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""" ea e zedeleri a ve soğuktan mu
le inşa ediliyor 

ırhan vapurundan sonra 
y 

y ··ş d 
Yolcula~ı almak için Geliboluya 

hır vapur gönderildi 
Limanımızdan 1 k 

derken Al . s enderuna gi-
anya cıvannda tehlike!" 

surette kayalara b"nd· ı 
vapurund 1 ıren Tırhan 
d . . an sonra Denizyollan i 
anısının Tayyar vapuru d l -

za gi<!crken d~ a mro· 
sonra saat iki~n g~ccyan~ından 
da karay e Gclıbolu cıvann-

a otunnuştur. 
'Mehmet Ali kaptan "d 

olan vapur d .. ı aresincle 
un sabal1 9 da lirna

llmıızdan lmroza harek t . . 
l<aza Gelibolu iskelesinee etrnıştı. 
kıllık bir sahilde l Yakın Ç.a 

V o muştur. 
apurun fırtına Yüzünden ka-

raya oturduğu sanılmaktadır. 

Kaptan kendi kendisini kurtarmak 
için dün sabaha kadar uğraşmış. 
muvaffak olmadağmdan limanı· 
mızdan imdat istemiştir. Bunun 
üzerine gemi kurtarma ~irketinin 
Saroz tahlisiye gemisi vaka yeri· 
ne gitmiştir. Saadet vapuru yolcu· 
!arı almak üzere dün sabah Geli· 
boluya gönderilmiştir. Saadet va· 
puru yolcuları alarak yerlerine 
götürecek, Tayyar da kurtar:ıldık· 
tan sonra limanımıza getirilerek 
tamir edilecektir. 

Kartpostal satıcılığından mankenliğe. 
ankeı en 

içeliğe! 

Macaratanda. k .. 
müzelerde ka t rallıgı n sukutundan sonra 
hanede manke:ıfkostal satarak ve bir terzi-
$ b Yaparak hayatını kazanan 

a ık Ar_navut Kraliçesi 
n· Geraldınanın hayatı 
ır a§k ve macera rorna 

tefrika G ld" , nı kadar meraklı bu . ' era ına nın 1 ... . 
nın sahibi Barones S ça 1, tıgı t.erzıhane-

t 
.. u zan ın eıerınden 

ercume ediJm· ı· l I . . ış ır. 
............... _ ıkrncikanun günü ''H b d 
~ a er .• , e 
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Eğribel dağı 
hala kapalı 

