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KUR abah Pos tası 
Yıl 1 fol o. 140 - ıız PAZARTESi • 1 • lkinciklnun • 194J lstanl>'.11 lkda.,, • Tel. 2 ı ı l > 

el İnön Eı·zinC3nd 
Reisicumhur feliketzedelerle konuştu. Harabe · haline 
gelen Erzincan şehri hazin manzarasını muhafaza: ediyor 

Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri Er
zincanda çalışmıya başladılar 

Zayiat ve has~rın 
resmi blançosu 
'Şimdiye kadar 5 719 ölü -
2 4 3 8 yaralı tesbit edildi 

• • • 4. • • • 

Yeni yıl girerken ismet lnönü direktifler verdiler 
Od 

Utratlıfımıs leltilt.ete rafınen, Milli Şelimi:zıin 

J>iilıHlttifi Camlıuriyet bayrafı altında, ye/ıpar• 

6ir lıütle lıalinJe, ebedi yolumuz. olan sulh, terolı
lıi 11e medeniyet yolunda yürümeye Jeı; m edecefİ:r., 

= .... 

Yazan : Abidin Daver 
Buıftn 1940 yılının ilk günü· M işlcmeğe ba~laını~; Sivas Cer •ür. U39 senesi, omuzlarımız~, alöıycsı açılmış; )ialalya bez 

bır yıllık hayaun aj:ırlıgwı ve laoru..ası ııe ::>ıvas çunenıo fabrı-
bir ıiuıi acı tallı hildıselerın yı.ı kasr ui 4dılmek ıızei'c bulııa-
künü daha yükledikten SODJ u, mu. tur, Wa~ da, deruır, kömür, 
tarıhe karışlı. Yeni bir sene iıe ba.1>1r madenlerindeki i tihsala-
kar'1 kar,ıya bulunuyoruz. Ye- tımız ıutıuışı.r. ı·a..aı u11 , ••• ıı-
11.İ seneye aıı ilk temennımız 1!140 :al Jazıa.ıj:ı, yalnız maden •a-
m 1~3~ gibi uj:ur•uz bir y.ı.l oım .. - hasına muııhaı.ır değ.ldır; zira-
ınaı;ını dıleın<lktır. Dıin gece ya- at ve sanay1 ilıbarıyıe de bütün 
nsından itibaren tarihe ıı:ömdü- istihsaUcrııniz çoj:aımı~tır. 1~3~ 
lfunüz geçen sene, Avrupa içiu senesının dört ayı, Avrppa har-
bir harp yılı, bizım için de gi- bınin sarsıntıları ve b.zını askeri 
tler ayak, bir felaket senesi ol- tedbirıerımız içinde geçmiş olma-
ınuııtur. Bu itibarla 1939 a uğur- sına rağm.en, ı·urkün kafası, kolu, 
ıuz derneğe hakkımız vardır. durmaoan çanşmışıır. lJurt harp 

aya, iktısadı hayatunw ka.rış-
1939 sonbaharında, Avrupada tırınaı;aydı 1939 senesi, iktısat ba-

başlayan harbin zararlı tesırle- kımıncıan, Türluye içın elbel-
rinden ınemleketimiz de hissesi- te daha iyi bir sene olacaktı. 

· llİ almıştır. Yurdumuzu ve is- Avrupa harbine rağmen, mem-
tiklilımızi korumak için aldığı- leket.imizde normale yakın bir 
ıınuı askeri tedbirler, dış ticare- vazıyetıe akıp gıtmekıe olan 
retimizde vukubulan sarsmtılar, 1939 yılı, ne yazık .ki son günle-
pı.tısadi hayatımızı sanarak mem- rinde, uğradığımız zelzele feli-
)ekeııınizın uerleme ve yüksel- keti dolayısıyle, tarıhe uğursuz 
ıne yolundaki gayret ve himmet- bir yıl diye geçecektir. Fakat, bu 
Jerini tabiatiyle sekteye uvat- {acia dahi, '.ı'urkun her (eıallelı, 
unştır; Fakat buna rağmen, te- sonsuz bir mukavemet kudretı 
ri.k.kiye, medeniyete susamııı o- ve y.ı.lmaz bir azim ve iman ile 
lan mHletiıniıtin azim ve imanı karşılıyan kahraman seciyesi 
0 kadar biiJrük ve lw\l.n.didir .ki ve çeıik ruhu için feleğin çok 
ınuhtelif çalışma hamıelerimizi, acı, fakat çok iftihar verici bir 

