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Kont Çaki 
.Peşteye döndü 
Gazetecilere: 

''Sulh için çalı
şıyoruz !,, dedi 

w-Bada~, D (A. A.) - l "- -a 
ı -taıı h&ric. U1C • 

Berlinde rnüşavirlerlle 
~örüşen Hitler, Ru$ veya 
italyan dostluQundan 

bu sabah ~ye nazın kont Cea.ky 
Cnedikten Bud 

ye gelıni§tir. ape§tc- ·rini feda edecek 
Kont Csaky ınutecu E 

natta btı..lunnru ~-ı...'-ere . beya,. N 
''S -·~~ki. SON DA K 1 KA 

eneıerdcnberi takib ctl'~·- ·--------------Yolda tn- • ıt;l.UUZ; 
- '4lU bır siıkfınetlc ilerleme.. 
E'e devanı ed' 
"al•• ıyonız. Biz sulh içln 
• ..,ıyoruz ve mcsaimı . 
f n'-•et zın nıuvaf. 
._., le netlceleneceğind . 

bulunuyoruz.,, en emın 

Nwr, Venedik mUifıkatrn h 
raretıı bir hnva içlnde cerey:ı e~ 
tlğfni btlhassa tebnrUz etti · 
... tınl§tir. 

Londra, 9 (Radyo, aaat 18) - Berline Clön
rnüş olan Hitler askeri ve aiyaai müıavirlerile gö
rüşnıelere be.,Iamııtır. Birçok Nazi rüesasının iş
tirakile yapılan bu toplantılarda batlıca mesele 
olarak Almanya'nın Ruıyadan mı, yoksa italya
dan rnı aynlmaaı lazım geldiği mevzubahı ol
maktadır. 

................................................ Muhtelif Çemberlayn 
m nta alarda 
Z E L 

bir nutuk söyledi 
Bugün mühim 

Berlinde büyü 
bir siyasi faaliy~ 
Rusların Finlandiyadaki hezımeti 

Almanyada inkisar doğurdu 
Arnsterdarn, 9 (A.A.) - Bir kaç gündenberi 

Berlin'dc büyük bir siyasi faaliyet göze çarpmak. 
tadır. Ba~vckalettc Ye hariciye nezaretinde dip. 
lomatik görü~meler yapılmakta olm.asma rağmen 
henüz hiç bir karar verilmediği iyi haber alan 
mahfellcrde söylenmektedir. 

Fi:ılandiya hadiseleri ve llanya'nın son dip. 
lomatik faaliyeti karşısında alman zimamdarları 
henüz tereddüd etmektedirler. 

Telegraf gaz~inin Berlin'den öğrendiiine 
göre Finlandiya,da Rus'lann uğradığı hezimet bu.. 
rada derin bir inkisar tevlit etmiştir. 

Sovyetler birliğinin asked §&!eti sarmlmıı
tır. Diğer cihetten Sovyetler birli~nin Almanya. 
') a ka.fi rnıktarda yardım edememesi iktisadi 
mahfellerde teessür uyandımu§Ur. Çünkü Sovyet
ler sözlerinde chrmamı~ar ve pek az mıktarda 

mal göndermi,ıen:iir. 

Z L E 1 ~2:~~ .~g~~:~~~~~-1 
Bordurda, izmirde, Dikilide yeni 1 :~~~:!ii::~:c:·~~:-1 
sarsıntılar; Gümüşhanede bazı ~:::.ı~. (~~.:: 1!~ Mareşal Göfinge 
evler y ıkılmak tehlı'kesı· no .. sterd'ı ~:nb:=d;e~r;:u;ol:~; 1 h 1 

y Bile,sonukenvemya.cıtvazıyetin ver·ıen se a~ ·yet er 
:Utib,ır;rde9n~~;:~a-:;d~~r:a:~ niye ve 6.30 da 6 saniye devam•- bi~~~~~nı. :u::~· ezcUmle • 
Yok 2'!lzeıc olmuştur. ~a"..ıar den üç zelzele duyulmu§tur. Bun- §lSyle d~tir : 

tur. lnrdnn 
15 

sanlyc sUren zclzel~ or- ''Yeni sene, fırtmadan sonraki H 8 ı • k • • ı A 
izınir, 9 (A A ) DU ta eiddctte bir darbe idi. Geçen Bakin bir hava gibi ba.Şladl. Fakat ı er ı ı n cı p an a 

fi hrinıizde hı:rif • b:-
1 

n sabah zelzelede Dikili civarında Kaynar. bu havanın ne kadat devam ede- . 
lllUştur. Dü ır ze zele ol- Ca mevkiinde bir sıcak !U Çtkmtş. ceği hakkında bir 3ey SÖyJiyemem. 
ı .ao da 5 .. n. sabah Dikili'de saat tı. Bu son hafta çlindc .. u artmı• d ı~ t 

oatüy .. .. Bununla beraber, §UDU a .çare 

-----=....::_ e ve 
2

.~o da 
15 

sa- (Devamı 2 inci ıay{ada) etmek isterim ki, cephelerde bu- k e ı k e t e ' 

O ı a n a :~~ .. ~~~~::~ ~:~:1:.: Pe ı m e ıs ıyo r . 
Denizlerde harb devam ediyor. Y 

tehlı·lrede'. ~~g7f~~~ Mareşa , ağır mesuliyetlerle demokrat hilkô· 
~ filoou lmpa .. to•luğun d•oi<d•n metlerin gayzı karşısında yalnız mı bırakılacak? 

Al .. manya, Holanda hududunda ı ;:~~;=.~~ı~===:~::: Almanyamn dahili vaziyeti p•ojclcrl, Hitl" Uc nasyonal halcfct gördüğü vcsafre, bütifa 
dlinya vaziyetine geçerek Lehlerin hakkında dedikodu halinde ya - sosyalist partisi crkıi.nı arasında dünya matbuatında yer bulan 

agır 1opçu kararga" hı tes•ıs ett'ı \ ::;d~~erlnia~~:>~ya A~::::: ~!~~:c ~::~~e~:f~t;k:~C:c~:~: :~m !~~~ın:ls~~!u, A~;:~y~;~ ~:~:ya!::aRu~~:~i:::~r 
mUtteflk ve dostu Rusya tarafın. mızı h::b:rcar etmiştik: Führer· iyi karşılanmadığı, hele Rusya iiiin yaptığı fedal-J!rltklar, deniz 
dan uğrndıihnı söylemi~, FinlandL in, :,.üktek kumanda heyeti tara- ile daha sıkı bir iş birliği yapıl · de uğra1ıft ağır zayiat, garptd:i 

:. .(Yu.ııı 2 
inci aa,.fada) • ,(Devamı 2 inci aayfada) j fin:lan kabul edilmeyen askeri ması tasavvurunun kuvvetli mu· Devamı 2 İn~i,.ıa.ı~~--

-------~---=-~--~--~--~~~~---~~~~~~~~-~-
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S>hirde 
~Neler Oldu.-

Ortateur.sat outcas1ne ıatn aoı,ıyor 

önümüzdeki yll yeni 
, liseler açılacak 

Su ssrıe lise, orla ve öEretmen 
o'tuHarınaa 2321 şu~e var 

m ~Je't!~@Dfttlh'llttmn] 
Ruzvelt9 Clllmhurreislic 
ğine seçilıııelr istiyor 

Amerika cumhurreisi, dünyanın fena vaziyette 
olduğuna bir kere daha işaret etmektedir 
'°'~~on, t (A. A.) - Her 1e11e demokrat !rrbmnrn i'ltl1' .. 

batta arfedecell mebaltğt tedarik etmesi mawdiJe verilmekte olan 
''Jackson gllnll" ziyafetinde bir nutuk 15Öylentl§ olan B. Ruzvclt. ez. 
cUnıJe §öyle dem~tir: 

B. ItuzveJt, yakında yapılacak olan reisJeumhur fntlhabatJ !ıak. 
lnndS.:.l taısavvurlarıııdan hiç b&bletmeın.to ve kendie1nlıı. yeniden rl· 
yaseti kabul etmesi imklı.n.uıa işaret eylemc.miştlr. 