ugün Erzincan. 
dan şe.hrimize 
90 felaketzede 

geld' 
Amasya, 8 (A.A.) - Cumartesi 

M. Kemalp:ıı,,da ııeylap mıntauasının vukua geldiği ye~ gecesi Amasyada saat 23,20 de 
~~~~~~~~~~~--

hafif ve pazar sabahı 3,50 de ol· 

Sey ftp mıntakas 
mühendisler gö 

• dukça şiddetli iki yer s:ırsmtı-ı 

-a Yeni olmuştur. 

ÇABŞANBA KÖYLERİNE 
YİYECEK VE GİYECEK 

d . ld. OO?fDERb.Dl er ı ı Samsun, 8 (A.A.) - Çarşamba 
merkez ve köylerindeki felaketze-

Bursa, 8 {Hu.uıi muhabirimiz. 
den) - Feyezan mmtakasından 
~re gelen haberler biraz ümit 
bah~tır. Sele maruz kalmı~ olan 
köylerle M. Kemelpa§a arasında 
i~leyen ~ayıklar yardun işini k0<> 
Jayla§tırdığı gibi ıdiğcr bazı köy • 
)erde Apolyond gölünün motörle· 
ri vasıtasile muhabere yapılmak. 
ta, yiyecek ve içecek nakl olun
maktadır. 

Diğer taraftan feyezan mınta. 
kasında çalışan mühendislerin 
mesailerinden çok fayda görül -
mü~tür. Bu itibarla vali yeniden 
bazı mühendisler daha aevket. 
mi§tir .Bunların yardımı ile tek Vali Refik Korı?ltan aeylip mıntakasmda 

rar su tehlikesine maruz bulunan -----------------------
köyler kurtulmuş aayılır. Bunııa 

da bütün halk felaket yerlerinden 
gelecek haberleri aabırınklıkla 

beklemekte ve yapılan yardımla. 
rın muvaffakıyet dereceaini ara~
tırarak biru teselli bulmaktaldır. 
Vali Refik Koralt-an vaziyetle her 
dakika yakından me~gul olmakta. 
dır. 

istifa eden 
Harbiye Nazırı 

Avan1 kamarasında 
izahat verecek 
Londra, 8 (Radyo Sa

at 18) - istifa eden 
harbiye nazırı Mister 
Hore Belisha'nın yarın 
avam kamarasında is
tif aaının scbchleri hak
kında izahat vermesi 
beklenmektedir. 

Finlerin bir zaferi daha 

Rus kıtaları Salva'da 
yeniden boz u a u ~radı 

Lonclıa,.. (r~yo, sa.at 18) - Bugün öğleden sonra. neşredilen res. 
mı Fin tebliğinde Finlerin Salla cephesinde yeni bir büyük muzafferi
yet kazandıkları bildlrllmektcdlr. 

Bir haflada.nbcri aiddctli çarpışmalar olnn bu he.valide Finler 
Rus kıtal&rmı bozguna uğratarak geri püskürtmUşler ve bin esirden 
ba§ka yilzlerce top, mermi, birçok tank ele geçirmi!}lcrdir. 

Almanyada yeniden 
ağır vergiler 

Londra, 8 (Radyo, Saat 18) -
Kopcnhagda çrkan "Politiken" 
gazetesinin Bertin muhabirinin 
bildirdiğine göre, Almanyadn 
vergilere yakımla yeniden agır 
zamlar yapılacaktır. Zira, Gb -
ring'in reisliği emrine verilen 
harp iktısadiyatı yeni ihtiyaçlar 

isin yeni vergilere lüzum göster. 
mcktedir. Bugünkü haliyle bile 
Almanyada halk çok ağır vergi • 
lcr vermektedir. Almanyanrn 
harp ma~rafı Genede l milyar 
mark olarak hesaplanırakta bu:m 
kar.,ılamrık icin yeni nğır vergile. 
re ihtiyaç gorulmektedir. 

deler için he:Jiin Samrundan tren· 
le yiyec.ck ve giyecek gönderil. 
mektedir. 

Valimiz sık sık Çarşambaya ka· 
dar giderek mahallinde alınan ted· 
birlerle bizzat meşgul olmaktadır. 
Köylere ustalar ve inşa malzeme· 
si de gönderilmek suretile fel!ke
te maruz kalan köylünün biran 
önce kendi yerlerine yerleşmeleri 
imkanları temin olunmuştur. 
Tokadın Erbaa kazası felaket-

zedelerine de buradan dc\'amlı yar 
dımlar yapılmaktadır. 

(Devamı 2 inci Sayfada) 

Hava ardan 
sa ınınız ! 

Şimal rüzgarının yağ
muru karn çevirmesi 

muhtemel 

Hıwalnr lırıl.'W'il" .,.rnt b~yana& 
buhm:m r:ı . 'lı ı• ı , ,iıllrimlı; 

_ l'.'az:ısı 4. üncüde -
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---.....hirde 
.uaiiiNeler Olduou 
Bakırköy Bezezyan 

lisesi lağvedildi 
Balarkl)y Be21aZyan llseshıiıı lise kısmı maarif veklletJnbı tunrile 

dtıııden itibaren kapatılmıııtır. Okulun lise Jusnunm IAğvcdllmealııln 
sebebi ~on ı.amnı:ı'arc!a yapılan tcfti§lcr neticesinde verilen menn ra.. 
ı>orlardır. 

Raporlarda okul biltc;eeinJn dnr olduğu, l'fretmen maqlarmı mun
tazaman vcremeüği ve !da.re lfleri:ıde bau yols\1%!uklarm byded.Udl
ğt yuılmaktadır. 

Vckllet bllttln bu dunımlan tetkikten IOnr& okulun Uae lullnmıa 
Ulvedilmeslne karar vermiştir. 

llk ve orta kısımlar tedrisata devam edeceklerdir. 

Epitmen kurslarında çal! ŞlCl~t· 
ların seçimlerine baş~andı 

.Eğitmen kualan bir nlsruı:fan it.ibaren yine muhtelit vilAyetler
de fıu.ıly..ıte geçecektir. Bu mUnasebetle kursların açılacaklan vi!ft.
yeUer tesblt edilı:niştir. Buralara knydedilecek eğitmenlerin ııeçim 
J,,lnc başlarunıştrr. tstanb. lun muhtellf mUlhı>..kat knznlarmda da 
~0-50 e~'itmcn sec;ltecektlr. F~tmc n'er Yalova, Çntn.lca, Ş!le ve EyUb 
kazalanndan aynlacaktrr. İstanbul ilk tcdrl:sat mU!et~lcrlnden bir a
yırma heyeti teşckkOl etmiştir. Heyette mutettlş Tevfik Gllrel, Ce. 
inal, Mehmet All Pamir, Nureddin Biriz bulunmaktadır. 

Muhtelit kazalarda açılacak kurslara llAveten bu vı1 &tayda da 
b1r kw'I açılacaktır. • 

\ 

B:r m:lyon Türk lirasına 
nıal o:an kazazede vapur 

Tırhanın sigortalı 
olmad:ğı anlaşıldı 

!skcndenına gitmek il.zere U- ı parçalanmıştır. Bu vaziyette lra
m:ımmızcan Mahir k:ıı.ptan idare· zanın ıüratli aeyfr h•l'ndcykon 
ainde harcY.ct eden Denizyollan. vukua ıcldiği anlaıılmaktadır. 
na aft Tırhan vapurunun Alanyn Diğer taraf tan bugiln Dena • 
eahillerirY.:l:: 200 yolcuyu hamil yollan idaresine telefon ederek 
oldl·ğu halde mulcscf karaya o- geçen ıene ir.ta edilen ve bir mil
turdu~unu dlln okuyuc:ulan:mna yen Türk lirası gibi büyük bir 
bildirmiştik. Bugün alC:ığımız mü. paraya malolaa vapurun aigorta
tcmmım malumata i:Öre Tırhanın h olup cJmıtd•~tnı eordı:k. 
Alanyaya 12 mil mesafede kaya - Denb:yollaın idaresi verdi~ ce. 
lıklara oturduğu anlaşılınıştır. VB:>t-3. DerizyoJ1arına alt va;>:.Jr
TeHzlc derhal isuuıbula gelmek lardan hiç birf"in ılecrtalı ol:n.ı. 
te olan Etriısk vapuruna emir ve. dreını sö•·le"'i. Bizim ayn:ı yap. 
ril.:rek Tırha.n'daki 200 yolcunun tığr·nız tııhkikatı g6re, bi' .. Uk ~ir
aluıması bılo.uiu.Uı ve Etrilsk ketlere ait vap'Jrtarm da hiç t-irl 
vapuru. kazazede Tırhanın yolcu- sikortalı de,ildir. Zira 9ııroru c!o. 
larını taır.amen aldığını telsizle layı~ile verilecek prf.,,Jerin yekCl. 
idareye bildirmiştir. 1'ırhan'dakj nubir 1e:ıe içinde nybcd;ıeeek 
'.Menun yolc:uları Etrüak vapuru bir veyahut daha fade nrurun 
taraf.ndan Alanyaya çrkarılmıt · maliyet fij'lltınt geçti~ için buna 
"ttr. Dığer yolc:ular isterlerse İs. lilzum &öriilmemcktedir. 
tan bula dönebileceklerdır. 

Tm an vapurwıun 1>uvariai ve 
snilrcttebau da gemiyi tcrk~derek 
Abnya llmıun:ua gitır.:şıerl'ir. 

:Mürettebatın gemiyi tcrketr.>csi
ne vaziyetin çok teh~ikeli olu~u 
ve geminin kurtanlrr..a!mda.1 ü 
mi:i k::ailmiı b:dunnaaı sebep ol. 
muştur. Tır!ı:run a.nbar!arı ve 
makine dairel·ri s11l1rla Jolrruı -
tur. Tc'me bırçok yc.leıi.'?d<'n 

