gane sen·cti Çeltik tarlaları malı. 
\Olmu5tur. Muhabcrat olmadığın
dan köy ve nahiyelcrdeki zararlar 
hakkında malOmat ahnamam15tır. 
Çok kar yağmaktadır. 

İstanbul levazım a~irliğinden : 
-- Dlftuu:• ts 1 amaralr Dikim evlnln çorap aUSJyelertnd~ rna

lıllftel~r. lçla lbaeT e(lllen bina dahlllnıle- zatı .çorap malılnclerllc çalışmak ıstı. 
yenlerlıı P,tt.rdarda ı numaralı Dlklmevl MUdUrlUğUnc mUracnatları. 

(10894), 

Niksarda 25 saniye süren yeni bir 
birçok binalar yıkıldı 

enkaz arasından ölü olarak çıkarılan genç bir 
karnından dokuz ayhk çocuğu sağ olarak ahndı 

sarsıntı 
Erzincanda 

kadının 

oldu, 

Ankara, 7 (Hususi) - Tokat- f nin hemen hepsinin sarsıntıya mu kurtarılması işinde büyük bir fe- ı sonra kamyonlara yükletilerek 
tan son gelen haberlere göre, yol- kavemet kabiliyetinden mahrum dakarlık göstererek canla ba§la gömülmek üzere hazırlanan ma. 
ların kapalı olması yüzünden bir 
çok köy ve kasabalara yardım ya
pılamamaktadır.Reşadiyeye zelzele 
den üç gün sonra develerle biraz 
yardım yapılabilmiştir. Erbaa ka
zasının bütün köylerine yalnız 

Samsundan yardım yapılabilmek
tedir. 

Yolların kapalı olması sebebile 
yardımsızlık yüzünden bir çok yer 
ferde soğuktan ölenler olduğu bil· 
dirilmiştir. 

Tokadın yedi saat mesafesinde
ki Elmus nahiyesine ancak yeni 
yeni yardım yapılmasına ba~lan
mıştır. Taş taş üstünde kalmıyan 

bu nahiyede 1000 kişinin öldüğü 
ve ayrca civar köylerinde de bü· 
yük tahribat olduğu haber alın

mıştır. 

Iskun faaliyeti 

Malatya ve Antep gibi vilftyet
lerde isk!n işine ba~anmıştır. 
Antebe ilk olarak 1200 kişi ve l\la.. 
latyada bunun iki misli isk§.n olu
nacaktır. Bu vilfı.yetlerdeki bol} 
evler iciralanmaktadır. Evvelki 
gece Erzim:andan Malatyaya 35 
kişilik ikinci kafile gelmiş, muhte
lif yerlere isk:ln edilmişlerdir. 

Dün de 230 yaralıdan mürek
kep üçüncü kafile Malatyaya var
mış, bunlardan 128 kişi Diyarba
kır ve Adanaya gönderilmiştir. 

Yeni zelzeleler 

Tokat 7 - Evvelki gece saat 
4,20 de yeniden şiddetli bir zelze
le olmuştur. 

Saat 6,50 de ~iksarda şiddetli 
bir zelzele duyulmuştur. 

l"iksardaki zelzele 25 saniye 
devam etmiş, yeniden birçok bina· 
lar hasara uğramıştır. 

Erzıncanda 

Erzincan q - Enkaz altında 

bulunanların kurtarılmasına çalı

şılmaktadır. Aradan dokuz on gün 
geçmiş olmasına rağmen hala top 
rak \ c tn-ı yığınları <ıllmdan diri 
diri in:.aıılar çıkarılmaktadır .. Bun 
lar ara ınd:ı açlıktan, yaralan te
davisiz kalmaktan veya fena teda
vi yüzünden menler vardır. 

Erzincanm bu derece harap olu· 
şunun bir sebebi de, şehir e\·leri-

bulunmasıdır. :Viraneye dönen 
çar~ıda sağlam ]\alan beton binalar 
ile yıkılmıyan istasyon binası da 
bijnu teyit etmektedir. 

Polislerden çoğunun enkaz al
tında kalarak ölmesi yüzünden 
şehir asayişi bir müddet için sar· 
mtıya uğramış, fakat başıboş do· 
!aşan mahkumlardan hiçbirisi bun 
dan istifadeye kalkısmaınıştır. 

Cczaevinden sağ kurtulan 
mahkumların bilaistisna hepsi de 
enkaz altında kalan biçarelerin 

çalışmışlarfdır. 

Hatta şöyle garip bir vaka da 
olmuştur: 

Zelzeleyi müteakip açıkgözler
den birisi hemen bir kuyumcu 
dükk4nına koşmuş ve eline geçir 
diği mücevherleri ceplerine yer
leştirirken bir mahkum tarafın -
dan cürmü meşhut halinde ya -
kalanmıştır. Bu mahkum, hırsız
lıktan ceza yemişti. 