'· bu had.re dahi durduramamıı;tır. imtihanı olmuş, nef•inıize güve-
Bir kaç misal isler.eniz demir- rumizi arttırmıştır. Zelzele fe· 
yolunun Erzuruma VarntaS>., kom- lakeli, bu memleket balkının na· 
•u dostlarımız Iralı: ve İrana sıl yekpare bir kütle oıduğunu 
doğru Yapılan demiryollarmın göstermi~ Türk m · leli, millet 
inşasına devam edilmesi, ErzÜ- tarif ve vasfının en kuvvetli bir 
r';""d~ Sarıkamı~n doj!Tu tenı- misalini vermiştir. Yurdun bir 
dit edilecek deıniryolu lizeriııde, parçasının duyduğu ıztırabı, bir 
lnşıı;;ı iki sene aurecek ve '.lur.ıU- uzvu ağrıyan bir vücut gibi, 
yenın en uzun tünelini teşkil e- memleketin her tarafı duymuş· 
decek olan 2 milyon lira masraf- tur. Ertincanın acısı ve göz yaş-
b U:ııınabmetl r tünelinin he- lan, Türk vatanının en hü<ra 
oıe": Yapılmasına tesebbüs edil- köşelerinin de acısı ve göz yaş-
oıeoı.ı .ıınıran saha.•ındaki faaliye- )arı olmuştur. Bu asil duygu-

Felaketzedelere büyük ve 
sür'atli yardımlar yapılıyor 

i-

1940 
Bugün 1940 yılının ilk gününe 

ı:imı · bclu ·oruz. 
Asil milietimizi sonsuz hır ) ~ 

içinde bırakan büyük zelzele fe
laketinin verd'.ği acı ile yeni yılı 
bap:am yaparak karşılanındık. 

Hiç bir şeyden sarsılnııyan mil
letimizin bu felaket karsısında 
vazifelerini çok iyi yaparajiına 
inanıyoruz. 

İKDAM, 1940 yılının büyük 
Türk milletine ha} ırlı olmasını 
temenni eder. 

Ankan. 31 t!l..A.) - 30/tı/1939 ı bulllJlan Punakapan Jıi:rii UJı olılllu-
ca.marlest aaat ız 7e kadar ulsele aun nvan.nın d0k8Jmealndea ._.... 
mınlallasmda resmi malı.amlarea in- 'rila:rd .... 1a1ıum•a "klç bir ...,... 
plt edll•n ııa1iat n basar mllı4an ıelılur. 
vili7etlf're nazaran f()yledlr: 

Erzurum: 

Vlliyet "' mülhakatla nulusea u... 
7lat yoktur. Kopdatı .. rk tt.elı.:l("rlnde 

Glrffllll: 

Vlliyet m•r'kea "'' atilhakatınu 
S0/1%/939 eumarinl -t ız 1e lıa· 

ıArkaoı 5 lnel sa:rtaa) 

Milli yardım seferberliği 

Her t da felAket
zedelere büyük teher
rulard a bulunuluyor 
Binlerce lira, birçok yiyecek 

Fniacan:7«;::::·:tıJı teh_ır_1e111_ .. _Gıım_iişlıaıı __ • ___ I giyecek madde toplandı 
smd• bulunan muharririmiz bil- O f d I ti · a T d m I ditjyor>) _Saat 14 e kadar hu- os ev e ann y 1 ,.:~~:.::~-"·>r.ı:ıı::::.~::. :: ııülı.ıısm.ıf _mnlıablrlerlnden aldıt• •• 
susi trenlerde dahiliye ve sıhhi- Y dilıd lı~ıncıa Türk mWo• 

ye vekilleri ve dönlüncil umiımi 
, • • • • • • yardım için lqelllıul elml bulunan llnln ,,.ıııaı ve leoıuıüdünün ayn a1· 

:::~i~:e ~~ıı:fe~~rı:~ ~~ A 1 m a n y a Salı· b ı· ah m er·ı .::~.ı._.:_:_i_.ı;ı_re_ın_v_: .. _7_~_~ __ ':.:._
11

_~·-:_ı:r.ı_r_• m_ve ____ "_"_'r_._._~ __ <ı:v_ü_r:_:_~_s_"_;"_d~_:a_d;;.d~· 
zelzele ınıntakasının umumi va-

~;::.:::~ b=:~eb~:;:·::~ de yardımda bulunacak lstanbulda yardım sefer-
~=~1°.!ift:~ı:r ~:,n~:-~~1~~ o ı · l · d M·11 ş berlı"g" ı· devam edı"yor 
selii veren sözlerle maneviyatını ev et re ıs erın en 1 i efe . 
takviye ettiler. 

Hususi trenlerine avdet eden 1 
• t t l f J ı· 

l\lilli Şef Erzincandan hareket tazıye e gra arı ge ıyor 
zamanına kadar mesul amirlerle 
görüştüler. 

Zelzele tahribatı biiyükıür. 
Şehirde barıııacak bina kalma
mı~tır. İsbsyondaki yeni bina
lar dahi büyük tamirlerden son
ra belki kullanılabilir bir halde
dir. Balk çad_ırlannda ve bara
kalarmdndır. Ölüler gömiilınek-

(Arkası 5 inci 5aybda) : 

Ankara, 31 (A.A.) - Alman bu
yük elçl.sl von Papen, Alman barici
Yf' nazırı von Rlbbentrop ve ken
dltj namına iaziyetJerinl Hariciye 
yeklllne blldlrmlt, Alınan salibi ah
merinin yardıma ba1.ır o1dutuııu göy .. 
Uyerek ne g-lbl yardımda bulunabl
Jttei~l sormuıtur. 