Fakat Birleşik Amerika hllkrunet!eri ile rlyasetfcumhur daJrcsL ' 
nin fae.JyeUerine kar§ı ynp?lan birt:a!tım hUcuırJ:ı.rA~ iaUlu:Llı bir u. 
lanla bahsettikten eonra eu ~zleri l!Ave et.r.ılştlr: 

11..nt Vetlll~ mulatellt vfll. orta tedriaa~ mn~Ierile, lise. 
'etlerin otta okul DlttY.acl etrafla. lu t,egfı edecektir. Bllhaua ıiın. 
.a. ~diden tetkiltleree bulun- diye kadar yapılan teftişler netl
a.aktadır. Bu yıl lise, orta ve l5~- cc3lnde memlckeıln ihtlyacı oı ta 
etmen o~ullıırınd:ı t11be ıı:ıyısı 1 okuldan ziyade lise Uzcrinedir. \ "i· 
!327 )'1 buLU1ilur. Bu 11ubclor.:lc 

1 
!AycUcr..e lise ~çılm& l.lUıo &ıı.. 

kuyan taJQbe de 11!>.141 ı ,ok. mlbdckl mayw be1mdaa lilbana 
elmfwtfr. Bu r:ı...1tamf?l ftnlmlhde-1 bOy'llk b!r hm ''erl!ece!:t!r. 

''Ameriba mllleU, butfuı Dd valDayı kabul ve teısllm etmekte. 

cUr: 
Blrtnd2ıt. Ame.rtı:a"nm bulandır.o~ ıumf 1:.ilre barlı;, allnyanm ba.

klbta fena bir vulyette oldtJiudur. 

"Bu gibi hDcumlardruı en~e etmeğe mahal olmadıfr lSğrenlldllf 
\ aman iş g3rx.ıak lçln lnsaıı kendLılr.de baküaten şevk bulu)or • ., 

:.f )'ıl 25 blndı:ıs ap;:-ı otm•m•k Maarif vekltetJ ~nl y1I bfttc;e. 
~e kabıırocngw gui.ölıUDde bu· 1 sine orta tedrisat. lgln mllhlm 
ıı.nduran vck1il~ ihtiyaç :n~tlnl 1 miktarda tahsl3at llAve edilecck
•lı:~rek muhtelit vi!Cıyetlcrde yeni Ur. -
Mareşal Göringe 

verilen salahiyetler 

tktncis\ Amerikum cb.hllt el;oıı.oml ahamıda mmıtm tcrald:i. 
yat elde ct.:mlt otdat.ıdu. Bu kuuıs!an glz!ememek lbır.ldır ve bu 
:Cazançlar. yeni kauuıçlarrn csnsnn tc~!tll etmesi lcnb eder. Amerllm 
1930 mail bıılırwımdan yeni blr zihnlyetlo ç:!un:ştır. Aı:ı::ı lka, bu 
zi!ıııi1'et uyealndo tinllmtbdekt 1eneler zar.taad& tesadllf edcce:S 
mlilldlWa ~ı koyabJJecekth-. 

•Dipfo;:;:ıasf malıa:!;J, bu c:J.mleyi n.uzveIUn re.Lslcumlıur s4atllt f. 
ta etut; rol ien yoru!ram:ı o!ittp ve kend!Elnin yeı iden lnUlab•na 
tareftar o~anl<Mlll gayc~tlerlni kırmamak arzusunda bulunduğu ma.oa. 
ıwu ç karmakt::ıdn·. 

Diğer taraftan. &ı\liye nazm ve meıhur demokrat l"finin a~a.şı 
~~ Clevland'Ja bir nutuk irad edtırc..k .. yeıti kanun" ah.kAmınnı 
tatb~ devam edilmesi lehinde bulunmuşsa da Ruzveltln yeniden 
cu.mhurrelsliğlne lntlhab cdllmulne karg1 sempatiainl izhar etmekle 
beraber bu in:.i~l> l~de kat'l Ur lisan Jtullanmanıı' ve budu açık.. 
ca 1ıııcmemışt1r. 

(Ba§W:n!'11 inci '8.1fada) 1 Almanyadakl bu dahili hMfoe· 
•skc i \'aziyctin gayri muayyen nb acaba manası nedir? Fransıı 
)lu~ , ln!lliz e Pransı.ı abluka· • ~~ a:ılue yilzü.n~en ta• 

sının iktzLa;:i/&tı lberine yaptığı h?"*ul: e-:f er:ıeycn dö:t ac::ıeli!c 

rararl:ır yUzü!!den bu memleket" m:ş"ı~r pt!n yeıir.e nılla kütı tcJ
te da.illi vu~ydin normoıl ol birleri afarak yeni bir plAn ikame 
:nad ;'Ula §Üp~c yoktur; fakat edileceği kabUl olun!.b;lir bir a· 

B. Ruzvelt, ''yeni kanun" un ~lftçnPrtn ve a...,,.lentrı ım.ı .. ~...,a 
yetişm.İj, &pi.:4(UIA.-syonu durdurm111 ve ıerelc zenginlere, ger('k ıa.ıdr

lere Uu48 bir lba,yarl&k l"cirmu imdaıaı bah!]etınif olalijunu ba.. 
ırrlat.ırufbr. ~nlleyJı. Amerll:alıb..-ı yeni ka.ııu aJeyhhıde bulu
nanlara kulü uma.cıaja ve hfl!ttn:etln idaresi hrJ;kmı!& vereceği 

hWa...1 awell notayl.::a g6re veııneie davet etml~tlr. 

.ı~n. aöylemlt oldufa nutukla, yeni kanuııa rntızaheret e~en 
ve Ruzveltln rlyaset.lııln tecdld.lul lam.!nni eUuit olan l1d ıuwrın lcl:es 
lle ziraat nazın V~lace·dır. 

Cc:n~~rlJ;::i:ı 
nui~u 

Nar. r .. jimin:n çok kı::a blr za· kir:llr . .Bu hususta buı tefslr~r<!e ,. (~ 1 bd ..,.Ha) 
crwı...a yılrılaca~ıaa hükmetmek bulunan Londra siyasi mahfeUeri yantn bugtla lngiıtertı " l'raııaa 
l.ıilyu:C bir hata olur. Bu rejimin bu mc:selel:le Qörir.ı'in. kendi nU· gibi ayni dava uf!unc!a çarpqtığt. 
siya,,i rnel:anizrr.ası malOm oldu· rw:w.a mulw.lii dıger Nazi rci::tcri ıu bilhassa l§a.ret eu:ıü§tir. 
~una göre Eerfüıcle halen iıttı· ne karp milhim bir zafer w:ındı· Mr. Çb.amberlain Parieto din 
~ar m~~kiin:le bulunag adam.lann ğı fik.lc.dedir. <Du r.ahfeller, Hir rr.c.a _ııe TU.r~ aıuında Jmu.-
b 01 .. -· ı harb d li.na.n -ı aıılaımalar mCU.be-e -- o S".m e evam et· ıcr-ın Almanyadaki nUfuau tı:ç -1,•-

tnek ia:.iyee...ld.nnde ,c:µıe yok . eks:lmemi:1 cl...zkla beraber, GJ· tll• :nlrk • lııgtlia .. Fraam auıa· 
tur, çünl:ü b:.ı adamlar tıhısl:ın bedelerinde.ıı b:ılı.let.mif v~ bwıwı 

rın;;·ın bUtün Alman faaliyetine d~mokrul cepheal Mn bir '-----,. 
kurtarmak i~in b<ı~ka b1t vuıta " ..-u .. 
kullanmazlar. hakim old-~u m:.ıt:laaaındadır. '>1dulwua toUw t.eba.rila .ttlastt-