l'-iıaır ünjvfl!Taiteainde 
türkı;e kliraüDü 

K.a'1ire, '8 (A.A.) - Egypticn 
Mail gazetesi, Kahire Qntversit:
sinde bir tOı '<çe kOrsilsOnQn t~is 
edild i~ini y.ı.:ıyor. Keza bir mü J· 
dcttenberi üni ıersitede iranca da 
tedris edilmektedir. 

--~~~~------~------~--~ 

"Sabahtan saLaha" •iltununda Bürhe.n Cclıit. Erzin~a eski 
binaların hemen he;JSin:n kerpiç olu;ur.c!an ve yıkılan b:Oatar ara. 
ıınca en f~:a l>..ınlacla beto arme JJ: .. :arın b .. !;.mdu6..ı t:ay.::~c::::r.c:ı: 
fen .. ., .. ı:Urük malıemc kullanılmaaı noktasına İ§Uet ediyor ve ıayte 
diyor: 

.. Fena 1-,d:scterfr h .. talan taıh!b ettiren fa-Dectlc .. olduğu mu
hakkaktır. Fakat bizim aıfedilmez ve asıl taahıbe muhtaç bir dfrmu 
var.:ır .... ··?ar•mız din1nc:e f·l~'tcti unuturuz; gcvıcrlz. F- ..... t: ha. 
kikatlcr .. .: ~ ...... Uıoilzi.ı kavanz.'' 

• Muharrir, t2'm1rt' ve tashihe kafamızdan bct;laımalt lhuD oldu
funu tebarüz et.:ıriyor. 

-·--... ·---· -- . -- --
.. Dikltatler" aütunwıda, belediyenin bily~ caddeterln tız~ 

clıı:1d bc:Jt .-ulana duvar çektim-ek, binalan boyatmak için rr.al aa
JıfpTerlnf ~trmıasmı itiraz edCT'ler1n hakıııu otdnğu b~ilerck 
fat,..nbuhm b?ıkrmtnzlığl saçl:ıınnı taramamtt. pia. mumar ahitttlilıc. 
tere benzetilmekte ve belediyenin göze bataıı çirldnliklcri ıa1ah et
•irmeai pek ~ndc oldutu ya.ıü.maktadU'. 

m•~~~~~ 
2888 tonluk bir 

in1i:iz vapuru bat~ı 
Lcmdra, 8 (AA.) - N~e 

limanına mensup 2888 tonluk 
Town~ley vapurunun dlln batı.do
ğu sahili açıklıırmda bir mayne 
çarparak battl!t hııber veriliyor. 
Blltlln mü.ret.tebat kurtulmqtur. 

Osman:rs:ıi:ı kur 
1uluş ~ütü 

Milli kuvvetlerilı girl!ir. 
güsteren temü~!i b!r me 

raaimle kutlandı 
Osmaniye, 8 ( A.A.) - Dün ka. 

sahamızın kurtuluş ~ünüydil. On 
binlerce ha!k ve mektepli bu mü· 
nasebetle yapılan ltu!rasirne ~ 
kun t~Urat!a iştirak eyJemı~

tir. O günO tekrar ya:amak için 
mim cllıise giyinmiş a!crucılann 

kasabaya ginşleri sürekli alkı§laı. 
la karşılanT"TŞtır. Millt kuvvttl~ 

rin bu tem<ıilt giri~terlni ta!:iben 
Atatilrkiln cbcdJ hatıra!illll taziz 
için bq da!dl.a ııü!;Qt edilmiş ve 
Cumhuriyet meydanında bayrak 
çekiımiştir. 

Halkcvi ~nOnde birçok hatiple
rin bu güzel g{)"IOn h~recaTtrr:ı hı· 
~!iyen nt'tı•'t'3" d•n!e!!dikteTı 
sonra da milli kurtulu~ sava:ın.1:ı 
~it otan yuıtla~lann aziz hatı. 
ralan taziz edilmiş, mezarlanna 
Çf'lenkler konu'mu•tur. 1 

Amas~aba iki ı 
i~lzG:a d::~a 1 

cidu 
tBaıtuafı 1 Llci tll)'fada) 

Am..ı.;)-ci, ts \..tU\.J - Merkez 
hüJ.-fun:t d~'tto:ıı dört sıhhiye me
muru ile Mrl~et mı:ıta!:3sında ç:ı.. 
lı~bdır. Vıl&yetid:lıı mu!.te
lif nu.ıtakclan~aki fe.llit,ııe..;ele
ri ı.ar ve so~uktan muhafaza için 
re.,.,:.,H'der ya;rtın'""::ı'::tadır. Dün 
kendilerine 500 kilo zeytin. 500 ki· 
Jo ~ ı3nderilm:~tir. Am:ısya 
l~ı tararmdan fela!<etıedelere 
dağıttlm'lk Oıere 20 çuval un. 
bir sa-ıdık et-ker, m•·htelit yeni 
giyi!~ CGY• Ue Z'/37 lira para 
r..rümı ynp:lmı~tır. 

Sibiukarahisar, 8 (A.A.)' 
Dundenberi toııtırada hiçbir ıe1ıele 

1ı:a~..waflm~mııt1r. }{avalann ya. 
f::Jı b'.llunm:mna ~ yardım 
e!;i ;il:.; durma!;::rzm ç:ıllfl'Y''cta

dırlar. Eğribel da~wn kapa!ı bu· 
ltınu,u ft"lak vesaire nakhyatın . 
gü;'f"'}ti-mektec:lir. Yalnız Acamlr· 
tan 7 hayvan yül:ü ~iyecek ve gi 
ycc:k eş}·ası gC:etilmlstir. 
E~C~~i>AN S.u&SUNA 

GEf.lo:N YARAL~AR 
8aıuua ,a (A.A.) - Erzincan' 

d~n tchrir:tise reliketaede aile ka· 
fileleri gelmeğe b&§larruitır. 

Sanlardan yardıma muh~ o
lanlar, milli yardım komlteai ta· 
n fmdan misafirhaneye almarak 
lstirahaUeri temin olwımnştur. 

f.steyenler c!e ahra~alannm nezd
terino yerl~tirilmc!:tedir. 
D~O~ ı=-.=!Nc.ıı.:nAN 100 

1 
FEL.Ang'J.'Zl.u~ DAHA GELDİ 

Bugün öğleden ı:ıonra saat ıs:~s d~ 
Erıi~ea~d'.lln 190 fe'!l:etıedeyt ha· 
mi! bir tren s:elr.ıi;tir. 

Trenin yok.ı!an içinde alır ya. 
ralı bulurunadı~n<lan hiç kimse
nın h~st:-ıne,·e gitmesine liizum ha· 
Sil °'""'illJ'"hr. 

Fet~~rl7~~'er Ua:·:!a""p:!:3 ga. 
nnda bir mfiddct istircluıt etmijlcr 
ke.-xli:erine çorba, çey \"e yeme!; 
verilmi§tir. 

Tren istasyona vardı~ sırada 

bf~\ he:ruı manıaralara da rast
ıeJinmt_ştir. 

Erzincandan akrabalannı bek
liya kalıbaJlk bir kfltle ;ro1cuJa.. 

Berlinde bir harp 
meclisi toplanacak 
Konuşulacak mevzu şu: 

Almanya bitaraflara karşı 
nasıl hare!<et edecek? 

Parü, 8 (A. A.) - Amıterdamdan alınan 

haberlere ,öre. Almanyanın lıitaraflara karp 
hattı hareketini tesbit etmek üzere, Berli.ıde 

bir Alman harp meclisi tcplanacaktır. 

İttifak hak.landa teminat nnnlt olup e1madıfr 
nı me~la soruyor ve diyor ki: 

Her halde görülen bir ıey vana o da. Dr. 

Buna binaen Pariı gazeteleri Almanyanm 
bltaraflar üzerindeki tazyi-kini gcniı bir surette 
tefıir etmektedir. 

Dün nihayet bulan ve Sovyet taarnızu hak
kında k•lvan Ma~ar görO mcbr:nin aynı olJuğu 
nu gisteren Ciyano • C&ky görüşmel::ri de mü
teaddit tC"fıirata mevzu teşkil ediyor. 

Göbcls Sjan.lan:ırn Kremlin mıkamlamun .es.. 
cülUğünü yap:nakta olmalandır. Bu lja.:ılar, 
Hi:Jcr Al:runyuı ile Sovyct Rusyayı baflayaa 
muahede imza edilmi§ ıibi yazıyor ve koou~u
yorlar. 

ALMAN TZHDIDINE RACMEN 
ntTARAFLAR MlLLt:TLER er •• llYETtN. 

Exc:clsior gazetesinde Marcel Paya, .Afm.an.. 
tann bitaranu Uzerindcki tazyiki mcseleııi bak
landa diyor ki: 

DEN ÇEKILMIYECEK 
Kopenhaı, 8 (A. A.) - Baıvekll Star 

nin:'in nı'1ri efldn obn eoayal demokrate9 
gazetesi §CSyle yazıyor: 

Milletler Cemlyetlnln Sovyet1cr birt:ğinl 
eemiyetteo çıkaran kararmdan beri Bertin garip 
bir aurette Sovyetlerin mlldafil:ğin1 deruhte et. 
miJ ve Moıkova da bu teaanUtten biraz mHtc -
bayylr olmut ve battA enc!igcye dlişmü~Ur. Na
li propaıandaaı Avrupanın bitaraf mc:nlekctle. 
rlnJeki fnaliyetini artırmaıkta ve Alman • Sov
yet paktLun yrlLıcı bir aüerl İttifaka tchavvül 
edccetlnl iltn etm~ktccar. 

Exc:cl..ioor Staliu'in Hitleı'e mfunkiln bir 

Al.nan!arın tehdidine rağmen bitaraf mem
leketler. Milletler Cemiyc:tini terketmekten iır 
tiJ.a edec:c~lerdir. Zira bitaraf memleketler, ba 
müesıesenin ih-!a"'t"I eA• te~kil etmlt &lan 
fikre sac!ık ka!m!:Iar:!rr. Bu gazete, Almanyar 
Flnl!r.diya mesele::inde bitaraflrğa riayet et. 
mcmiş olmakla mualıaze ve Bcrlin hükumetinift 
buna ra~en bitaraflık hakkınd:ııki tf'1Sk1"•hıl 
§'m•l devbtlerine ZOT'h 1c:ııb .. 1 ettirmek iateme~ 
te old•ığunu be;--a:! etmektedir. 

Rusya Ba!l-can~ara 
eöz kovduğu takd~rde 

İtalyan mahfillerine nazaran 

~1acarisian ilk 
kurban olaca/, 

Boma, a (A. A-) - Havaa ajansı bllclliiyor: 

VenedDl sftrllfmelerl üzerine Roma ı!yut mabtııterfne gelfln ma