SovY•I bilYük elçisi ,...,.nııet hıi-

kü.m.etl ve kendisi namına Harlcl1e 
vekiı.l•llne laziy•lerlnl blıdlrmlşlJr. 
LONDR!I. RADl'OSUNl'N MESAJI 

Londra. 18,55 (Radyo) - 1939 ııe-

18.CS de memle.lı:etlmlıe hitaben '" 
mesaja nt;4J'etmlştlr: 

Londra, 18,45 (Radyo) - 1939 se
nesi biılün dünya için facialı bir oe

ıArlıul 5 inci oa;rfada) 

Polonya Kolonisi teberruda bulundu 
Donduran ll-. m.f'ni.mtnde tabla· 

iln bir oyunu Ue reniz. Ja..r&.907 lla ... 
lan feli.ketude kardt lrrlmiu yar .. 
dun kin İslaııb~lun yardım lehalU
Jıü büyjjlı bir bızla ,,_..ııte•llr. 

Dün paur olmasına ratm•• büliia 
aemtJrrde WM-rrular drvam f'bniş

&lr. Tlcaretbanr. nnJ~f ve banka
lar kapalı oldalundan ıhm abalWın 

1 
saat 16 ya Jıadar lla.ılaJa mulıldil 

ntand?-'lar tara.lmda.n verl1rn pa.. 

ralann )'ekiuıu 1000 Jtra tutmuttur. 

Kwlay tar:ıtmdan buırlanan sıhhat 
ma.ızemt.sl ve tklpltrdf'D btT tsımu 
dün saat 15.45 de Haydarpa,adaıı 

hareket edf'n lttn1f' df" •lı~to ,.. .... 
talıaınna ıönderltmı.tır. 

(Arbsı t.. !Del sa:rtada) 