Yeni bir ••::una taarrau" De Almanyada b:lttı.n harp faaliyeti· ttr. 
ll'ra,.-,.ız • tn::Hz lttifa"mu lnhJtı ni koııtrol eden odur; harbin en 1 8qvetil !ncUtere ne l'ranaa 
ettir:nf'k gibi ~! bir e-:cl pe· ııaz:k bir dak::Cas.n<!a ise marcıat 1 aruuıda yapılan mali aniaımaya 

ye·n• iden .çok , a~ır mcsı.·l.i>.·~tl:r geçerek ''Bu a.-ılafml bbe her 
find.: kc:ıtı.:l:bn ıcnra l!it:erin Jii~ d 
\re ırkad.ı!!~nnın gup cephcün c.i.lllıf o. 1yor. ltend.!'ın en ıeyden futa yvdun edecektir,. 

de veya İskandinavyada, yahut b:klcnllen ıey. yaluU Alm&."l ile" demi§tir. 
~a Ba.:.:ırJnrda ve Y0ıkuı Ş.u·~not t::ıal:tiyat.n•n seri bir kal:rnunası Mr. Çc:nber!ayn tn:llteren!n 
askeri hareketlere br.§larru g1:.ı değ:ltlir. Alrıanyayı iflistan ve airl a:nC:!ıı!:ıa teFil!tızl&.ı kuvve· 

b. k 1 :i d h 1 enUaauyondan kurtaracak mali tinden. bütlln mnt:tirı hnk6mctle 
ır a:-ar vc:-m: c. e mu ~e-nc • 

tir. Fak:t bu dz.!:il:::!& Al:::an bir siyaset a.raı::ak va.ıifcai de beraber aynı davada mUcadete 
marcıale verilml§tir. için ııaaıl blrlepı.Jf olduğundan 

Mare~ale verilen bu yeni satı· 
hiyctlerden çıkan mana ıu olabi· 
lir: Abluka. Ren°in orta kıyısın· 
~ çok d::rin tesirler yapnuıtır. 

Bu ablukanın bir f clakete mllncer 
ol-1.:r.Ul için r-ni ve ~b 
tedbirler almak l!"l':n ıctMi~tir. 
Muepl·n yapa:a;t ilk it abluka· 
ya rağ""nen Alman3·2ya i&a!!tı 

arttırmak ve e~fl~l70f'I t.ı 
YUnn..--dan harp r.ıa?!yeıinl idare 
et-nele obca!:trr. Fal-at eı:::-n but 

bahıettikten sonra hfi~6metin 

siyasetinin dcğtımlyecc~inl SÖy • 
lemlı ve: -ruttufumu.ı yotu ve 
girlgtili:nb aiyuctl terketııı~k 

en büyük ha:.a otur'' demlıttr. 
Baıve!ıil Alman milletf nln bn· 

meal lhrm cet:.n bir hakikat ol~ 
rak, b:ırbin bıqlamaauıa Ye deva 
mına Alman mill .. tir.fn eebe-b ot· 
doğunu bir kut daha ipret et• 
mi,tir. 

Saltuk 
deni+;;D 

Büyflk de.vleUer iG:n bfr mü~&r&~a 
s~~~sı hal!ne eelmek üzara 

IC:"11~, 9 (A.A. - Yan res• 
mt .. Llerta• Adaı" guete3İ At· 

ma.rt • Sovyet f1 birl!~ il~ rfn • 
Sovyet harbinin Avrupar.ın ıinu· 

lf §lrklainde yeni bir nzij·et ih· 
das ettiğini kayc!eyleökten ıon· 

ra Baltık deniai aularrnm bilvük 
d.;vl .. tler için l.ti.r aıu..'larebc .aha· 1 

1 
ıt haline gelmek üzere bulundu· 
ğunu. va•t.:ylc Bal.ık a<dıill.:riıı· 

d: bu!u.-.a.., !;~;~ d:v!:!!er ua • 
ıında bir anl&JtQ yapdmıı olsay

dı bu f claketten kurtulmak lm • 
kam mevcut otıca!ını fal:at ?i:n· 

Holanda 

di lı qtcn geçmIJ olduğwıu illvc 
etmektedir. 

Helıi.nki. 9 (A.A.) - Pebmno 
mıntakasında J<'in kepi kollan • 
f1t'l bir faalivet fi?Östcrdlei habt:r 

verilmektedir. nu kctif kollan 
Sovye:.lerin il::ri m'vzilerinı ta· 
nrruz eder~k düşınaaıa craa.kını 
imha etmişlerdir. 

Diğer cihetten S,,vyet kıtatan 
&0ğuğa lurşı kendilerini muhafa· 
za etmek ve f."' 411 ke§d kol:aruun 
t::cessüsUn:len kurtulmak husus • 
l:ınnda büyU!t mU§kWAta uğra • 
makt:ıdırl:.r. 

Londf9, 9 (A.A.) - Hollanda, iki ü; hafta t..Jftra. tC1rlniaan1 
ayı sonundaki kadar ciddi bir Alm!\n tehdfrii 1ruııaııKa kalacaktır. 

Da!ly Tcl:graf l?Uetet;nin A~aterdıtm muhabiri Renkling
bamcn'C:c Uc!Ia.r.Hıt hndodun• yıı1cı., noktıı·ra ta.hriben 65 kilometre 
~cJc yı.:.ul bir Alman umumi karargihı te"t" edltdlllnl, garbi 
Alıuanyiid--..1:1 ıclahi,-yettar bir bynütan aldığı hab~rlere atfen 
biJi.innd. tt.dir • 

.Bu hebere rre. J.""'lt cı.ıtrmda fli,tr to~u kararctııt•r1 tesls 
eclllmlş Elıa La ChapeUe'de Den"den hudt·du b-w1-n<:a tayyare mey
dantan fGwyonlPrt tn~" t!-'itf"\i~tir. Mt-hP.b1r dlvor ki: 

"Eğer Alm:ın tehdidi u"'hik meV!clfne kom·hrak oluna. tayyare 

~~l~rtnden. Hotlanda ıehirlcrinc kart1, lnaaf&rıca lstlfade ede • 
)'-1 t... • ·ı .. ce •• gn:ı-.~·· r. 

:<u2a~~ 

AjatıSi 
1 

Y . B ' ., :r.~ BaÇLta 
kabinesi 

(Bata l l.ııd e,yfada) 

ve ~a;a ba,olamrıtur. Zelul• 
lieı·6ıwı.ıl mnıla.kıunnda da hbic. 
~ ve evvelki ıWı aaat 19 da 
ıte.Lı.:tı 19 da 2.2J de ve 2, M 
de obw&.k lUere Uç do!& t~er. ~ 

etın11Ur. ~ci wUele oldJt)t,U,_,,ol •" 

mut v. 6 aaı.J..>'e •llrm~'-Ur. ~ n•• 

~l'lıö&IWU, fi (A. A.) - ZoJl 2, 
nal ıa.rfuı.d& vllayellmbde yer 
M.l'Blnt>aı oimamı.şUr. euguru.U 
trenle Erzl:ıca.ııa 4.S amele g:uue.. 
rl1ıniftir. E:Uılcan vlliyeU emrin• 
verilun Enw-um vllf.yet memw- • 
luındu bet memur Ue nümune 
hwstane.sl l.Jae ec:ıtacıaı da dW:ı sk• 
tam.ki treııle Erziııcaaa gJ:tmiGJer. • dk. 

ÜçflncO umumi mOfettfştlk mtl .. 
ıavir memurlann<!an 5 t de Trab
zondl64 Sıı.maUA )'ohı ile .IWziaca.. 
na gitmialenlır. ı 

Bayındır, il (A. A.) - Baymdtr. 
da bugün biri 9 elU bette. Urbtal 
ve kuvvetlltf de 1.58 Q otmalt il. 
zere olın3lden oeııuba 2 aelzelo 1Ja. 
~Ur. 