lfunat, Hacarlstanm ?/acar akalliyetlerinln kolllfu ınemlchtlere ve 
bllbasu Romanyaya bırakılmıunndan dolayı keıu!L-:lnl dalına hukuku 
lhW edilm.1e telAW rttlğinJ gO&teımektedir. 

Bu mal6matı toplryan hviçre telgraf ajansı fU.DlUJ tılve ediyor: 
Bir Macar lraynftğına göre, B ıda.pcıte hWdlmetl, bilhuaa mUbtm 

toprak değişiklikleri YUkubuJdutu ıu samanda haklanndan YUC~
mekle ft&ifemlnl yapmamlf olacaktır. 

Caaky, ltalyaoın Macartatana bu hususta mtlzaheret edecelt hak-
1anda!tJ Qmld.tni teytd eyt~•ir. Çla.no, Macar lateklerlııhı Roman· 
ya hakkındaki mCGrulyetlM tttraz etmeme~le berabet, Caaky'ıWt aa· 
an dfkkatlnt Mm:tova tf'htfkest tızertne ı;elanhstir. 

fttıtV'tn .. ~"ilet mshfil''lrlne göre. Macaristan Balkanlara dofru 
Ru yayılmaamm ll't kurbanı o'acaktll". 

Rus tayyare:eri 
Finlandivada 

faaliyete geçti 
Ue1~ 8 (A. A.) - Havanm fena olmasma rafmen, ıtaa tay

JV9clleı1 Caı.allytıt göınenu.lşlerillr. Buı Flnl\ndJya Fhtrlerlnde Ye bu 
uadııı Abo, Ko~t.a ve ViborK'da al.A.rm lpreU vut.ımJoUr. SovyeUer 
buwl>a atuıam11J.ardır. 

--ruı ~~ına keı.rı~mış kımısi ısmilc, 

!tlmfai de e!?e.;n~cld re:;im!cri gö.>
tc.-erc!;: ''Bu:ıla:ı tanıyor musu· 
rı.uz? yasıyorlar mı? diye sormuş. 
tardır .•• 

l\~;:oalesef ekserisinin aldığı ce
vap kara haberden ibaret oldufu 
i;in bu acı!~ı sahneler vaziyeti 
bilsbütnn haıinl~tirmiştir • 

Fel&ketztdeler eşyalan boşaltı
lıncaya k8'1ar lsta!yonda kalmt•lar 
bun1ara'l l!tanbul"a ye-i ola.,1ar 
ayn!mış gitm!1. di!uleri de ara. 
ba vapurile S:ıraybumuna geçiri
lerek. Sirkecideki askert misafir 
haT'leye ~ötOrQlmQşlerdir. 

Kendilerine otunıaık ytt ~ 
t.erilinceye kadar orada kalacak-
lardır. . 

Çörçil F ransada lngili7 

kuvetlerini teftiş etti 

Londra, 8 ( A.A.J - Reuter a
jansının Fransada bulunan lngi. 
liz hava kuvetleri ~ndek.i mu
habiri bildiriyor: 

Bahriye nazın Vlinstıon Churc. 
hi1 halen do:U c..-p!ıesindc In~iliz 
kıtalanru ziyaıet etmektedir. Na
zır sis yürltnt1eTt bütün birlikleri 
ziyaret edemem!~r. • 

Keza yapılması mukarrer olan 
bir hava hücttm•ı mane'VT'3sı da 
havanın muhaJe.feti tebebile yapı. 
tam.a.nu;rr. 

Almanya da 

:ki gün iç!nda 
9k!şi iaa:n odil~I 

Bem. 8 (A.A.) - Gazette ~ 
Fraııklurt Almanyada ~ her 
liln tatbik edi~te olan idaııl 
ce1.31an için hususi bir &Ulun arr 
nuştır. Bu gazete, bu sabah ~-·:t 
Prusyada bir çfftlikte efendisiniJI 
ahınru y~tıktığı if;in mahkfuıl 

edilen bir hi.ımetçi kadının idaıl' 
ediıdi~lni yazmaktadır. Bu aydl 
5 inci ve altıncı günleri biri vata• 
nf hiyanet d!:~rleri adt cürümler .. 
den dolayı 9 ki~ idam edilmiıtit• 

• • • 
Bem. 8 (A.A.) - Caıiere dd 

Tıcino gautesinin Budapeşte mtJ' 
habirt, kont Çakinin Romanyadad 
yapılacak ta'!;>I~ dair camf bit 
;lrogramla V encdi~ ıeıct:tni bil" 
Jirmektedir. Macaristan hükOd 
ti Romanyadaki Macar ekalliyed 
me~~inin derhal hallini talep et
meğe karar venni~ti. 

Ayni muhabıre göre kont Çakf' 
nln lta!yanın Macar ta!ep!eri,_ 
milza~eret ett!Gini bir kere da.'ll 
:,Cyan etmiş olmasına raAmcn RO' 
ma hüktimeti bu aralık Balkanlaı' 
1a sulh plfln'annı teh'il<~ d0"1 
recek olan bir münakaşayı kab1Jl 
eOOniyecektir. 

Venedi!' konfermısı 
hakkında tefsirler 

Vcnedik konferansı ha1;kınd' 
tefs1rlerde bulunan Giom8'e d'lta' 
lia ~yle yumaktadır: 

"Kendisini alakadar eden MI' 
caristamn bu arzusu diler alAl:'"' 
dar deıvletlerin henOz muatıtkıl 
bulunan mesele!enn aaımmıyed1 

t ... ttdki ile m'kul bir Şf"ki'de hal' 
tinden kaçınmaları için bir yeS1ll 
teşkil etmemelidir." 

Hore Belisha izahat 
verecek 

Londra {radyo, saat 13) - fs.
t'fa eden harbiye na.."'JO mistcı' 
Hore BeUsha'run yann Avam~, 
m111.-asmda istifaemm ~he,..1~rı 
hakkmda izahat vermesi bek!ttl' 
mektl'dir. ,... · -

J. 

• 



• 

!"()~ DAKİKA - 8 IKtNct!tA.'llJN 1910 PAZ.\RTESI - S 

~ı Yazaa: K VR1 ROCllEKn 

Amerika harbin Şarka siraye
tine lrarşı tedbirler alıyor 

8tr Alman den.Jzciltntn 1914 de Emder. truvıuıftrUndfı ıreeeıı ırtlalflt) 

r:ıınnm 
~c1n,ıcae: 

F iJı,in adaları ile Alas~ada 
Yeniden müstahkem 
mevkiler yapılacak 
Vqbtıt-, • (A. A.) - Birlealk Amerika. Anupa iht1Wııııo 

e&rka aırayeU ba.Unde her lht\_male taroı soywak 11.kc• l'Uiplıı.i.ıı mil· 
dalaumı takviye etmfllr ~tnın lkmaUnt tacll etmektedir. Bun· 
dan ~ta a.skerl maham, Ala!kanın da çok mUat.aJılı.em bir kamp ha· 
llzıe felirilmesine luuılr Yerilmiş olduğunu .Jylemi§tlr. 

AJaskada llç bava tlsstl ile btJytlk bir denb bd .ae.s. ptlrtl. 
l'l'lf!ttt lçin kongreden t"hıriut toltb et°!ilt'cektir. 

Sovyetler ecnebilcric!e ı!!th altına almı~lar? 
B.sro, 8 (A. A.) - Ro nadaıı blldlrDi)'Or: 
.. Conicra della Sera'" gazetet inin Hclalnltl mulıablrbıln blJctlrd1ii 

ne ~re Ffn'ler l 931 aene!"lnde sJrast mOJted IIfatlle Rasyaya ıttmıf 
<>lan bir Almanı esir alm11Jhrdır. ı:str, Rualarm ~k-ecnebUerl slWı 
altma aldıklaruu aöyledikten eonı .ı demi§tir ki: 

.. _ Ben Lenlııgn&dda Almarlar, A'f'U8h:ryahJu, Çekler Ye )f". 

IU'lar1a beraber alWı altına çağı-.l~mw nnıer taamısa pellklerl .... 
man bbı sfllhlamnm atarak teslim olduk ... 

Fin cepbesinde havilir gene çolt bozu!c 
Hoaı.ova, 8 (A. A.) - Lenhgrad mert mmt.abm erklmharbt· 

1'ldnJn 1 lklnclk!ınun tarfh1J teb!lğl: 
""1 lklDclklnunda milhlm bir hl:lfse olmamllbr. Ulrta .,. 'RfToltı 

aJDtakaJamıda ke§l! kollan faallyt-tJ o'-nştm". Petl'OIR~slr mmta. 
kumda blr Sovyet keelr mlıtreseri b'T' dn~11n mllf~emnl l-""l'imett 
utralmJttır. Kareli yanmaduında to~ ve kqlf kollan faaliyeti ol· 
lllQftur. Havaaıa teaa gitmesi b&rtH., eetr+@ve ~tm~ktadlr. 

Harb!n hede~: zulme ınİ1' ..... ~t ve~ek 
Y•ıtea. 1 (4. A.) - "UnJt,.tf 11ıı!'-stl1'e .&~al .. 111 mmt tıMC

llltnde bir ııutuk .SyUyen l"ranau ,eflrl Destqueııtf, m"ttf'ft1derht bat· 
laca barb pyelerinden blrtnJn aıi"ynn'"tta f .. a•nıa yal"tlaa su!me al • 
ba19l nnnek oldu:UUa bydettJkten ıınnra de1r.wtfr ld: 

.. _ YU. blnleroe veya m.Jlyon1ıtrea '"'"'"a. eb.,rfya amt,.reı1 Y'I 
tadıtlan memJelleUerde kaııua harici gaz1ıe bürlm&sma artık rur ol· 
lll&yacaba-.. 

Sto?:holmda bir komünht gazetesine ıuikad 
Den. 1 (A •• \.) - A~ .&!:~buat btl~uaaıı Stotgoı-d.,. Ml· 

dlrdl:iu• ıısre bu f8)Wde çıkan "l~y ,,.. .• ~cltkl J-omıµ.kt eaeı. 
llDln lgal cttfCf binada bir auJMıt tertih edfat!ıtJr. Şılna!trD ~hf''I 
ae konan bir aauı bomba lnfi~ t-~. '~1.:.81. ft'D)lrı ~Qlr. 

lngUterede 
Denlzalblara kartı alınan tedbirler fayda •en!i 

1 gUnae tek bir vapur bai•rJlabi:d~ 
Loıtdra, I ( A.A.) - 1940 ~ 

nesinin ilk yedi gilnilnde bir tek 
lıiiiliı vapuru batınlmIJtır. 8u 
haberi lngiliz efldn umumiyesi 
büyük bir memnuniyetle karşıla· 