Enkaz arasından çıkarılan cc -
setler bir meydana yığılmakta ve 

Istanbulun ilk 
yardımını götü
ren Dumlupınar 

vapuru döndü 
Zelzele mmtaknlarına lstnnbu - büsler de maalesef tatbik edileme. 

lun ilk yardımlarını götüren Dum- m~tir. Çünkü bütlin bu vilayet ve 
lupmar vapuru bu sabah saat 9.3o kasabalarda bir çivi buhranı başla
da limanımıza gelmiştir. Vapur 
dönüşte !neboludan sonra şiddetli mışhr. Her tuaftan zelzele mın -
bir yıldız fırtınasına tutulmuş ve takalarına baraka inşası için ke. 
Vanaya ilticaya mecbur kalmıştır. reste göndErildiği halde çivi bulu
vapurda zelzele fcliiketine uğrayan r.amam!Vlı yüzi.rnrlcn inşaat yapıla
Ord~: Giresun, Samsun. vilayetleri. j mamaktadı;. Bazı fırsat düşkünleri 
le koylerinden birçok )olcular bu- de vatanm böyle felaketli bir za. 
lunm.ak.tadır .. Vapurla yaralı gel. 1 manmda bile ihtikar yapmağa ko-
memıştır. 1 1 o d G' ·ı k 

Muhtelü yerlerden gelen yolcu- yu muş ar ve r u, ırcsun ı e a-
Iar, zelzele felaketine nit çok acık- sahalarında bir kilo çiviyi 90 ku
Jı tafsilat vermektedirler. nış gibi gimdiye kadar görillmcmi3 

D um 1 u ~ ı n a r şehrimizden derecede yilksek bir fiyatla satma
nldığı yardım heyetlerini ve eşya. ğa başlamI§lardır. Bunun üzerine 
larmı Ordu ve Giresuna çıkarmış bu vilayetlerden !stanbula müra
vo sonra Trabzona kadar gitmiB- caat edilmiş ve derhal çivi gönde. 
tir. Vapur iki vilayette de halk ta- rilmesi istenmiştir. 
rafından sevinçle karşılanmıştır. 

Trabzon vilayeti zelzele felaket. 
zedelerine mühim miktarda keres
te göndermiştir. Vapur bunları Or
du ve Giresuna bırakmıştır. 

Yalnız gidişte Ordu ve Gircsuna 
çıkarılan yardım ve sıhhiye heyet. 
!erinin döntlşte hBlô. köylere gide
mediği görülmllşltir. 

ÇiinkU yollar tamamen karlarla 
\'eya birçok dağ ve tepelerin heye. 
Hlniyle kapanmıştrr. 

Bundan başka zl.'lzele mmtnka. 
Jannda açıkta kalan halkı barın

clırmak için kulübeler ve barakalar 
inşa edilmesi için yapılan teşcb-

VAKiT 
1940 Cep 
Almanağı 

l\lükenunel bir taL."'\hn, h~r ay 
miiracaat edllebllecek güzel 
bir rehber~ 6-& sayfalık bu Al. 

mana~ırı fiyatı ya 1 nız 
1 O kn rn~t ur. 

Her kitapçıda ve gazete 
t bayilerinde bulunur 

halle götürülmektedir. Bu ceset 
yığınları arasında hazan yatıyaıı 
lara da tesadüf edilmektedir. 

Enkaz yığınları arasından ölil 
olarak çıkarılan gebe bir k~:iın 

bir doktorun dikkati sayesinde 
hemen bir sıhhiye çadırına kaldı· 
rılmış ve karnında sağ kalan 
yavru çıkarılmıştır. 

Çocuk tam sıhhatte ve her 
şeyden habersiz büyük .bir neıe 
içindedir. Bu ölüden mucize ka· 

bilinden doğan yavruya (M uci • 
ze) ismi verilmiş ve büyütülme· 
si çocuk esirgeme kurumuna tcv• 
di edilmiştir. 

Şibinkarahisarda 

Gireıun, 7 (Huıuıi) ·- Milt .. 
hiş bir kar tipisi yollan kapadı• 
ğmdan Şibinkarahisar ve Amaı .. 

ra felaketzedelerine yardım iti 
gittikçe güçlC1mektcdir. 

Buradaki zavallr feliket%eıdelet 
bakımsızlık yüzünden ölmekte • 
dir. 

Bu mmtakada §imdiye kadat 
2500 ki§i ölmüş, 93 köy de y~ 
olmuştur. 

Sağ kalanlara yiyecek kı
1

tlığtıı" 
dan dolayı vesika 1lc ekmek da• 
ğıtrlmaktıW:iır. 

Giresundan zelzele nuntakuı • 
na gönderilen erzak, aıhbt mal" 
zeme, doktorlar kar yü.ıündeO. 

dağlarda kalmışlardır. Fcliketzr 
deler arasında hastalık da bqcö• 
termiş, faciayı büyütmüttür. 

Sivasta ölenler 

Ankara, 7 (Hu111ai)' - Müt
hiş kışa rağmen, ~ 
kurtarma ekipleri büyük bh: faa• 
liyctle çalrşmaktady-~ Yarahlat 
Malatya, Diyarbakır ft Sl'Yd 
hastanelerine sevkediliyor. ErdJtı' 
cana her gün her yerden ncors
la erzak gönderilmcktel:iir. 

Dün Srvaa ve Yozıatta· ,..J• 
den hafif iki zelzele hiaaedilmir 
tir. Koyulhisara Sıvastan kızak" 
larla yiyecek göndcrilmiıtir. 

Sıvas vilayetinde ölenlerin 11· 

yısı 6084 ü bulmuıtur, 

1 