1-parta: ' (A.A.) - 9u ıh •. 
bahleyuı aaa.t 7 .il) de ,ebrtmtzde ol. 

dvk~ deYaıah b!t' b&reketıan otmuı 
l...Se bir a&l'l&ta _.,.....,._ ._... ,. 

OJ.lıJUr 

011.QaQpane: • ( A.A.) - Oedltıala.ı 

Ut.: 

8all sb'er ~ de .U!ret:lmlld9 

b• san t..ıaJu1a ,.. earsmbl&rl 1 
blıetdıtnwkıedU. 8&lk. .n blrtActıta_ 
nwıWt.o bert buaka ve çadulanla .._ 

rınmaktadırlar. Şdırtm1&da b&rek• .. 

Uars oeUceat 40 evtıı •aztyeU t.e!l., 

llkeU gOrüldQ~ bu evler ~ 

etUrll:nJ.ttlr. Şeb1rdek1 cUıar •vleıizJ 

de ylbJe MkMo!nJe çatlak.l&r vardır. 

Ream.I btDaJ&r da bu meyandadır. 

Ya.ğ!Mkt& devam eden kar eo eanu_ 

metreye cılmu;tır. Kop, ıdcaM " 
Slplkor d.:ıClan kap&DDUlbr. 

(Zebele mmtakalanadald ... 
llablrle.rhnbln 1ol1adıiı ..._,er 
4 Uaet aaJfadl'ldır.) 
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Roma, 9 ( A.A.) - "Lavoro 
F~~; .. t-a., f't'"!etesi Mlcari~ta,,ıa 
hurnanya n.a!Unda reali<\t bir iti 
19.f akdini ümit etmekte \e bu i~ı 
mlı!..:ti11 ool~e\Lmin Avrupa..ın 
ş:mal ve m~kezine ilerlemesi lehli· 
kesi ka:-şıc:ır.<'ı mü~te·t'k bir h:ırat 
ve ~e-ıivet te1f11cki~ini mr:ıiafa~ 
eLme'lc ıarurettr1de kalabil~kleri· 
ni iavl! eyiem·· tedir. 

• • • 
Be!'1ad. !> { A.A.J - (Ste.<ani 
Yan rc"mt Y~;·r!:ıv ır.::ı"·!ille 

rinde beyan e~iMilti"e ~ö~ v .. .,~ 
dikte ceceyan ejen ıtaıyan • Ma 
car görüşmeleri Rt'~radda pak ~il 
Yül: •>ir ~,p:ı·· i!:? kışı1a:unıtUr 
Cünkü Y•·"'"Slewanın haı icf ~i .. a 
.,..,.; d" k"~ii.,imıfn nü'uzıı'1a şid 
det'e mukavm'l•t etmek. Rıı'1'='n· 
larda sulhil sallamla$Urmak ve 
~:1UJa şa:l:t .\vrupa d~vlet~~n a 
rasında her tilrlü ihtillfa mani ol 
mat.. ..,..,, •• , .. ..; .. i ""tmektedir. 

Te:!afill pa~t 
O:ğertaıaıtall lsviÇTtde -çık:ırı 

Besler Naciınchten gazete~inu. 
Y~oslav me!llauıinJen a.uığı ma· 
l'41lMlta gore Venedık konuşmala. 
rı.ıua tvıacar ve Yugo~av devleı 
adanılan arnsm<ia bir muıakat ya 
pum~ esaş itıbarile takarrur et· 
mıştır. 

riu müllkat Balkan devletleri a· 
rasınua yakında akdolunacak kon. 
teranstan evvel \'tlkubuiacakur. 

koma hükfunetinın !ta.ya, Yu 
goslavya ' Macarıstan arasında 
hır tedafüi pakt ya:>lmaı:.mı iste· 
dığı de 6Öylenilmektedır. Bu pakt 
mucıbince, eğ~ Macaristan Ru~ 
tehdidile ka~ı!asırsa ttalya Maaı 
ri~tana yardım edecektir. 

ltaıya qlatbuatı, Italyanm ve 
Macaristanın, komünizm ve}ıı 
Ealkan .e 1 una Avrupasııu teh. 
d '.t edecek h:!rha.,gi bir kuvvct;n 
yol~u kesmek niyetleri üzerinde 
ısrar et.lnf'ktedir. 

Loadra mülakatı naısıl 
k&11•,adı? 
'-"".,.. '"· - Rö~·ter ajansmın 

dip!omatik nıuha!Jiri iyi babu a 
l~ mahfil!ere atten Ciano • Ç.ak• 
mul~kaunın Lontlra"a resmi bi. 

le kentt:ertrıe verıımeıll uayan .,... 
~ par~ bl•'>"sluı.icıı. o1r1kmif lG b1;. 

t1...un ~nuı evvet <1aiıtılJr\uilU L:.C 
r..ıl;!arım-• ,,. e~'fl. ~ vıkU.et.t tıUJlril 
ınl<1ttr. · 

• 14W~l Po?Ol\yahl&rd&ft buz tek· 
n1'1J·enıu limanlar umum mUdc-ııı ı 
'1ln• m...racaaua lf h.teı.ıı,,ıerdlr 
Keyfiyet ve'k..'Uete blldlrllml§Ur. 

l»~~~L~~l , 1 , < , rt• , , , • 1 

Eae, ~lorM&ra ve· l~ara~er.!z1e f!f hna 
TAYYAR VAPURU KURTULDU 

DUıı gece eemeğe hafla.yan kuvvetli ~ tonra, bu aabab 
~lmize 1W y~mıatır. 

Ege, •Jann....ra ve .Karadenfsde dlln akİaJ!ldanberl ço~ §tddeW bir 
rrtına hUkUm sUrmektedir. Ka.adeolzd~ bU~Un v .. p .. !laı U:u.ulara 

wtfµu.ü~lardır. G..uıe;su Trabzonda, .Karadenb Pulaô.ha.nede, b:m1r 
...ret.~e 1.&lm:şur. 

Karadenlzde bulunan A klll vapuru dCıı &kpm mtıekUIAtla bo. 
~ gtrebl1mlt, geceyi bcğazda ıeı;hdikı..tn son1a bu sat.ah u..:ı.t 8.ZO 
c.ia i!:i gUn rötarla Umana gclnıl,şUr. Vapur yaUla TrııL.:on ve S:un3U·. 
na u~abllm!JJtir. Yine l(a.ad~nlzden Uman.nıır.ıı gclr.le~te çt~n An· 
!::ıra ,,.puro da b~ &a~ı:h bı.ğ.:u gireW!ınlf tal.at §!C:d.::tll U;ıl yu. 
zünden lieykoz önünde demirteme(;c mecbur olmı;ştur. An:t~ v:ıpu. 
runda da buarat olduğu tahmin olunuyor. ÇUnl:.11 !ırtınıı.nm daha 
şlddeUcnd~ diln ıeceyi vc.pur bo~az dıomda ge~lnne~e mecbur ot. 
ınusı .ıı-. · 

Akden.l'lde bulunıuı vt.ı>urlar da limanlardan çlkamamaktadtrlar. 
ır· end"runuan gelmekte olan Erzurum vapuru \anakl:rle:!e, 

EtrUak hmirde, Çanakkale ile Aın!erta vapurlan da Marmar1stedlr, 
Gellbo!u civ .rında karaya oturan drnlz tic'ırP.t fiJo..,t•tun 63 '"' . 