auştır. Amirallik tarafından tah· 
telbahirlere ve mıknatıslı maynla. 
ra karp alınan tedbirte.ın mQes· 
sir olduiu bu suretle an!a,ılmak· 
tadır. 

-.. koyun .urwen yuJa ye.de oı. 
tiört nubeUnd'l artmJ§tır. 

• Bu Yıl ı••sada tutan ıüolt.Ni 
~ 711·&1'da..ı daha lytdtr. Usi1ıT' 

)'atlan da .)1lbeımektedk 

• 8-nebqı 1olayı.ııe o~ktep 
ler •• ltaelertn bir b&tt.&.lk ~WI dU. 
lltmf,. bu--

• ZI ,,,.... nıektep•er ~ılmI§trr. 
raat Odul A•rup.,dan ceUrilc 

ııaJs U..... 19r11 Tıııaa maklıtelm ya• 
:.ırmak•-... -..r. ~ hlakllı·•~r latan!: 
kö7'1V1De &e.-a edllecekUr. 

Harıc;t'a: 
.... 

• ~)eLtar &.u lüQblıdaJa 8" 
reıılld•:W. söre ~ ş.na 
.Sak: ıeoera.ı koıı.otoeu . •~ . AA.o 

-~ "' .. uu, Amenka tarat&Dd&A A.vı..ırw .. 
ya eetır o:ara11 l~Ur. .} 

• Haı1cl)"e DUan ll..U, A.1'\19traJ)'rl 

ile dlplomaUk IDUDaeebeUer '-ta M'I 

dJıtn! bUd1rm!fUr. !ki ta.raı fimdi· 
den eetlrlertDJ tayin •tmltUr. Kana 
da" cenubi Afrika bir~ ew..~ 
Awatnlya. Vqtnrtoa Ue dotrudaıı 

dotruya mtınuebet tula ._ do
lll1a70alarm Dçttnctl80dttl'. 

• SlvU tayyare bllroeu. ~ 
"1"lllif oldutu MMlllc Ulr Nponrndıo 
1940 ...-~ ayı DÜMl)'etiack 
m.U, plloUar mtlltaraım .0.000 e ba· 
ut olacatmı t&lunln we Ameı11tadalır' 
tanare lbnaal&naa1 lütfatmı te. 
ada IGID l21 ma,_ dalar talwla e 
c111= •• talep ebaekt.9cltr. Ra~ 
POle ... ,. ........ )'alca D&ldl7a· 
tam J'Gmde 14,1, ... u. u.ldi)'atamı 
J'bde ü.T ft pa.ta naJdf7atnmı 
Ja.cte ıu ~ --. OldUlu ............. 

Deyli Herald gazetesi bu hu· 
susta şöyle yazıyor: "Deniı harbı 
nakkında itimat beslemekte ber 
zamandan daha haklıyız.. 

Bu gazete bu itimadın harbin w 
ıktisadt hayatın ihtiyaçhınıu daha 
iyi ka11ıJamalc için ln:tlfz vapur. 
!arının kontrol edilmesine dair bil· 
~t~ verilen karar ile de tak· 
vıye edıımi§ o!c" .ığwiu yumakta· 
dır. Bugünden itib<uen baıı ~da 
maddelennin vr ibya t~bi tutul. 
ması, lngılteren' n meh ,,~ :)tokla· 
rıTla iı:tinat e1er k ~"ı;,ı f'f\'"el ya· 
~maktan v;uga;tjtfni ~ternıeııi 
itUwıırile bu itim:ıdı sağlanua~tu • 
.,,aktadır. 

l{uv\lutii va 
mü~takil 

bir Romanya 
~Cem~~ de\ ·lc!lcr içlıı 

L;ı- t:m ıiyet ve 
IÜkUn İ tndidir 

Bükrq. 8 f A. \.) - (,"hisinnan 
da kraım huzurunda yapılmıı o. 
ıan vatanperve!Lne t~ürattaP 

hah9eden Timpul ıuetesi aöYlt
diyor: 

Romanya, Dn:ester'in 6b0r ya· 
ka~mdaki koill§U'lri'e iyi ve samı 
mi kom,utuk mf ıasebetlerini mu· 
hafaıa ve takviy~ etmek a11ttindf 

oldtılunu bir ke. e daha ısbıat .ı . 
miştir. KuVVf'tli ve mü!takil bir 
Komanyanın korneu devlet için 
f>ir emniyM mna·ıı oldutu multtık· 
kaktır. Romanya, Dn'~er ve Ka· 
raderıbde karJıla an milletler mu· 
kaddeoratmm yel. lilerine muaru 
olmadılma, belki daimi bir au1h 
ldnde yaııyana i.akJpf edebileceii-

Aradan on gfüı reçnrl1ti. Bu za. 
ma:ı nrfında Ane hemen he
men hisbir getr.iye tesac!Uf etme

...... 11111ıu1111111111111111ıuu11111111111u. dl diyebiliriz. Yalnı2 A3,erdn 

Dost memleke!lerle j zaptctn:ek niyeti!~ yell:enlcrini 
ticari münıcebctleri· ~i~irerek arkasından lqu bofu. 

miz1n tak:ıiye:İr.e na k~tuğu iki gemi müıtetın:ı .• 
d .., 'ı Mükc bu o:ı ıü:-ıll bot geçir• 

ogra di. Padangda edindiği malam&t-

~ '; • • •ı• • • t larla pli.uru hazırladı. 
ı..Sj(I Kılsa nazırı ı Çinde!d Almanlann bUyUk 

1 Çintav limanı Japonların eline 

Ba~tkalbaşın'n , ıeçtiktca a.;nra o tarafın yo11an 
1 artık kapanmıı demekti. Buua 

• ,., • ../ karşı; Tilr~ye Emdenden kurtu· 
ıuaresınu8 l lanlı1r lçln blı- necat Wkeli ea-

ydıroı. ÇU.üil Türkiye ltmf 
Bir yunan iktisat ıı devletlerine harp ilin etmlı Al-

heyeti geldi ma .. latla mil§tcrek hareket edi • 
Memleketimizle yab!.neı " · yordu. Oraya varmak için A· 

do~t memleketi ansmd111d ticari rap sahillerine çıkmak llumdı. 
münasebetleri takviye ınaba1ile Alill:e yolda eğer hiçbir gemi· 
teıebbüslere bir yenisi daha ilhe ye t.ea-d;lf etmeue Somatra a· 
e<Wmiıtir. Türk - Yunan lktııat d:ıaının garp sahiline geçerek 
anlaımasmı geni§letme-k Uzere bu b:.ı a<.ıhil boyunca timal arnıu 
sabah Türk • Yunan erkanın-dan takip e.!ecek; burada timali tar· 
SaOık Yunan iktaat nuın 14. A. ki ra%g1rlarını bulduktan aonra 
Bakkalba~ı §ehrinıize gelmittir: garbe yilrüyece!l, buradan Mal• 

Siıasi \•c: iktJ~ mahatilde. ~v ad.Jarına ve Ad .. n körfezine, 
sabık Yunan nazınnm Ankara P~rLn INğazma, Kızıl denbde 
:ieyahatine çok ehemmiyet veril· c:ı:ıeye ~ uunawtı. 
meUedir. Cid .. ~cn Avruı.a,a tı~ ıe;-

Bu ı;eyahat Balkan memleket!.- ır.eyi dlf:.:.nUyor.:!u. 
ri arasındaki siyasi w askeri an. 
l~"M!ara mu''Ui ola~~ t98sh ik· 
tf'!adf bir birlik kurulmasile a!A!:.a· 
dar &örülmektedir. 

o:fer anlaşmalar gibi bu IOn 
birlık ıeşeLbusünün de ilk mües
sısıen fürkıye ve Yunanistan nu. 
k0m•t'""1 ntmı.l(tp"rr. Bu r' ... "! 
tCmasıar neticelendikten sonra di· 
l~ öa!kanu do.;t ve mütteuklen· 
mizin de bu ge-ıiş ekonomnc i~ 

birlifine cir~teri. ~ylece Bal. 
kanblann paralnnrun Balkanlar. 
da kalzmmna. al!!!alı milletlerin 
i!rtlsadf milnase!Jetlerinin çok can
hnmasına ~ iktisadf gQrlüklenn 
l:endi aralarında kısmen iıale3int 
'~ vem:ek bu vazi)'ft haw
.ınımı olacafl bitdi-iliyor. 
halyadruı kliring ile 

MAl alabaece~iz 
ltaJyaıuıı oa~ıca eı~trık mal· 
~i fabrikatan mfun,:ssillenn
dc.u M. t-ııwwyen b~ünkü Semp. 
lon e1<mf'e41ile $ehrimize gelmi~tir. 

14 k4.,unuenet .. 
Sabahleyin, '1aha c~rl'"-'rde 

birtey yc-ktu. Sl'lat 10 a ~ 
ufukta görülen bir duman. bek· 
lenen Al1"!1Atn ft!)urunun plditf· 
ne delildi. Va:>ur o kadar yavq 
gcli~·ordu ki. ara-:San d•klblar 
g~tiel halde hllt yerinde 1&)'1 • 

yor ıamu b!'.sıl oluyordu. 
Nihayet bir Hat 10nra Ôtddır

Ça yalda§tı: iki saat ıonra ta
mımile gelmi1 bulunuyordu. Bu 
vapur Loyd kumpanva11nın 1600 
tonluk eski bir nakliye kömür 
filebi idi. 

Cboizinc a-iınd~ld b-J tflep. 
Padaııgdan Lourenço • Manıuese 
citmelt bahannile aynlmıttı. 

J<'clemenkliler, tüzıhelendikle • 
ri için. ıteminin ancak ıemi tay· 
fasına kafi grlecek kadar ernk 
alrnaımı müsaade etmiılerdi. 

Şile-bin Aneye yanaımaaı için 
ril%!İ.r ve deniz müsait de~ldl. 

Anenin bu Alman vapuruna 
nakli iti Pa&ab • Sut koyunda 
oldu ve uzun ılirdU. 

Almanlar Choizin(e ıeçtilrten 
so.nn l'ılilke, buı:Une kadar, ka· 
bırlannı çel:tiği. kendilerini Di • 
reksiyon a<lalıııd:ı.n kurtara.o 
A"etin b::ıtı.Jmuıru cn.rc:td. 

tarafına Shenir, Cenon keJimeJe.. 
ri yazıl yorc!u. EUtiln bu itlerin 
ya;nl:nalına devam edlldlll ura. 
da da filebin direğinde ıemide • 
kilereen birinin Uzerir.e ttaıyao 
arması çizdiği ltalyan ba)"l'atl 
dal;aJanıyordu. 

BUyUk ticaret ycllamKan uırak