tbnızın delilleridir, Sanayi ha- lan. bu tesanüdü, bu fedakarlığı 1 
~~~da ise, 1939 senesinde, !Arkası s inci ıayfadaı • a 
para uk demir ve çelik fabrika- ABİDİN DA VER D ·- y a n Zelzeleden sonra sel afeti! pcuFıO&t'-~ 1 b:;k şa~:s:~ 
Yılbaşı piyangosu 1 L~o:?i:~Yırıı] 

dün gece çekil~~· 
Allıyüz bin lirayı 11325 
numaralı bil ef kazandı 

Dün gece zengin olan talihliler 
( Yazısı 5 nci sayfamızdadır ) 

Yazan: Emile Zola 
Bu büyük eseri bugün İkinri 
sayfamızda okuyunuz. 

--- l 
Dünün olduğu kadar hugünlin 
de şaheseridir, 

Selami İzzet 
Bıı büyült "'rri n<"fis bir üs
liıpla diiinıiu• çevirdi. 

• • • 
·• 1 . 

• 
1 ~ok yerl~er 

Seller mühim zararlar verdi, 
.. 

tren VP" 

• ucaı 

--------~~~~~~~~---~~~~~~~~~~--~-===..:....:~~-l~~=2~~=:==============· 



BOYOK TARİHi ROMAN: 60 

GENÇ OSMAN 
i Yazan: M. Sami Karayel 

Murat paşa, hazırlanıyordu; 
Üsküdarda ordu toplanıyordu 

~.m'bu.la gelen Canlııılat Zilde de, İ 
Boımaya da gittiği bcl.d.e ~ne 
h.l.lyucunun ~w.'" diıştl.l. is,an
buklan gön.derilen ceıla t, Bosna
ya giderek Cam>ulat zade Ali Pa
şaıa.n lr.eı!<fillli ı..es .i. 

* Mımııt Paşa, .h=lanıyordu. 
Ücküdarda ordu toplanıyordu. 
~:daır ve, vez-riazam:n ot.ağı 
kurulmwıtu. Serdarın sancağı 
diblmı.ştL 

Mur.oıt Paşa; baz.an cııduı?ahta 
ça.&:ro.a, hazan koooğında, bazan 
6_ Padişaılun daveti üzerine sa
ray<iaı vakit geçirmekteydi, Bir 
ya.ntlan da etraftan asker ııel
mekteydL 

Bir gün Murat P.aşa huzura 
çılçtı. Maruzatın Lm.seye ifşa 
edileıniyece~ hakkmö.a teminat 
elmak Ktiyon:lu. 

Çünkü; devloctin mahrem hiç 
bir ,feyi kalma.T.ıştı. Ka.dm.lar 
saJtamıtmı kur.an d!"'r """ dön
meler devletin esrarır.ı satıyor
lardı. 

Koca Murat, =ı devletin 
or.ı.da burada sa>tılığ:> çıktığını 
b:-ldiği k;i:n Üsküd2J'da topla
makta okluğu o_:duru:ı nereye 
hareket edeceğini sakltto.ak isti
yordu. Ve, bu seb~p'.e evvela 
Padişahtan teminat a'·ır.,zı'.(a ka
rar """"1istL Çüll'kü ; hemen her 
sın- Pad1'ah sanrvından ve, di
van:ı hümayun.dan çıkıvordu. 

Genç Padişah; devletin ne ı:ıi
bi mühim isleri varsa ııözd<:ı~eri
rıe sövlüyor, ııözdeler de evvelce 
rnensup oldukları millet:lerın el
çilt"l"iili! satrvorlaroı. 

Koca Muradm; devletin eşra-
1"'- hususunda ilk evvela padi
şahtaııı teminat istemesi çok acı
nacak bir haldi, 

Anlaırılrvordu ki; devle'.in s!
ııeshıl .tıamaımiylıe vabanc lar kep
lamı.ştı. ArWc, Türk unsuru
nun devlet üz.erir.de l«ıntrolu 
ve hiikimiveti kalmamıştı. 

Çünkü; Osmanlı deovletinin za
manı teessüsündenberi omdan 
buradan devlet bünyesi içine da
hil o~ e-cnebi oğlanlar ve kız
lar ve, Yenjçeıi devş:rrnesi ya
vaş y...,,.. kumandanlık. vezir -
l.Ht, veziriiızamlık, Beylerbeylik 
ı;ancak beylilt, kad:J.rk rlh .. gibi 
mevkilere geçerek dev !et id.are
sıni ellerine ald.i<.Wıırn:dan ve, 
bunların torunm da ayni kan 
ve. kara.lr.J.eriv le ma.lül olına.J.a.rı
na binlll!'ll, bilhassa. Üçüncü l\fu
raddan sonr&, devlet esn:ırı diye 
ortada bir mesele ka1 mamı.ştı. 

ES6Sen: Ocüncü Muradın .ııöz
d.-;i meşhur Saı!iye .3ul!an otuz 
sene Osmaclı d ...... Jıet:r.in esran
nı Gııılata<lıa buluoon ecırebi el
çl'cri satmı.ş durnnıştu. 

İ<te; Koca Murad. bunlan bil
di!!i icin ne yapmak la:ım ııele
ceifinıe kanar V'l!r1niş bulunuyor
du. 

Hoş, devletin ve mil"etin sa
hibi d!'ni!en bir ll<Wmdan veziri
{ızam gibi bir ordamın 1crr.inat is
t0mesi o kadar kolll(Y bir şey de
l?ild i. 

Fabt: ~o de~e ç·<'rmdan 1 
cıkmı•tı ki, Mah Fi.rı ?.. l\Iah Pey
ker. ilh .. l!'Özdıe-ler elinde esrar 
k~'ımarrrrs bulımuv"'rdıı. .Ru s-