~ında en eski gemlsi Tayyar \onpurunun yolcularını almak tiz.:re gt. 
len Saadet vapuru fırtına ~i1%Ur.den Sarköyde kalnuıuı-. Son da'!tl:ta· 
..ia. ald'junız bir h:lbere ı~re evvelki gece yar11ından sonra l:araya o
tursn T3'"Y'llr Vl'!"lnrıt btı P'thı"h sut a.ao da kflndJ kendin• kurtul. 
rnuştur. Vgpur Jı:ı~ bodOala.maeındu yarahclır. Dum!upmar va;-unı 
t'ayyuuı yolcularını aktarma 6 '' eı ek S{deceklerl yerlere clitllrecek· 
Ur. Tayyar vapuru Umana ıellrl'erek tımılrA ''"'t'ICAltttr. 

Alanya clvanııda karaya oturml'!J oı,.n Trrhan venl'?U".,"" ~ .. f 
btr mnlQ.mat almıımnmı~tır. Çan~kkalede BuJ~r df'~fn Akb~ et· 
hf'Unde sahfldf'n lM metr" a~tkbl ka ~la uran f't mn • ' 

·- SO!'f t>A!tfXA - 'txtNCtıtANUN tt40 !ALT- S 

SUN lJA'<lJ<A UJb Lt!lrli1&1t1 . IS] 

Aralannd?.n on l:işl bir ta~m 

ıürWtU çıkaıarak b"lr ıeyler aöy. 
lly1,,rlardı. Milkc bu aJa.uluın 

ıözlcrinden bir ~yler anlar""ıyor 
du. Ar bların iki kcli.uedc bh 
.. Bam 1 Bum!" dediklerine bakı· 
lıru Desaib kruvasare Malarmı 

bümbardıman etmit olaeaktL 
Müke dlla!ıı: gibi bir tt.1mn l;a. 

retlerle. kendisinin onlarla alaka· 
•1 olmat!r!rnı a~lattı; aynı zam.uı· 

da flikıhırdıtki bayrakl•rTnı4aıı 

btrlni ıöatcriyordu. Anlattılar Ye 

bu Araplar Mükenin m:ifre~esini' 
Hudeydeye kadar tcıyf ettiler. 

den 1mdad iatemlftlr. Gemi kurtarma ştrk.-ttnm U.COneG tahlt.tye ,... 
n:lııl tamirde bulunduğundan tt~yq vapurunwı J.mdadına ıtdlleme-
~Lir. · 

Son gtınterde Dfınlıyollan vapurlarma btr nnamhk llt!I olma.., 
tur. Kemal vapuru blrka~ gtln eV\·el Ayval•ll poataaını yapar~•• Ed
romlt klirlezf a~ıtlannda birdı'lnb're makln•ltrl bom1"'uthn". 

Kaptan bir hır&ftıın lmdad istemiş. diğer taraftan da yelken ~ 
çarak v~""ru tıı\lıO"' dtıtru )"lllr'a..,unnwur. Keoaal vapuru ı.-tt 
yo•cııtna bUvUk kor'lfular atlatarak saatlerce Y"'lke1'1e dıontı ltıf"rtııc!e 
boe11laJ1"1ş ve nihııyet bın••""" ~&nderileo lmdad V&purile yolcular 
alınarı-'t y('tlerlnf' ,.lStllrl'1mlh•tUr. 

Y~nrnnıt vapur da yedekte olarak llmanmuza ,.ttrilnıJI " ~ 
nılre •lmmrııttr. 

aıınrlan ~aıt1ta .4tma'IWl'!dll yeni fnım ~llPn Vll Etrtl•k Dı Ttrh ... 
nm eşi olan 8500 tonluk Ka~ "'Ppuru da son lmılr • latanbul aefe. 
rinde bir makinesinin bozulma~ J1 ~nden tü makine ile ~Qkle 11-
maıum•ıa ıelebilmlfUr • "4.------
Tcr:ciye, irıg~Usre, rra~sa arasJnda 
ikt~saui ve malt an!aşma!ar imzal!ındı 

Tilrklye hariciye vck1tctl UQ\Uıtıt kAtibi Numan Menemene!· 
oflunun i§thnk~ ı,ondra ve PariıLe yapılan ır.Uzakereler a .. dc:r 
tinde dün atledn sonra Pariıt Fı ıtsız hariciy neaareti de T0r1dye 
'Frl'n .. a ve tngUtue araamc!s Urtıaadt ve malt ~hi~tte muht.ıif 
anJa1n-ahr imza!anmııttt. Bu a:ıJnıtr.alann mev:ruu tıııtltere, P~aır 
ıaa. ve Ttirl..iyc arasında teati edilmit olan ikttsadt aaıJann gem§?~ 
tilme&icilr • 

1ınaa merulmlndı F~naaa BaıvekiU Daladiy• a. bulunmuf-
tıır • 

. Yeni anla1ma1arm fmZHt mGnaaebetile Numan MetattneM~ta 
fU beyanatta bulunmu;tur: 

··- Müzakere bUyilk bir samimiyet " tam anlatma cSaJllllnde 

eereyuı etti. Jmıa edilen itillflar Tilrkiye • ilwe • l'ı&llNI=---~--



4 F ıaketzede Reşadiye civa
k u rt sürlileri 

' ' c 

! Son Dakika'nın zabıta romanı 9 tK.tNCtKANUN 19§0-No.14 

rında aç 
dolaşıyor 

. ;;:;;11.-.;!!f11!1131'-1rf ~--

Tokat ve mülhakatında 
10 bin kurban verdi'y 

Zelzele mıntakasında 
ediliyor, çocuklar 

ölüler birer birer yıkanarak istif 
analarile birlikte gömülüyor 

Ankara, 9 - Diln yeniden mem· 
leketln muhtelü yerlerinde zelzele 
olmuı:ıtur. Ölen yoktur. Giresundn 
Çll)arlar camii yıkılmıştır. Başka 

mühim bir hnsa.r yoktur. 

Tokatta ölüler gömülüyor 
Tol.at, 9 - Reşadiye civarında 

aç kurd sürülerinin dolnşmakta ol
dukları hnber veriliyor. Köylüler 
bunların cesetlere musallat olma
malan için Uh'Ta~ryorlar. 

Erbaada 521 cenazenin defnine 
başlanmıştır. 

Dlnt merasinı yapmak ve yıka
mak il.zere hoca bulmak pek mUş
kUI olmuştur. 

ÖIUler, birer birer yıkanarak 
isti! edilmekte, çocuklar anneleri 
veya babalarile birlikte gömUlmek
tedlr. 

Erbaa kaza ve köylerindeki in
san zayiatı 3321 dlr. 

Reşadiyeye 15 doktor gönderil
miştir. Yapılan yardımlar saye."Jin· 
de birçok fclAketzedeler ölilmden 
kurlarılmışlardır. 

Son malümata' ~"'Tokatta tn
ıan zayiatı mUihaitattıtldlerle be -
nı.hı-r on bin ki~iyo yakmd:rr. Yal
nız Erban kaza merkezinde 926 
ölU vardır. 

Karahisar ve Mesudiyeye 
yardımlara başlandı 
Ankara, 9 - Şebinkarahisar ve 

Ordunun Mesudiye 
kazasına ilk yardımlar, yolların 

nihayet açılabilmesi sayesi.n<ie, 
dün yapılmıştır. Buralara yiye • 
cek ve part. gönderilmi~tir. 

Şebinkarahisarda soğuklar faz
ladır, hararet derecesi sıfırın al. 
tında 30 a kadar di:şmilştür. 

Giresun Yalisi dün civar vila
yetlerden yardım istentlştir. 

Son rakamlara göre, Şebinka • 
rahisar merkezinde yıkılan ev 
1100, köylerinde 2500 dür. Za
man zaman vilayetle kaza ve köy. 
lcr arasındaki köprüler yıkılmak-

~-ı:ı~ 
BEl'OGLU 

! l 'f:IL: 8erlok llolınN (B&Ut.ar Vllltr'IA 11.&-
pe~ CT11rlıce>. 