Ja;ıl""ı~ tak~:rde bu cenlt deni> 
de pek tth!lke JO'Hu. E-rfflf'e 
kararlaı~rdıt:lan gibi her 15r8-
necek duma:-da ıemf tonıiataa 

yap .. nk ueklaşa.:d:tı. 
Şilep hiç bir tehU!teye maru 

kalm1da.n 7 • 8 klnunevwl cece. 
si Bı-bill~e-ndeb•e ~rdı. Bu teh
likeli getr.iden, bu kalabalık yol. 
~an bir an evvel kurtulabilmek 
için ihtiyat olarak bir tarafa ko
nuta., kö:nürl~ ocaıkhra atıldı. 

Shoisinc ıim~!i, ma1dneler!ni 
ktnrcaıına çal:ıty0r, 1&1tı. a mil 
ya,arl!k gidiyordu. 

24 saat IODra Ciddenin~ 

1arnrıdil. 
Gemidekilerin hemen Mpd 

lre::d:J:rinf f!me::c!i!cre binm!tltt• 
Türkiye yoluyla Almlınyaya dlJee 
dilklerinl dll§UnUyorlardr. 

Şilep durdu. Denbı ~ 
dart Clikaya bindiler. Ciece ka. 
ranlığL"ldan istifade ediyorlar~ 

Choisinc ıözleriniıı &ıllnde b· 
ranlıtdara c8mülllrken onlar da 
1ULtlqıyorlu, karaya doAru ci • 
diyorlardı. 

Y olcla Franld laınu3rl1 De. 
laix'e raatla:hlar. Onun lombar 
direklerinden aıUn lfıklan, b· 
nıı1ık içinde uhll n=ınaarw,... 

pıyordu. 

1htiyatlı hareketleri. ıecenfa 
karaıılıiı. bi~ bir la bırakm&daa 
kimse farkında olmada nuaak\a .. 
malan.,. fır ~at verdi. SOO mette 
uuktaki kumaala vardı!ar. Saa
dalbrdan ernklannı, ~ 
cephanelerini tqıdılnr. 

Şimdi yapılacak iı tehre bda 
bir kefil kolu candererek YUi,.. 
ti ı5:re.""UDekti. Evveli bura1anıua 
lrimlcrl.., elinde bulunc!utı.anu WL 
mek l1n:nda. Bur111arda Frau11-
lar mı. Türkler mi Arablar mı 
vardıl 

Belld bunda bir adaım t ... dll 
etselerdi, endi~ri aaalacaktı. 

Kumul 1>c>yum:a. kumul derinJl. 
ğince uzanıp derinleıen ıasiılilr., 

blltUn laablan bozinui, en~ 
arttımuıtı. 

Bu silkdn, bu eeub1llr asan n. 
man devam etmedi. Mllfreatnfa 
karp!rM nereden çılm1r1an bcll 
ol:r.ayan yüslerce Arap ~dnyor

du. IIepsJ de ayrı ayn, tunç reıl"' 
cinde adaml&rdL 

(Dnun1 .ar) 

ltalyan fabrikatörü. Türkiy~ 
nin e:ektrik malzemesi ihtiyaanı 

temin edebilecelini eöylemi§tır. 
Bu itibarla piyasamuda yapaca· 
it tem!'\lara ehemmiyet verilmek· 
tedir. ltalyadan IOn gelenlerden 
~;limiıe göre. manifatura. 
ia:"J) ır.ah-mıesi için kullanılan eş. 
ya mikte:.;na olmak ü.ıere diler 
emtirın !talyadan getirilebi!~i 
temi:'I edııiyor. 

AytcrJn b:ıtııı, he:nlni ml!te • 
essir etu.iıti. Bir an için Alm.ın 
dona:ıma!ına iltihak ed:n A11e. -----------

eu er~ sıparieterlnden 15000 
irete hdar olanlan için bazı 
'~'>"k:\lar kliring hesabile it yap
ıı3la m•ra:nkat etmişlerdir. Fa· 
'<et da'ta büyük sipari,Jer için an· 
ca.1< akreditif yoluyla it yapıla~i. 

ccefi t-if-4iriliyor. 
BO~ bir ltalyan bankası ta· 

.:::terimi:- yüz:ie 9 faizle akttdi· 
•. H muamelesi yapmalı kararla~tır 
n~tır .• 

Ar.cak hu hesaptaki para atAka 
tar ftah..,.11 fabrikalarına Menin· 
.:eye k:ıdar faiz verilece~inden an· 
~ k!re yüksek ve faıla fiyatla 
atı'.mağa müsait eşya için tatbik 
·:file!>ilecrği ~yleniyor .• 
lta~yadan getitebileceltmiı e,· 

/8. ~lmar piyasalarına nazaran 
/ Ülde 40.80 paha'ıdır. Maamafih 
buıQ:udl vaziyet dolayısile bunla· 
·ın kabulü zaruri ~örOJQvor. 

~kani bu'unmaktadır. 
C"'hi~112u nbyde ve Köstencede ya· 
pılan mua.nam tezahilrat w kra· 
im fçt'!'n celen bir cotkunlukla 
ano,tanma,., Rumen milletinin 
ıtynf imanla müttehit oldulunu 
ve birlik. latikW ve sulh gayeleri· 
nl takip etmekte buluodulunu is. 
bat eımekt.ed.ir~ 

ergcç kavuıacağı akibete bir an 
evvel vumıı oldu. 

Choifli"g ... arl,e hareket et~ 
az sonra genit denlz!n ortasında 
bu 1 t500 tr.nhıJc oen j iJı:i yınıı yal. 
pı vurarak ylirlimeie, ilerlemeye 
çalışıyordu. 

Choicing, saatte ancak dör 
mil yapıy~du. Bwıuıla kol"!l&n 
lık yapmak imk!rwzdı. Köm ·· 
diye arr.barlanna otutıtu~u mac 
de kömürden bqka her gey 
bcu.ıiyordu. 

Geminin Çirti at,.,..:ı .. rf. df'!'hal 
harrkete grı:'11"r. Bu aeafp mat' 

de araımd1 birkaç ~rça blok ı 
yt:-tiılar. icap edince geD"fnfn ıt 
ratitıi bnnhrla arttırabiJtteklerdı 

Diğer taraftan ~ .. Fon Mükeni 
mf1freM11ini tc,ldl eden t~yfalaı 
la, ıemid~ bulunanlu, )'Ukand.1 

m:tt'-1• bi" faP1~yrte rirft-1l!l"rd: 
Her ihtimale lnr,t ,;~,_." ,eldir. 
defiftim-elt iup ediyot"du. 

Lor.! r!rnpP.ı'IJU"ftlll pmllr 
ri .. de kutJand·ty r.nJr deflftfrili 
yor. Siyah teknesi. beyu -.r. 
lan., g(tveıu 1asmmm unmtralı 

rengi. Cenova kum.panyalannm 
ıiyah rengine boyanıyor, bOyUk 
beY.u hadlarle de ft,P.W'UA ön 

GUrtlfik bulmaca 
t 
2t-it-t-t-tıır.16·...--t-+-t-t 

3 
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Yazan: William Matin Çeviren: Ha-Ke 

yor 
Karabükteki heyelô.n esnasında şimen
difer memurların dan bazıları yaralandı 

Komiser başını kaldırmadan ı milk8.lenıe ani bir sarette ketıildi. 
gözlerini yukarı kaldırdı ve Conu Gayri tabii bir gürUltü ve onu ta
görünce: kip eden bir hırıltı duydum. l§te 
-" Oho ! ne oldu da geldiniz?,, o kadar.,, 

Ankara, 8 _ Kara.bük istasyo- J run feneri bozulmul', alakadarlara ı -" Sizi rahatsız ettiğim için Müfettiş Eva.M ııs:ı.bi bir hare-

: ;~:d;a::: !:~~ı~;::~~ va;:~::il~~:::n olu rH ........ a ...... v ..... a ...... , .. a ...... r .... d ..... a ...... n .......... s ..... a ...... k ..... , .. n .. "··, .. n ...... ı .. z ...... I :r~:! sı!:~~aln~~:~:uge: ::eç:~:n~~~· ::. nuınara-
tehlıkC$ınC maruz kalmıştır. Y i diye soracaktım.,, Bu sefer telefon kontroltmtı a -

Şimendifer memurları arasında açıldı l 1 Komiııer Conun yuzı.ıne derin radı ve 9990 la. muhabere}"' giri-

yaralılar vardır. Yolculara bir ıey Samıun, 8 - Erbaa _ Samsun i Rasathane mü dürü ne diyor? derin baktı ve başını arkaya. ata- ııemediğini !9()yledi. Aldxğı cevapta 
olmamıştır. Hadise mahalline im. yolu karin kapalıydı, açılmı~tır. f . 

1 

rak: hatta bir bozukluk olmadığını öğ· 

d~:~;;;ı::ı.:,:::·;~ -12 ki- ,..:s:.~:.~~:u ::::;: ::.: 1 Şimal rüzganmn yağmuru 1 ~;· •:ı~d;;:;. ·~.:~uf~'im"!l!. re~ı~ğa kalktı ve komls0<e: "Ço-

~~':'a:ı.~ ~ı::;,~· dün yeni ~~;::.;::~~:;;~~;~: ı. kara çevirmesi muhtemel I! J~:~.:~~ ~!:;u:-;.~~ ;,~~~:::,g:= ~;: : 
Kar fırtınası smdan milteessir olan Çarşnnba nm üzerine koydu. "- Nereye?., • 

Ankara, 8- Kar fırtınası Ana. kaza.sına icab eden biltiln yardım - Kış mevsiminde bulunrnaklığı· böyle çıkmadı. Kar durdu; ve kes· Con, sabrrla bekledi ve gayet .. _ Bu allahm hclbt aparlı• 
dolunun muhtelif mıntakalnnda lar yapıldığı gibi ehemmiyetli za- mızla beraber havalar tabii birse- kin soğuklar on ~ gündenberi sakin bir sesle: mana!,, diye gükredi. 

devam ediyor • yiat ve hasarata uğnynn Tokatm yir takip etmemektedir. Nitekim ·!cvam ediyor. "- Biliyonmnı:rz ki CC9ed1 ben 
Niksarla Re,adiye ve Erbaa Erbaa kazasmdald felnketzedele - birincikanunun 27 sinde vukua Bu hurusta fikirlerine müracaat bulmuştum,, - dedi. 