b<>pk evvelA, padişahı önlemek 
15.zımdı. 

Koc.a Mul"'.'!d, bu l-apla Şevhu
lisliım Sun'uJ1ah efcr-<ii ile de 
r~tii•miiştü. Fetvı> sarihi olan ı 
hu adama danışmıık e'<Tel<ti. 

Koca Murad; Seyhulslamdan 
sonnuştu: 

- Hoca efendi .hazreüeri, es· 
il'an dev Jeti taş edenlere nıe et
mek gerektir?. 

- .';>c:r'an katilleri Jazun gelir .. 
- Çakirkminm de bilctığL-n 

böylıed'1".. Ha·1buki; devletm cs
ran yak g-ibiciir .. Ne yap•ak ge
rek.. 

- Çakerleıinin de bildiğim 
çc-kinır.iyon hoca; vezırıazama 
cev<:p vermişti. 

- Pa;a lu.zretleri; devletin es
ıra.n evvela sanıyı hümayundan 
dı~· çıDr.n,k:ıoıd.Ir .. B.~· de divanı 
h ii..maywıdan .. 

- Evet; Moot!e.."SSü! böyle!. 

- Ne yapmalıdır, buyur-JCSU
nuz? .. 

- Bu iş devletin bünyesin.i 
sııorsın t'l t r .. 

- Evvelce seferlerin nı!reye 
iicna o>unacağı bilinmczdı. Ser
da.rl:ıır. düşm.am birdenbire hu
d-utlarda hazırlık.sız bas'.ınrlardı. 
Simdi ise, biz cl<ıiha Üsküdaırda 
haızırLğa başlaııken hanııi hudu
da gideceitimiz düŞt?'.anla!l"mııza 
ha.her voriliyor ... 

- Padişahlar da sefere gltmek
ten far:ğ oldular .. H.a.remi. hü
maıvund.an aynl.ır.azlar .. 

- Bu da bi.r mesele .. 
- All:ah encaımımızı hayrey-

}eye ... 
- İran seferinin faş olunma

mıı.sı için padişaha yemin ettire
ceifön .. 

- Kraz korıkulu değil mi pa
şa birader? .. 

- Bunun korkusu neresinde? 
- G=bı hümayuna uğrarmaık 

tehlike.si vardır .. 
- !len, canımdan vaz geçmiş 

bir a<lam:m. Y3.'; doksanı ııecti. 
Ne olursa olsun huzura varıp 
droiğimi yapaoa.,ğım .. 

- Rr çocukluğa kurban olnıı
yasıırm? .. 

- Ne !ıOOler.inc?. Ask.er ne ya
par sonra? .. 

- Doğl'U buymııyorsunuzL 
Dedi .. 

Koca Murad; nıede olsa Şeyhu
lisliım efendi ile mahrem olarak 
konu!pbiliyordu. 
Mırrad Paşa; sarayı hümayun

da iken padi0aha: 
- Padişahını, devlet esraırı 

eyadLr....,ta do.aşmıoı.\Udırr. Bu, 
il.um önüll'e geçmek geNkıir .. 
Dedi .. 
Pad:Ş~; cevap venmişti: 
- BilateTed.düt kellelerini Jres

meli .. Hiç, ci:evlet ur.ın i_4a edi
lir mi? 

Halbuki; bi!mede:ı, tccrübe
sizlıi(.nden devlet esrarını evve
la kendisi ifşa .. diyordu. Gözde-
1 .ıvle cün~ü,; esr.<ı~ında söyiü
yordu. Sultan hanrm:Un kafes 
ardında y::ışayan, kimseciklerle 
münesebatı olmıyan huriler bi
liyordu. 

Koca Murad; Padipha sertçe 
ceva:p verdi: 

- Badı.şahrm dev!e: esııarı ev
velii sanayı hümayun!anndan 
ın tişar etmektedir. 

- Ne münasebet lalam!. 
- Teikik.at..ın ıbıınu gösteri-

yor .. 
- Hepsinin boyunla;rnı:ı UÇ'U

runını .. 
- İrade 'l!'fendimfaind:r.. Fa

kat ;bu işi sıkı tutmak, badema 
hor hangi bir ifşaı:ita meydan ver· 
memek için keıxhmi•in söz ver
mesi li.z.undır ~ 

[Arkası var] 

I KDAM'ın edebi tefrika sı: 1 -.==• 
BOZGUN 

Ya:ı:an 

Em lle Zola 

------
Birln cl bö:üın 

1 

Ordı.ıyeri, Mülhuz'd:ıın Ren'e şemsi si.sfur'ine d.alıruş, bekl.iyor-
doııru rki kilometre ırakta, ve- !ardı. 

rimli ovanın Ol"t.asında kurul- Belfordan soot beşe doğru gel-
rnı.ıstıı. Bu a,i(ustos gününde, mişlerdi. Saıat &ek:z olr.>us, er-
1\IB k::w~kıen, pezııin a.{::r bu- zak ancak d.aj!ıtılabilm:ş, od'..111 

•- 'z.tıuıamk ~kyüzı.in,ün .kar kolu yolu şa,;ırdığından odun 
rc.:t ~ ~' ~.. J.vı, ks 

- rülmüş tôv_,ca rı t.arlal:a:r.ın J verilememişti. Ateş yak p çor-
:~raıaırınuştı. Ma.n,ıµla ça:IJ:lar ba oı.şir.mek olaımadı. Peksimet-
b;ıışlarında düzenli ara .il:nn111 !eri s~ak bir şeye banamadan 
&ilah çatkııları ı:şı!<Lyor: sur.;:- yemek zorunda kalınca, bol mkı 

· betçi.ler dimdik, ıtözleri öte- ı · • .. ı.şlatrp keın;rd:ler; Bu da r0