Ml!Lf:Kı Zorla ctluWlı olmu. 
11.ı. r: \l : Tuzu:. 
fil \• r.R • ("«: kula: bQ.)11401• 
T~t.:"l~I: T•• P8-r(a•ı (TUrk filmi) 
J,A l P:: Yıkı D llUbet.. 
\ ıı.•ıtl.: Bılt11rm•mı,ıır 

ll\1\.\Y.TAı Karar ıreu•I ,., Cananrlar c•l•I 
Af.KAZ~Rı G~olar C•l1Jor. 
~ıı.: · B ldırmrmltrttr. 
A"'l'.Jı Knrlnıaıu adam Tt F.ndQlb cectlert 
$ARKı C1: alı.?ıap 1:aY111!ar harbe l;dl7or 

CTllrkcc) ve Kadınlar uıtuıatL 
TAN'ı eıkago 111n17or Vt Son D!llt~ 
AITTNı 6eıı JUmDrcak Ye Dtr ananın C11nal11 

fSTANBCJL 
FERARr Putırm•cı7an ,., ctıru• ı <Tllrır:co 

J!.ln Oraııde CU!ll ve ROnırn ıuaı. 
~ıur.aı.tTı\ : Ana lı:a.lbl •• AtınacA. 
AZAK : Bl'OdYAJ 1trtnad1 Ti Zoroııun lııu•tl 
Mfl.LI: c ımuı •ok~k ,.. nııı:um nıırtı.c•> 
TL'llAN: Po.t rmı:cıyan •e GllN"klloı ıTUrkr,o. 

D~nts kıu Movlla "' llf nııtııaralı 
malık!lm. 

itil.A l. : Ganı:.•ı .. 1n k:\n~ı Te Ctn~ lı:ız!u. 
A ı.r,~ı n An: <'ıkma s ıoka ıı ve l!Uı:um 

CTUrkt•l 

BEŞİKTAŞ 
l!IUAT P ı Ta:uın aılı: (TQrkce) Lortl Uardt 

<:Ut• avcıbr. 
~P'!S• Şlldlmıeı:ıı ıtır. 
Ot ZEL: Blldlnnnn ıtlr, 

KADIROY 
nAt r.: ~Alan kurtaran anılan. 

l!ICJU:ITAı O•lp Ctnntt u Harp (~lıCfl 

OSKUDAR 
llAl.P'!; :ı.ıarlı:opol nun ın!!tııı. mactralarL 

BAl\ltıKO~ 
Mil, T fT A 111 : BQ yll!t ru 
B~lllRt Blld!rm-tııır. 

IUll• 'llYATIWlHT 
Drrm Jrnımı : 
Ak~am 20.30 da 

HaJ"llt Bir RUJ'Rdır • 

tadır. Beş sıhhiye kolu hasara 
uğnyan köyleri ararr.ağa çıkmış. 
tır. Sarsıntılar sık sık devam et
mektedir. 

Tireboluda bir mektep ve kaza 
köyleri tamamen harap olmuş 
bulunmaktadır. Yeni zelzdelerdı; 
Kasap nahivesinde iki ki§İ ölmüş. 
tür. Görelo:le de 150 ev yıkılmış· 
tır. insanca zayiat yoktur. Görele 
ka~basının 15 köyünde 200 ev 
harap olmuştur . , 

Bulancak kazasında hükGmet 
konağı harap olmuştuı. Ölen 
yoktur. Köylerinde de hasar ve 
zayiat belli değildir. Hükumet, 
zelzele tehlikesine karşı tren hat. 
larına amud olarak sahile şoseler 
yapılması projesini tetkik etmek
tedir. Bundan başka çürük evler 
muayene edilcceh."tir. Bu iş için 
şimdilik mimar bulunamamıştır. 
Samsuna telle yazılmış, oradan 
istenmiştir. 

Binalar her gün çökmektedir. 
Alucran1n 20 köyü tamamen ıok 
olmuştur. Buralarda açıkta kalan. 
lara 1500 katır erzak, çadır vesa
ire gönderilmiştir. 

Başvekil telgr.!fla Giresun vilf 
yetinin acilen Şepiµk:lrahi.sara ve 
Alucraya yaı'dımda bulunmasını 
emretmiştir. Vali bir heyetle be· 
raber Şebinkarahisara hareket et
miştir. 

Zf>lzele mıntalcas1nda 
ceza hükümlerinin infazı 
tehir tdihyor 
Aııkarn, 9 - Zdzele mıLtaka.sm. 

dakl ceza hUkUmlerile tevkil karar. 
larmm ln!azının tehiri hakkında Ad· 
llye veka.lctinc saltı.hlyet veren kanun 
li\ylbası Mecll3 Adliye encUmenlnde 
dün görlışUldU ve kabı.:l edlldl. EncU. 
men, dün gece geç vakit mazbata.sı_ 
m hazırlnmıştır. LAylhanın :Meclisin 
önUmllzdekl toplantı günlerinde çı. 

kanlaca~ı ruıla,,ılıyor. 

Tokattan gelen bir zat oradald 
mahltQmlann fedakı\rlıklıırı etrıı..:m

da §U izahatı vermekt,.c!lr: 
"- Enkaz altında kalanlar pek 

çoktu, bunlarr nornıal ve.saJUe kur
tanlnmıyacak•a.rmı ıııren mUddelu. 
mumt, derh:ı! hapishaneye ko~arak 

180 kişiden ibaret mahkOmlara, vazı. 
yeU anlatmı~. bir yere kaçmıyacakla
rma dair kendilerinden ~z aldıktan 
ııonra he 1slnl ıerbcst bıntkmıotır. 

FilhakJka bu mahkQmlnr 400 den 
!azla C&Il kurtarmış, bu ameliyenin 
ıonunda da hepsi birden hapishaneye 
e,vdet etml~lerdir . ., 

Erzincan askeri okulunda 
ölen talebenin isimleri 
Ankara, 9 - Erzincan aakert oku. 

lu dJrektörU yarbay Abdi Malatya 
hastane.sinde ölmUştUr. 

Erzincan a.ııkert okulu Wetesln. 
den olup zelzeleden ölen talebelerin 
!.simleri DUnlardlr: 

Birinci •mıttaıı: Ya,şar Mutlu, Ca· 
hlt TUzlacı, lhep.n Cclekcan, Oğuz 

Şahin, Zeki TUzUn, SUlcymaıı Ata. 
man, Nedim Doğan, İbrahim Ozkaya, 
Hakkı !pek, Muammer Yıldrrım, A. 
sım GUlcr, Mustafa Boralt, lsn1et Za· 
len, HUseyln Sevin, Hnkkı Şahin, Tah 
41n Sarıkaya, Mehmet Tarhan, Meh. 
met Yiğit, Mustn!a Ii:rden, Turhall 
ônder. 

Jlducl 11nıttan: S:ıclt Barutçu, Ne 
cnU KöprUIU, Nej:ıt Anılan, Yılmru 

Odab:ı.§ı, Veli Ozek, Necdet Anılan 

Tutan Kuloğlu, Necdet .Açlkel, Turar 
Göze, Nejat .Akdeniz, Behiç Seyhun 
AH Altın, Şinasi lsel, Mehmet Topuz 
GUD<lof;du, LQt!I Baydur. SU!eyma:ı: 

Thlzka, Y~:Lr Aktuğ, :Mehmet İkiz 
Fevzi Tannverd1, Sudi Başl.uğ, Ke
mal .Akkoyun, ~e\'ktt lTzun, Yu!Nf 
ôksUz, Orhıın Savaşer. Mehmet Telli 
fr!an Deneme, Kemnl Ç'..aunltı;ı. Mt>h. 
-net E-m11n, Hamdi Knraca, Cr"Ilal 
Harçı;;ı, Scmuh Taner, Rasim Tokay, 
Abdullah Gözdar, Nejat Dal, Aziz 

TUmer, BahaetUn Şebrell, Naim Ulu. 
)lan, F.nver Kocadağ, Vedat GUneral, 
Osmıın Kllseoğlu, Mustafa Civelek. 
Liltri Şener, Yusu! Kılıçalp, Salt Uy
gur, Mehmet Çolak, Kemal Kiremitli, 
Alt!! Akçakale, Halil Canbulat, Nlya_ 
zi İman, Şabln Akdoğan, Emin Eroğ. 
ıu, S<'ıo:al Dl\n~ıı. Necı1et KöseoJı'lu 

A vnl Can'Ju'at, Kayhan Seymen, Ah· 
met A.slnn, Ynşar .Altta~. 