köyleri arasında münakale ve mu- rin ihtlynçlnn için de buradan yi- gelen zelzele felaketini ayni hafta ettiğimiz Rasathane müdürü bize "- Üstelik bir de katili de mi 

vasata temin olunmuştur. Erbaa yecck ve giyecek madde ve eşyala- içinde seylap faciası takip etti; şu rnalUmatı verdi: bulmak istiyorsunuz?,, 
Niksar arasında bozulan telgraf rı ile in~a levazımatı olarak ke - ve Ankara :Meteoroloji umum mü· - Son yağan devamlı yağmur- Komi9eT bunu söylerken gözle-
hatlan yapılmıştır. Reşadiye için. reste gönderilmiştir. Mahalli ihti - dürü bu iki hadisenin biribirile lar şimal rüzgarlarının havaya M- rini alaylı bir şekilde kırpryordu. 
i:leki kurtarma ve tamir ameliyatı yacatı ve bilhassa Erbanyn yapılan yakın bir alakac;r bulunduğunu kim olamamasındandır, daima lo· Con: "-Bu benim vazifem de--
devam etmektedir. Ankara ve nakliyatı tetkik etmek Uzere Sam- söyledi. dosun galebe çalmasından ileri ge- ğil,, - dedi. "Maama!ih beni aıa-
Samsundan 60 doktorun yola çı- sun valisi diln Ladik kaza.cıma gide· Şehrimize gelirıce içinde bulun· liyor. Binaenaleyh bu havalar kadar ediyOt'.,, 
kanldığı bildirilmiştir. Yeşilrr. rck icab eden tedbirleri almıştır. duğumuz ikincikıinun diğer yılla· normal değildir. Seylaplar, !eye- Komiser mnsanm üzerine eğı1e-
makla Kelkit nehri kısmen buz Etraftan gelen eşya ve Jevnzmı nn ayni ayma nisbetle hava is. zanlar bu anormal havaların neti. rek: 
tutmuştur. ioin Snımunda yeniden bir depo a- tasyonlan mütehassısları tarafın· cesidir. Bir haftaya kadar havala· "- Kabul. Katil .si:z:sbüzt., 

Koyulhisarda ölenler 
çıltruttır. LUzumlu nıahaİlerc yar _ dan normal telfıkki edilmemekte- rm normal bir vaziyete gelmesi "- Hayır, ben değ1ltm.,, 
dmı sevkiy&tr devam etmekWir. dir. Bir hafta kadar evvel çıkan muhtemeldir. ''-Olamaz. Katil simfniz!.., 

Anlmra, 8 - Alınan habcrler
Cien Sİvastn Koyulhiaar kazasında 
hasar ve zayiatın çok fazla oldu. 
ğu anla§ılıyw. Yalnız kasaba 
merkezinde 400 ölü vardır. Key 
ve nahiyelerde ise ölenler daha 
fazladır. 

Sivas valisi Koyulhisara hare
ket etmiştir. İmdad heyetleri 
~önderilmektedir. 

Sivasta mektepler on g<ın mftd
'detle tatil edilmiştir. 

Dahiliye ve Sıhhat vekillerinin 
bugün Siva.sa gelmeleri beldeni. 
y«. 

Çarf8mbada 
Samsun, 8 _ Çal"§aDlba kazası 

merkezinde glmdiye kadar ~ 6-
ın, 87 yaralı vardır. Harab olan ev
ler 168 dir. 138 ev de kumıen ha· 
rab olmuştur. Aynca dört otel, iki 
han, dört kahve, d<Srt fırm, ~ta 
!9e telgraf ve mezbaha binalan yı
bl~tır. 

Çat"Bnmba klS}•lerinde 18 am. 46 
yaralr vardır. Köylerde yıkılan ev
ler 371, kısmen han.b olan evler 
786 dır. 

Zelzele ile Çar,s.nnbanm Çaltıbn. 

Erbaada halka çadır 
'ld' I verı ı 

Tokat, 8 - Erbaaya memur e
dilen Sanumn Tali muavini, Sam
sun halkevinde on bir kişilik bir 
yardım heyctile Erbaaya gelmJş, 

derhal yardım komitesi kunılarak 
islıe, bkan, eşya tevzi, enkaz kal· • 
dırma işlerini tanzime ~lamıştır. 

30 yataklı bir revir kurularak ya
rahla.rm tedavilerine ba,la.ndığı gL 

hl, 29 ağrr yaralı da Samsun has
tanesine gönderilmişUr. Hilkflmet 
binaamm ve andnrma dairesinin 
sağlam olduğu anla§ıldı. Memurlar 
burada vazifelerine başlamışlardır. 
Ana caddelerdeki enkaz tel!lizl ~n -
mekte ve bir iş üzerinde ellişer ki· 
şllik mlltenddit ekipler devnmh o
larak çalışmaktadır. 

Baraka in§aatı devam ediyor. 
Yliz bara.kanın insaatı ikmal edil
mek Uzeredlr. 

Erbaa merkezinde halk tamamen 

çadtrlara yerleştirilmi~tir. Açıkta 

kbı:ıse kalmamasına bUyük bir e -

hemmiyet verilmektedir. 53 lKJyde 

Alman çocuklarının okuduğu yeni 
tarih kitabında neler var 1 

Çocuklara sorulan bir sual 

Sizi şeker yemekten 
kim mahrum ediyor? 

İngilizce Deyli SkC1l, gazetesi Alman çocuklarına yeni bir 
tarih kitabı verildiğini yazmaktadır. Gazete bu kitaptan bazı sual 
ve cevapları şöyle hulasa ediyor: 

Sual: Bugünkü Avrupada en fena adam, sizi şekerleme ye
mekten mahrum eden ve geceleri sokakların karanlıkta bırakılma· 
sma sebep olan kimdir? 

Cevap: Çemberlayn. 

Sual: Çembcrlayn Almanyaya neden taarruz etti ve bizi iste
mediğimiz bu harbe niçin sürükledi? 

Cevap: Çünkü zengin memleketimizi kıskanıyor ve Führeri
mizden kod .. -uyor. 

:tngilizce Deyli Meyl gazetesine Amsterdamdan bildirildiğine 
göre Bitler ralKtteıZ'iır. Banları NMi liderinin bcı-ğez k1m9er'indcn 
muztarip olduğunu, bazıları da rahatsızlığın hafif ve ehemmiyet iz 
olduğunu söylüyorlar. 

İ 'n 1~ yiizü.nü bilenler pek azdır. Bununla beraber Bitlerin 
.&yetine Berlinde bir ldinikin kanser mütehaS5ı ı genç dvktoru
nwı memur olduğu bilinmektedir. İsmi Kral BraMt olan bıı doktor 
Hitlerc seyahatlerinde de refakat etmektedir. Bitler sık sık ıu 

cümleyi ~r ediyor: 
- Benim artık yaşayacıık ancak on &enem kaldıl 11 

kuru soğuklarm bir kar havasile Şimal rüzgarlannm yağmuru ,._ Eğer katil olmuş olaydmı. 
değişeceği ümit olunurken vaziyet kara çevirmesi de beklenebilir. " Vt\kanm ncticerini öğrenmek için 

buraya. gelmezdim,, ve bunu ıı<Sy-

lerken gülüycmlu. 

·de. Wer teşkilatlandmlmış ve ayni 
surette faaliyete geçirilmiştir. 

racaat ederek mesai arkadaşlarlle Komi.ser bedbinane bqmr .sal-
birlikte felAket sahalarmda kendi _ ladı: 

Felaketzedelerin isklmna 
devam ediliyor 
Ankara, 8 - Fellketzede mm

takalar halkmm muhtelif yerlere 
sevkine devam olunuyor. Evvelki 
gece lzmire Erzlncandan 21, diln 
de 25 yaralı götilrülmüş ve hasta
nelere yerleştirilmi§tir. 

Konynya aevkolunan Er:zincıınlt-

lar otellere ycrle3tirilmiş, kendile_ 
rine ihtiyaçları olan çamaşır, elbi
se verilmlı], aynca da nakdi ya.r -

dımda bulunulmuştur. 

Knyseriye gönderilecek 1000 ki· 
şlden 65 l yaratı 182 kişi dlln Knyse-

riye v~sıl olmu:ılar ve yerleştiril • 
mişlerdir. Aynca Ankara, tstan -
bul, Adana, Mersin vilayetlerine 
gitmek üzere trenle gelen 650 fe
laketzedenin istasyonda iaşeleri te
min olunduğu gibi bunlar içinde i
cab edenlerin müdavntı da yapıl • 
mıştrr. 

Adnnada bakılmak Uzere istenil
miş olan 500 felaketzededen dilne 
kadar Adnnaya 223 felA.ketzede 
gelmiştir. Bunların milli yardım 

komitesi tarafından ayrılmış komi
teler elile istikbal :i.sktm ve iaşele
ri temin olunmuştur. Bugün de A
danaya 250 kişi gelecektir. 

Giresundan yardım auretile tam 
deresine kadar yetiŞtirilen erza. 
l:m Tam dereden Alucra ve §8.rkt 
Karahi.sar kauılı:ı.rma ııureti nakli 
için Giresun vll!yeti icab eden ted
biri almış ve bu maksatla Tam De
reden §nrkt Karahisar yolunun da· 
imi olarak açık bulundurulması te
min edllmL~tir. Bundan ba§ka !ela. 