rde ~ l!iıkbıtımle:ınoiın bıi- baı;ı;; 'ııktan çözülen diz!er,nın ;ük ;;,ehPxlCQ ywclı2n mcnıck- er """- '"ha ııevşetti. İki 

, ,;iJ;iblıar...n 

~iJ·1r·aw:ıi .. lll"G1 
lr::ı lllll·nnrıınıi-.:~]wu~i:'r" 

!::~::Jl..?.J .. ın .. uhrl~~:! l .. Hlnlt!":n.: .. ::ıi~l.'"'''•mll:aıUl:ıd 
Kazalarda hü- Yenibirihtikar Maarif Vekili 

• 
kumet binaları usulü daha lzmirdetetkik-
inşa edilecek meydana çıktı fer yapıyor 

Bütün hükC.met daireleri 
bir binaya fop';ınıyor 
istanbuJun tekmU kaz.alarmdaki 

«Iliıkumet daireleri> nin o muhitteki 
lckmU resmi daireleri ihtiva edecek 
bir lf!lli sokulmaları kararlaıılırıl • 
mıştır. 

Bunun için :ıaşta tlsküdar olmak 
Ü.Zere .müteaddıt kazalarda yeni hü~ 
kümet binaları inşa olanacaJı:tır. A7-
nl maksatla Kadıköy Kaymakamlık 

binası da C"enişleUlecektir. 

Yeni Üsküdar hükiı.aıct binası ad
liye sarayı yanında lnşa olunacaktır. 

Bcş.ktaşta da büyU.k bir hükümct 
dairesi inşa olunacaktır. 

Bu Stll"etle resmi dairelerde işi o .. 
lan "':\tandaşlar hilen ayrı aJrı ra -
tılar altında bulwıan mulılUcrindekl 

devair ve şubeler muamele takibi için 
rlclip dola§maktan kurlulmuı olacak. 
la.rdır. 

'ViLAYET oo

Köylerin varidatı 
İstanbul köylerinde 7enl varidat te

mlnJ için t.eı11:~kJer yapan vilayet k.ö7 .. 
cühık bürosu muhtelif köylerde met
rük sahipsiz arazi tesblt ederek bu.n
larm köy nimına tapu kayıUarmı 

yaph:-_.~ıştır. D!fer taraf,an t~kmiJ 

htanbul köyler.ne toplu St>7aba.Uar 
yapıima'lt hususundaki Halktvlerl 
relsliklert 1.arafınd:ın verilen kııra. 

rın lalbiklııe de lllr.b:ıharda başla • 
ııaca.lı: lir. 

--0--

BELEDIYE 

Haliç idaresi ve Oskü
dar tramvayları 

Deledl:reye aft bazı işler hak'k.ınd:ı 

temaslarda bulunmak üzere Anka • 
n1a &itm.1' oJan belediye reis maa· 
vlnlerlndeu lllf&l Yenal ile lsl.Jılik 

müdürü İbrahim de dü:ı ~brlmf:ıe 

döumilşlerdir. tlsküdar tramvayları 

ve Haliç idareleri hakkında da bu 

SCJ"ahatte; vekileUerte bazı t.e.muıar 

yap .1 lı anlaoılmakladır. 

Tramvay yol'arı 

değ ştiri 1 iyor 
T&Jtsltn ile Earbfye arasmı!a olcta

fu rlbl Harbiye - Şl.şll arasında da 

t.r:ımn7 7ollarınm refüjlerin 1anın· 

Muhtekirler bankaları Hasan Aii Yücel gaze
suç ortağı yapıyorlar ·ıtelere beyanatta bulundu 

Bazı yeril pamuklu flrmalanuın İzmir. 31 (A. A.) - Şehrimiz-
ellerindeki. stok malı satm17arak ban. 
l..alıLra menkul rehln tesis etmek su-
reUJe para aldıkları ve bu sureUe ka
nunen eldekl malı satmamak c-tbl 
mahzurunu ber&.araf elmekl.e ve mala 
mukabil ba.nka..brdan aldıkları pua 
ile >·eni mal d~po ettikleri ve bu su
retle ba.rkaların da bJlml7erek lhU
k.ira hizmet eUlkleri 1'•&:ıl&n incele-
melerden a,ıJa.şılmışbr. 

Ticaret Veki.leU bu .mahzuru ber
taraf ehnck i~in ihtJkir sahasında al-

derdif'ı bir tamLIDde bu gibi firma· 
!ara bundan bOyle yeni kredJ açılma-
ması ve açılmış krediler varsa der
lıal U..llmesiru bl!dirml>l.r. 

----<tıt----

Osküdar i~ke'e meyda• 
nının tanzi:rıi 'ı 

'Vsküdar .iskele meydanı» nm tan· 
dm ve &'enlf.letil.mW fuJiyeU llerJe-

1 

mektedlr, tJ.skudar kaymakamı ve 
belediye reisi B. İhsan i.hıal burada 
yıkılacak dükkanlar hakkında dLi.a 
bau telk.klcr 7.ııı.pm1'hr. j 
ötrcndiilın:ze corc bilhassa «Ara-

ba vapurıı» bkeJesi tarafındaki du?t-
kinlar e.n evveli 7ıkılaeak ve kaldı-
rılaoa..klardır. 

Nafıa Vekilell bu l.ş için 13 bb 11-
ra côudermiş11r. 

Ayrh:a buradat.l Çeşmemeydanın· 
da park ta ce.nfşletilecek ve oraya 
bir de büyük dleydaıı .saati» kona-
cakhr. 

LiMAN 

Feribotlar münakasaya 
konuldu 

lllünakalil VeklleU, İstanblli ile 
11.aydarpaş;ı ara.sı.:ub t.es.lsme karar 
Verdiiı tı'en fcri!>ot seferleri iP., JkJ 
&.ane ferlbLıt 7aptınaap karar ver ... 
m.lş Te b-ları miuıakasa7a ko7•wt· 
tıır. FeriboUarıu bec1eU. İnıllh kre.U
•1 hesabuıdan Odeııceelı:Ur. ED yeni 
ıWılemde l.ııp edilecek olaft hu .-...ı
ler, Avrupa lrenleraıl Sirkecülıı Baı-
ürpaşa.7a Ye Ba,-darpqad.a.n S..rke
cl7 ııaltledecektlr. Bu feribot vapar-
l.arllllll askeri na.k.U7a& bakımından 

da biiJuk ehem.miydi oldııtıı ıwtan 
dikkate alırursa, lllilnakaii.t V•llle-

l 

de buıwımaı"a olJ.ıı Maarıl Ve
k.Jı llasan Alı Yucel sabah liız 
Uc::ı.wı zıyarct ecıcrck matc...ua· 
ı......, ıwı:uı.ı,;c lıuırlık .-e fız.k 
ılci:skr.w ıa.kip cyıem:şlır. 

Vci.il öj;lcyiu bclcU•)CllW ver
diğı z.ıy-.a.4!1.tc haa.r uuıuııınu;;· 
tur. Saat 15 tc Bcıediye rcısı uc 
b.r.a...Kıc KulLurparA.J zıya.ret cy
lcmışlir. H:ı.san A.ıi )'. ucel lı· 
mmı.e lllli'1 eaılccek yeni ınüzc· 
nın yer .. ni gormliş ve sonra .k,1· 
o....ı.e .lı.ulcsıue lr.aıı.?r çıkır.ışl.u:. 
L.ıah:.r<! t.ozteı>e ıuz eıu;t.u.-11-
nı.i, er.ttek sanat okulunu Zl) arct 
ccıcn l>Jaar.J \lek.ııw.ız saaı lö ılc 
Halkevine g:derek bur<da top· 
la..ı.al...l.l.Ş 41.lJ ı~ ua.UJ O~rei.Dleı;~c· 
ri ile mcı.leaı bir haı.bıhal yap· 
m:şıır. l\h arif Vekılı muallım 
lcre lUa.alya ve EJ.aziğ scyahat
ları intibaıarını anlatıııış bıJha~· 
sa Ehlzıgua ögretmenlerın na~J 
fedakilık ve feraatla çau~tı.k
lar.nı, nasıl musoct nctic:ch.& el
de ettiklerini tebarüz ett.rmıı; -
tir. 

Bu hosbibalden sonra ga~cte 

muhabirlerini kabul eden :Maaxü 
\ıchl•I &Q.D SC)&llaLİ.t.rJ ctrafınüa 
şu beyanatta bulwımuştnr: 

İki haftadaııbcri devam eılcıı 
tetkik sc,ı. ah atım netic~ını mem
DUillj eu.c i.J.a.ı.ıc ctnıu ao~ru o· 
!ur. l\la!atya, Elaziğ, Diyarbe -
k.r, Anl ... p, l'tıaraş, .tL.yon \.l~ ni· 
haycı m_bw;u olına.kla nıüttelıir 
bu.unuuguıu lznı.r, maarıf bakı
mından evvelki senelere .u.;.sb~l .. 
le biıyük bir ı.nk.şa.f göstermiş
tir. 

E,.;a.tJarınnzm çalışma husu· 
swıda zekfilarınıp işlelr.liği ve 
yurcJclcrınııı meınlCı.ket sı.;vgü;i· 
ı .. e '-tOJwugu bakımından ne .a..a -
dar iıstiuı vasıflara sah.ıp oıııu
ğunu görmüş bu.unuyorum. 

dan 6eçmesl kararlaşhrılm.ıt&tr. Unln uzaa ınüddet SÜTünccmed.e ka-

En uzak vJiıyeılerınıiz..n bile 
okul kitapları tamamdır. Yeni 
\'akit rej..mınin müzakere mcsa
w arıza"ız tatbik v•unmııktadır. 
Di.kk.ıı.tınıi cclb...ten bu ve bun • 
elan b..şka mesele.ıere taalluk e
dcıı cıhetler içln mahallinde ica· 
beden tedbirleri a.ılık. Geri ka · 
lanl:ır .&n;araya avdetimde tet
k.ık olunup tawamlaııacaktır, 
Gezdiğim yer,erden liaıayla yu
karıda mahsus zikrettiğim ana· 
vatana iltıhak etmiş bulunan 
bu güzel ve sevimli vilayetimı· 
zin büyük küçük bütün halkın
da her vesi.fa ile gördüğüm can
lılık ve uyanıkiık bizler için 
başlı başına bir saadet kaynağı
clır. 

Osmaubey _ Şl.şll arımııdakl re- lau feribot lşlul halletmesi ıöltrau-

rüJ laallıeU ikmal edildi.iden Mnra la kaqılaıımata dqer bir muvatta
luyeıttr. 

::k:;:uıu tatbiki ta:ıllye!lııe ceçlle- (!f,_.,;~iiiiiii~.-~iiiiôöiiiiiiöiiii;;;iiiiiiiiiiiiöiiiiö-, 

Bayların ortadan kenarlara alınma- 1 SORUYORUZ! 
sı ıureUJe vesaiti nakliye için d:ıha 

ır•nİ4 bir saba temın edilml.ş oıaeak- ı Ha!a ye~inde duran 
lır. Ötre.odltlnıi:U ı;öre Tramvay ray- eskı caka 

Tramvay arabalann1n lelerin .. l:ı.rının kenarlara tekllmcst asulü bl· 

Jihare muhtelif semtlere ve b\17iık 

caddelere de tcşmJl olunacaktu. 
de halit. şu levhalar goze batıyor: 

.21 İkinelkJ.nun 1911 tari.hJl 
muluvelenamcnlD 16 ancı m:ıdde. 