UtUneU er .. ırta: Hiç ısıu yoktur. 

Erzincan ve ErzuruDl 
ar<?sında tren münaka
latı yok 
En:urum, 9 - Üç gUndenbcri 

de\'amlı bir ımrette yağmakta olan 
kann kr.lmhğı elli altı s:ıntimetrc· 
ye bali;; olmuştur. Bu ytizden \'C 

yollardaki am.ndan dolayı bu aym 
ikisindenberi tren münakalatı da 
inkıtaa uğramışbr. 

Hava müsait ve vollardnld an · 
zala.nn izale!li mlimkün olduğu tak
dirde buradan kalkarnk ilk trenle 
Erzincan felfikC'tzrdel<'ri için bir -
c;ok giyecek malzeme.si ve err..ak 
gönderilecektir. 

Dost devletlerin yard1mlar1 
Ankara, 9 - Dost memlı'kctle· 

rin zelzele fellltetzedekrine ynr -
drmları devam ediyor. 

Tahrandan bildirildiğine g8re, 
nezaretler ara.smda Anadolu fela
ketzedelerine y~rdnn ic;ln iane top
lanmaya başlanmış ve ilk olarak 
baş\'ekil ile vezirler heyeti 33ray 
nazırı ve saray erkanı biner riyal 
teberru eylemişlerdir. 

Ankaradı:ı.lti Mısır maslahatgUza· 
n hariciye \'ekilini ziyaret c<le -
rek ı.Tısır hUkümeti tı:ı.rnfından fc. 
lakflt:of'delere teberru edilMiş olan 
10,25G ingiliz lirasını tevdi eyle -
miştir. 

ÜskUpte felA.ketudelcre yardım 
için bir komite te§kil olunduğu bil· 
dirilmektedir. 

İkinci A'man tayyaresi 
yarın ~elıyor 
Alman kızılhaçınm gönderdiği 

bir buçuk ton illet getiren tayya
re dün saat beşte YeşUköye gel
miştir. !kinci füıç tayyaresinin ge. 
lişi, hava muhalefetinden dolayı 
yarma kalmıştır. 

Yeni Eu:incanm kurul
ması ha:ıirlıklan başladı 
Hilk(ımet, felaketzede Erzincan· 

da yeni bir şehir inşasma karar 
vermiştir. Bu şehrin inşasına ait 
i.~lerle m~gul olmak Uzere dör • 
düncU umumt milfettL5lik İınfia mü
şa~;ri İsmail Hakkmm başkanlı • 
ğındıı bir heyet diln şehrimize gel· 
mlştir. Bu heyet, şehrimizde yeni 
Erzincanm kunılması işi etrafında 
tetkikat ynpacaktır. 

Şimdilik Erzincanda numunelik 
40 bina inşa olunacaktır. Bu bina
lar abşnb ve portatif olacak, milm
kün mertebe kolay teshin edilebi
lecl'k bir şekilde yapılacaktır. 

Heyet, burada atakadarlnrla te
mas etmektedir. llk olarak Ynlinin 
ve vilayet. memurlarının çalırnbil
melerlne yarıyucak portntü bir bi
na haz.ırlahlacak. ıınrrn halinde o
raya göndorilecektir. Binaln.r geniş 
arsalar içinde ve biril>irlerinden 
ayn olarak inııa edilecektir. 

Diğer taraftan yeni Erzln<.'anm 
bir imar plı\nr tanzim ettirilerek 
süratle işe b:ıı;l:ınılacaktır. Zclze • 
leden yıkılan mahallerin süratle 
im:ır ediJPbil'llPSi icin ı;im{li)d hnl
de bu mınUıknlarda ahşııb inı;aata 
mü~aade cdilcc,..rri c-ibi lmıaat 

mmtnkalan da ta;> in olunacaktır. 

i ................................................ i 

!PARA YARDlr.~~~ 
l ı 
! IST ANBULDA: i 
f 51§3~0~)(§)~ 1 
f ANKARADA: : 
1 735.©©© 

1 liRAYI BULDU. 
Felaketzedelere yardım, de- İ 

vnm ediyor. Ankara Kızılay j 
umumi merkezine yatırılan • 
paranın yekünu ayın altısında i 
735 bin lirayı bulmuştur. ls- i 
taiıbuldakl teberrulnnn :ınik.. f 1 
darı~rsa ayın yedinci günU nk. 1 
~aını 58G.968 liraydı. 

i 
i 
: A)Tıca eehrimizdc 115.487 

parça eşya, felaketzedelere 
yarıyacak miltf:nevvi eşyayı 

ihtiva eden 107 balya, 465 top 
kumaş, epeyce miktarda ecza
yı tıbbiye ve yine mühim bir 

yekün tutan erzak teberru e
i dilmiştir. Bunlar da merkezin 
i ıu~um gösterdiği mnhallC'rc • 
f gönderi1mektPdir. i : ................................................ ! 

Olürn 
Stivarl ~ıllzb~ılığ'ındnn mllteknlt 

ve C. H. Partlııl latnııhu! VllAyet 
merkezi Dal· mUdUrU HU~lU GUuer 
·•1velkl gUn vefat etmiştir. Cenazesi 
ynrın saat 11,30 da Akııarny KUçUk
lMgıı. F!' - •r'\m\'ay durağı Sulubos· 
tan soka~ 18 numaralı evinden kal· 
t!r-ılac· k ~.,.,, ... ft rnmllnde nıımıızı kı· 
lındılctan ııo--'I. Merlteze!c:ıdl,de aile 
mak"'0 .,.r·r" -•k · ve dc!ne1Hece't· 
·-. Alla'ı rnhm"t eyle"'"· 
"';; C'(ı.ı,;-;;:._I :_.;ıı • .J.e..:.ı.."ı.• ' .. ·, ~a.. 

".: .... ~ i, ·,ı.:: .ı.., ı- ... ... .. • . ' • 

Günlük bulmaca 
4' 1 2 3 4 5 <. 7 8 9 fO 

• 1--1--1--~ır-..,_.ı-tr-lHH 
2 l--l"--1--4--fllmt--t--tıı 
l ..-ı--ı--~ı--~ 
4 

5 
6 ~ı--ıı--
7 

8 
9.1--1--+-+-.... .,.-iıınıt--

Soltlı.ııı tlllğa \ 'C yukardan qağı: 
ı ·- - Keıı1fl'lc - Nehl l!hlkam, 2 -

Keder - Tazmin eden, 3 - Gökler . 
DahJ, . .:, - Hazır - RU:::g:U-, 5 - Asllllı 

yerine lş gören, 6 - Ce!a - Tetrll<a 
7 - I-c1.zet • Elblscnln mU!redi, 8 -

Fakat, 9 - Yemeklerin hazmoldutu 
yer - .Ad, 10 - Valdellk. 

13 :Su. lı t.ılmacııımlın halli: 
Solıbn ~ığıı: 

1 - Trak - Daha, 2 - Ayar • Salak 
3 - Rezzak! - Elll., 4 - Arnlılc • Yar, 
5 - K • Klllk - K, 6 - Sıkılıuı, 7 -
Da • Kannpe, 8 - Alev - Nesil, 9 -
Mnlak • Pire, 10 - Akar • Gelin, 

İstanbul levazım amirliğinden: 
E:yUp Dcttcrdarında 1 numanı!ı Dikim evinin çornp aHilyel rinde mil 

klneler için ihzar edilen bina dah'}In le zatı çorap mnklnelerlle çnlışmnk isti 
yenlerin Delterdarda 1 nuıuaralı Dlklmevi .MUdUrlUğ'Jne mUrncııntınrı. 