kete uğrıyan k<Sylcr ho.lkmm i:ışe
l'!rini \'C iskanlarmr temin için köy
lere' memurlar ı;:önderilm.iştir. 

Amerikan doktorları 
Sivasa gıttiler 
A n k: a r a , 8 - Hareketi. 

arz felaketi luır,jısmda 1.stanbulda
ki Amerikan hastanesi sertabibi 
doktor Şepert, hUldlınetimize mu_ 

lerlne vazife verilmesini rica eyle
mi:ı ve bu rica bUyilk bir :sempati 
ile karşılanmıştı. 

Bu taleb üzerine doktor Şemerte 
kmlı.ym iki numariUı yardım has
tanesi opcnıtörlilğü tevdi edilmlş 

ve bugün yanmda ikisi kadın ol -
malt tizere ile; aııi.stanı olduğu haL 
de Ank&T&dan Siva.sa hareket et -
miııt.ir. Doktor Şepcrt ve ıırkadq
lan istasyonda kmlay umu.mı mer
kezi erklnı tarafından uğurlanmış
tır. 

m.r;;el.t~ 
BEYOGLU 

ll"T.ltı ljalolı: Holme# (l!alcsttr Vlller'IA kG-
~11 CTUrkı;el. 

:llELJ.ll: Z.orla J;llulnlt otmaa. 
'l"RAYı Tuzak. 
l'lMCR: 0Q .tıaıu bQJ11ıt111w. 
·r uuıı:u: Tııt PIUc:M!I ('Ttlrlt m.t) 
J.A ı.r;: Yıkılan mnııet. 
HLD17.ı Bll<1tnnamı1ıtr 
flAitAJU'A: IC&rar teceııl •• Cana•arla.r ı;ettsl 
.U.KAZAR: Goeola.r ı::eııror. 
ı:ilRı Blldln::ıemıırtır. 

Af',Uf: K rl:usıız adam .,., P:Ddllllb r;~ 
5\RK: Oc ahbap Ç3'rll~lu harbe tıdlyor 

(Tllrkcc) Ye Kadınlar aaıtaoalL 

T.\lfı i511<!.I:'> Jıtm:ror ve Bon De''(!' 
AKIN: Sen 1t1marca1t n Bir ananm cıınalıı. 

İSTANBUL 
FEB t.n ı Putırmacı:raa •• fllttldııı (T'Orketı) 

Rln Onu-'• 11111 .,.. RllNl'ft _.. 
('F.Mlll':ltUTASı Ana lıalbl •e Almaca.. 
ArAll'.: llrodftJ' ırrenadı Ti 7.om:ımı ı .. r.tl 
HIJ.r.r: Cıkmaa ıokak ve nncam CT'Orkellt 
Tlı"lt~:>f: Pıuıtırm•n,...n ,,. t1),.kA•• (Tllrkce>. 

Dml& kızı :Uovtla n 09 numaralı 
!nJOkllm. 

Rtl.Ar.ı Gaıı&ıtcr1t1 lı:an-1 •• Gcno ıcıııar. 
.u.mı» ,n: Çıkmaa aolr&lı .,.. Hocam 

Crtlrkte> 

BEŞiKTAŞ 

cilt• a-.cııar. 

o;:rq: Bt JdtrmeuıtoUr. 
ocn:ı.ı nııdtmıemltt1!'. 

KADIKÔ1 
il ,J,T. : Vatan lcur1Arat1 aral&a. 
"t'RF.YTAt Gaip Cetı~t Te TI~rıı (Ttlrk(t) 

O~KtJDAR 

BAKIRKO:r 
Jrt'l.TlT.AIM: 00•11.t ea.a 
iı.utmı Blldırtn,mıştır. 

llllll"llf'no--., ŞEHlR TtY ATROSU 
Komedi Kısmı: 
Gece: 20.M lia: 
~ZtlN mS.\SI 

ist. Lv. Amirlifiinden: 
2 No.lı Dlkiıncvi terzi ve çadır kısıoıJarma gece ekibi l!;in 1tc;l almacak

tır. Bu ekip on ~ gUnM bir gUndUz. eklbl Ue tebdilen Ç!\l~acaktır. tstekll
lerln a~:ığı<lo. yazılı vesıül.le Tophanede lki Numaralı Diltimevi MUıJUr1Uj51lne 

mUrııcnnUe.n. 

l - btidn. 
2 -... :Polisçe muııl\drlak hUsnUhal vnrakam. 
3 - Tifo ~ k&ğtdL (1074). (llt) 

"- Biz neler törmMik. nelu. 
Mademki bun.d.n.smt1 mi millet.. 
tiş Evamla göriftilreyim. Yarm 
onunla size gelecektik. .. Bir daki
ka bekleyiniz.,, 

Komiıler yerinden kalkb ve yan. 

odalard;uı biriDe girdi. Biraz son
ra o odanm. kapı:.a a.c;ıldı ve :ıt.. 

mieer, Cona, gelmesi için ipret 
etti. 

Collun gird1ği yer 1lfü bir oda 
idi. Yasrhanenhı bllfI]lda kırk, 1mk 
beş yoşlarmdıı, zayrt, nnşm bir 

adam vard.c. 

Con yakla.§tr yGkla.şmu kandı. 

ni ona takdim etti. 
-" Mfilletili! Evaııa ft fimdi ndi

snade ederseniz size bir~ sual 
soracağım. Lütfen oturunuz,, Cc>
na yer gösternrelc lron~ağa baş 
ladı: 

"- Dti.o, yapılan iıstint.alt neti
C1Nlinde Cenubi Afrika.dan yeni 
geldiğinizi söylediniz.,. 
"- Evet, doğrudur.,. 
Müfettiş Evans k~lnrmı kaldı

rarak: 
"- Çok garip bir tesadüf!., 
''-Neden?,, 

"- Zira., Kovent bahçedt"., öldlirü 
len ve sizin butmnş olduğunuz 
maktul do cenubi Afrikalıdır!,, 

Con hayretini giz1iyemedi: 
"- Demek kim olduğunu <Sğ

rendiniz? ,. 
Direktör başını tasdik maka

mında eğerek ma.'8.Ilrn Uzcrinde 
duran telsiz telgraf kağıdını gös
tererek: 
"-Bu telgraf Kap şehrinden ge

liyor ve bize, cesedini bulm~ ol
duğunuz adamın Rejinald Vo.lpas 
olduğunu yanyor . ., 

Con ayaga sıçrayarak: 
"-Kabil değil, olamaz!,, 
"- Değil mı dediniz?,, Ve Co

nn mütecessis bir şekilde baktt. 
Con: 
''- Daha Rejinald Valpasla ya

rım saat evvel görüştüm!,, 
"- Bunu ben de anlamıyorum. 

Namı? nerede?,, 
"- Telt'.'tonda ... 
Con, Çil huca k olup biteni 

anlnttt. Telefon etmesine 8C-

bep olnn açılmayan on numaralı 
daire, penceredeki göl~, telefonun 
öbUr ucundan gelen fısıltı şeklin -
deki konu!jllln .. 

" •... Fısıltı ~klinde neden 
konuştuğmıu bilrniyo"1m ! Sonra 

Hanriyat sokağındaki apartmı~ 
na mU!cttiş Evansla iki iri yatı 

polis ve O:ın Trençnm g:irdikıeri 
vakrt Kovent b~esindeki. ga:ıt 

kule.si on defa vurdu. Sokak, bU 
saatte ISSJZdr. Con apartnnatıı' 

girerken yukarıda e~rengiz &1· 
renin pencele~ baktt. Odıılaf 

ka.ranlıkb. Ellen Osmandun dıı, 

pencorelerindc ışık yoktu. 
Bu dört kişi, acele adımta.rl• 

merdivenleri çıktnağa ba.~ladılar. 
On numaralı dairenin ka.pıst. 

polislerin cep limbalart ile ~:1' 
içinde kaldı; beyaz kart-vi:zrt ol· 
duğu yerde duruyordu. 

Müfettiş Evano bpryı kurcala" 
dt. Kilitli idi. üç kere vurdu. ce
vap gehnedi. Birkaç saniye lb&' 
ledi ve tekrar vurdu. Yine SC9 SC

1 

da }"Ok. 
Polislerden birine öönerc:lc: 

''Şınada biT elektrilc düğmesi o
lacak, bulun bakalım.'' 

Polisin cep lambası dıwartat1 

aydmlatmaja başlaclr. Koridoruıı 
ucunda düğmeyi buldu, ışığı yak't1 
etraf aydınlandığt valcrt, ıkoridol"' 
da beıinci bir şahsm olduğu gô
rüldü. Bit- kadın. Con onu derhal 
tan»<lı. Apartmaru temizleyen~· 
dın. 

Kadın. kimsenin konuş~ 
mey-dan vermeden: 
"- Sabaha kadar da vunıarııt 

o kapı açılmaz. içerde kimse ~ 
Vura vura elim şişti.'' dedi. 

Kadının ani meydana çılcma&ıfl' 
dan korkan; ve sonra sinirleneıı 
Evans: 

''- İşiniz ne burada Nere<tefl 
gcliyorsunu2?" diye sordu. J{a # 

dın: 

"- Heyecanlaıunaym.,. dedi· 
Hepinizi içeri~ girenken gol': 
düm, ve arkanızdan ~rdivenlet' 
çıktım. Ne oldu?'' 

Ziyaretinizin tıebd>i ~ ?" 

Müfettiş sert oıer.k: .. _ 'fJJ.1 
polt.iz; bu odaya maha:kka'= gir' 
meJiyiz. -Bir anahta.ctım var rtJZf 
"-Hayır. Aoehtar bay V-1' 

puta; o da dün geceden ~ 
meydanda yok.-" 

Milfctti§ iz~dut gibi yanınd' 
duran polislere sordu. 

''- Kilidini kıra'bilir misSıdl( 
''- Belki.'' 
"-Öyle ise, haydi!'" 
İki pol~. iki koç gıöi ka;pı~ 

tosladılar. Kapı mukavemet ~ 
Birkaç toslayıştan oonra kapı ıt?i" 
yük bir gıcrrtı ile açddı. . 

Müfettiş Evans içeriye pö>· 
Con onu ta.kip etti. Telefon#' 
si masanın ü..~rinde duruyc~· 
Odanuı ortasında, halmm Da:~ ,, 
de, boylu boyunca uzanmış bit .. 

·&ı• <lam yatıyordu. Dir bakış kafi J 

adam ölmüştü. 
Müfettiş Y2nma di~ ~öke~:. 

"- Bıçaklanmış. zavallı -·• de(li 
Gözlerilc damlarm ili'.erinc açıl~ 

f!'j' 
p:.n<:creyc işaret ederek: ...... J> 

til m, bıır3.dan kaçtı.'' ~ 

Con miifcttişe: "- Fnkııt dl 
adam kim?" Ve yerdeki cese 
gösterdi. ''Yalpns mı?" 

( Denmı vıır) 

d 

l. 