sine cöre: Bilet.çiler para 4cilş -
Urmlye mecbur tuluJamazlar.:ıt 

Maarif Vekili son söz olarak 
S:ırk vilayetlerinde zelzdedeıı 
dolayı açıkta ka•an talebelerin 

, Erzurum Sivas ve İst•nbul gibi 
i vil:iyetlerim' Ln müsait binala-

• 1 rın"dan istifade eclileceğini söy
lemi,tir, 

Ekmek fiat'arı 
I:kmeklern bazı &ey7ar el;;mekçl· 

ler Wa.fmdaıı 20 para veya 1 kuru~ 

b.zla flatıa atılmasına karşı beledi .. 
yenin achtı mücadele «Fırıncılar Ce· 

mtycll> Dlıı IUrazııu mucip ob:ı111 -

tur. 
Cemiyet; en uzak yerlere kadar hal

kın ayafına ekmek l'Ölilren ctabb
ürlan w.; ha7va.u masrafı ve emek
lerine mukabil, 20 para fazla flaUa 

sat11 yapmalarma müsaade ohıııması

ııı btled•yedcu blomlşllr. 

ardında, kantine yakın bir yer
de, süngüleriyle kestikleri taze 
kütiikkri, bir türlü ateş aJmak 
istemiyen bir yığın Y"'l oduMJ 
tutuşturınağa çabalıyorlardı. 
Tüten kara, bgıı'I", kalın bir au
man, sonsuz bir üzünle akşa
mın alac.ı kar2J>Ll:uııa yükseii -
yordu. 

Burwa hepsi hepsi on iki b:n 
kişi idilcr. Genera1 Felik5 Dı:e'
r~n elin.de ,7 inci Kolordudan ka
la kala bu kadar kalmıştı. Bır 

fZÜn öoce çağrılan 1 inci a!ay 
Frohvillere J?itmişti; 3 üncü a.'ay 
Liyo:ı da kıalmışlı; General ken· 
di bas:n:ı· yedek topçulaTJ, k:ı<lro
su eksik oaıtlı!an ve 2 nci al:ıyı 

alıp Belforxfan .ayrılmak, ileri 
g:tmek kararını verm:şti. Lor
rahda ıışıklaır görülmüştü. Şe

lıesı:ad Belediye reisi muavini Al
man.l:a.r;;ıı Ren'i Ma::-:.osha:m'
den ıı:eı;eceklerini ~na!la bil· 
dinn~ti. 

Genenal, haber!csemediJ!i öte
ki koloıdularn saııi cernıh acı~<
l:Jrında l<endini pek yalım sefrı
ce, bir ,ııi.in önce beklcnm<'<lık 
Vı.sseoou.r.ı: bozgunı.r.u da duy-

.... 

EskJ şirketin cakasına b!r mi· 
saJ tefkil eden bu Jevhalan a.c&· 

ba İııtaııbul belediyesi kaldırmak 
için ne bekliyor? Tramvayların 

içlcrile aükadar olan yok mu? 
Bozuk pa.ramn bot oJdufu şu za
ma.nJarda bill şirketin cakasmı 

belediye de satacak ve biletçUerl· 
ne ıefere başlarken bozuk para 
nrm11ecek mi? Diye 

Soruyoruz l 
~-

duğu için sınıra doğru 00.rmları
nı biııaz daha sıklaı•ınnıştı. Ne
mde ise düşm:ıınla karş!.l·aşıp püs_ 
kürtmek durumunda kalmazsa 
1 inci kolorduyu kuvvtelendir
mcl< için Qaığnlao::•itmdan korka
vorou. 6 Ağustos bugün. bu kay
J?ulu kas.rga günü, Fri>hYiller 
yönüıxie bir yerde dövüşülmüş 
olıaıcaktı, bu haYadaın belli olu -
yordu. Hava öyle sıkın!!.lı, öyle 
ez:ci idi k.i ... Ansız:n kasvetli bir 
rüzgar g:derilmezcesine ü:-pe~e
rek esiyo."Ciu. İki güooenben de 
alaıylaır savaşa yürüdüklerini .a
nıvo~lar, Belior'<lın Mülbuza ka· 
dı:or bu zorlu yürüyüşten •onra 
kı:.ı:-ı;ıla,nn.a Pnusyalıla.r çıkcak di
ye bekliyorlardı. 

Gün batıyordu. Ordu yerinin 
m:ık bir köşesinden •\'al• ku
mandası verildi; çalınıan trnmpe
ta ile yat borusunun sesleri ha· 
fıf hafif, aç.k havada dağıldı. 
O sırada çadmnı saı:tlamak için 
kazrk!a.rın yan:.na daha da kazık 
cakmıığa uğraşan Jan Makar 
kall<tı. Harp ııürültüsü c·kar çık
maz, henüz. kar sivle o:ıdan mi
ras kalan topral<laır.ın e:..r.den git-

~l\.uHOMil --------
Cam tiatları yükseliyor 

Şehr.imizdekJ cam ve cam eşya ü
zerindeki rıat 7ü.kselmelerl cittik.çe 
artmaktadır. 

Eskiden 780 kurıışa. satılan t saD· 

dık cam evvelki etin 1500 kuruşa çık· 
ııuştır. 

Bazı camcıların piyasadan Ye haL 
ti evlerden bile yüksek flaUa cam 
topladıkları iddia olunduğundan bu 
hususta da ehemmiyeUe tahk.1.kal 7•· 
pıla.caktır. 

m-esi yü~i:ıı~ kaoorken Royn'
druı ayıulmış, o:uz dokuz y.ı:~nda 
gene askere )'3Zılm'-Ş, kaıdrosu 
ta:nı:