(10S94) 

Yazan: William Matin 

Evans başını sallı yarak: 
"- Hayır. Bu adam Skotlan<l 

Yard müfettişlerinden l\Iarçmo.ı<l 
dur. Lah:in bunu yapanın alacağı 
olsun!" 

Bu Londra, Boveut bahçesinde 
ikinci cinayetti. 

iV 
Evans hiddetli idi. Şapkasını 

masanm üzerine attı. San saçları 
cla~ıln.ıştı. 

"- Ah bu aptal Marçmond. 
Ne inatçı herifi 

İlle yalnız başına uğraşmak i6· 
temişti. Katlolunan adamın Val
pas olduğunu biliyorduk. G~eyi 
sanki burada geçirmekle katili 
bulacak zannediyordu. Kendi 
kurban gitti. 

Müfettiş Evar.s sustu. Damlara 
bakan pencereye baktı. Con: 

"- Peki, neden yalnız kalmak 
istiyordu?" 

"- Ben ne bileyim? Fikrimce 
Valpas'm ölümü ona <laha 
başka esrarengiz şeyler öğrete
cekti.... 

' '-Ya siz Valpas'ın neden öl
dürüldüğünü biliyor musunuz?" 

Evans omuzlarını kaldırdı: 
"- Zerre kadar bilmiyorum. 

Şimdi yapacağrmız şey ise, Març. 
Mond'un niçin öldürüldüğünü ve 
kimin öldürdiiğünü, bulmaktır." 

Kapının yanında duran polislere 
dönerek: 

"- Tıbbi adli gelmedi mi da
ha?" 

"- Hayır, bay müfettiş, fakat 
nen~de ise gelmesi lazım. Üst üste 
telefon ettim.'' 

Açık duran oclanın penceresin-
' den uzaktan müzik sesi ı;eliyor. 

du. Derinlerden, ki:nbilir hangi 
damın altınc.lan? Caz müziği irli 
ve dans edenlerin ayak vuruşları 
arada sırada duyuluyordu. 

Caz müzü~i Ye bir insan cese
di i:tte modern şehir hayatı. Sak. 
so!onun cırtlak sesi sanki bu fa
cia ile alay ediyordu 1 

Müfettiş Evans "- Bu, sirkat 
için işlenır.iş bir cinayet değiMir. 
Valpas·ın cüzdanı para dolu idi. 

.t.ma Ir!arçmond necen ölcürül • 
ıclü ?" 

Con: 

"- Acaba bunları öldüren ay
nı adam mı?" 

Evans: 

"- Öyle olacak. Bunu yapan 
aynı adam .... Veya kadın." 

Con, başmı çevirdi. Ve açık 
kapıdan Ellen Osmond'un kapısı. 
na baktı. Ellen'in bu ikind cina
yetten haberi marmıy<lı? Geceyi 
bu dairede geçiren polis hafiye. 
sinden haberi var mı idi? 

Hadiseler dehşetli idi. Dnha 
dün gece bu daireyi terkeden a -
dam öldürüldü bugün ise, daireye 
giren adam aynı akıbete duçar 
olmuş.tu ?" 
"- Siz de ne t-:kfor. edersiniz! 

Burnumuzu 'J>Oli' işlerine ne so. 
kanınız " 

Koridorda ayak sesleri duyul
du. Poli~ler selam vaziyetinde 
durdular. Tabi aldli gelmişti. 

Odaya girer girmez kapıyı ar. 
kasından di~katle kapadı. Belli 
ki koşmu;ttu. :rrefcs nefese: 
''-Nasıl Evanı:? Mançmond 

öldü mü? 
Müfettiş Evans başını teessür

le salladı ve yerde yatan ces'erli 
işaret ederek: 

•'- Bakınız, eH iyi müfettişle. 
rimizdcn biri!" 

Çevirer. : Ha-Ke 
"- Aman alJahım I" 
Doktor hakikaten müteessirdi. 

Muayene uzun sürdü. 
"- Bıçaklanmış, hem de usta 

bir el tarafından. Bir saat ya var 
ya yok; vücut soğumamış daha." 

Conıa müfettiş göz göze gel
diler ve Evans tlolrtora dönerek: 

••- Haknnız var doktor zira 
yanındaki zat, Marçmond'la bir 
saat evvel telefonla görüşmü~ ve 
muhavere ağır bir cisrr.in yere 
düşmcsile yanda kalm11" 

Trbbiadli Cona baktı, bir de 
yerde yatan cese':lin vaziyetini 
titkik etti: 

"-Evet, olabilir; m~re 
esQasında blçaklanmı~tır I" l><>k
tor konuşmasına devam ederken, 
kapı vuruldu. İçeriye bir polis 
geldi. Evans'ın önünde selam al
dıkt.:n scnra: 

" Tempel Bar telefon mer-
kezbin verdiği rapora göre bu
gün 9990 numaraya ancak bir 
kere telefon edilmiş ve o da 
Lukullus otelinden.'' 

' '- Te~ekkür ederim. Aynı n· 
manda şu apartmanın hizmetçi 
kadınına dikkat edin. "Dedikodu 
yapmasın, 

Müfettiş Evans, Con Trenç-
mond'a baktı. • ... • 

Polis memuru odayı terkettik· 
ten sonra Con müfettişe: 
"- Demek her.im sözlerime 

inanmamıştınız?" diye sordu. 
Tebessümünü saklamadı. 

Müfettiş Evans istifini hiç boz:· 
madan: 

''- Yooo. inandım. Lakin bi
zim mesleğimizde yüzde bir, e
mi..'1. olm:ık lazım. Ama bir ıeyi 
anlamıyorum." 

" Lütfen, anlamadığınıı 

noktayı söyl~yiniz," 

"- Şu bilmece ne muammada 
sizi nereye koymalı?" 

Con Omuzlarını sallıyarak: 

"- Bu suali ben tle kendime 
soruyorum." 

Doktor Evans'a dönerek • 
'•- Kimin yaptığını biliyor 

musunuz?" 
"- Hayır, daha df!ğil. F:ıkat 

bu uzun sürmiyecek:'' 
Doktor yerden ecza ç~ntasını 

alarak: 

''- Şimdi gidip raporu ta.nziı7t 
edeceğim. Ya,;ık oldu. Kendi a· ,.. 
damımızdı .•. Hem de cn kıymetli 
adamlarımızdan.'' 

"- Evet yazrk oldu... Sonra 
gör~ürüz doktor.'' 

Doktor Con Treuçmond'u ee· 
lamlıyarak odadan çıktı. Kapı 

kapanır kapanmaz, Evans cese -
din yanına diz çökerek ceplerini 
karı§tırmağa ba~ladı. Ehemmiyeti 
haiz olan hiç bir ~y bulam2.dı. 

Sonra gözleri, ondokuzuncıl 

asır usulünde duvarın içine ya· 
pılını~ ocağa, dikildi. Ocakta kO 
mür haline gelmiş kağıtlar vard•· 
Kalkması ile kağıt parçalarını at· 
ması bir ol':lu. Lakin bo§una yan" 
ıruş k5~ıtlar elinde to:z: hali1le 
geldiler. 
"- Çok dikkat ve ihtiyatla 

yakılmış., dedi. 
Odayı yine sistematı"lt bir tcırı· 

da taharri etti. 
Con Treuçam, odanm blr lcÖ' 

şesinden, müfettiş Evan~'m wtiltı 
hareketlerini dikkatle ve bir nevi 
hayranlıkla takip ediyordu. 

(Devamı var) 
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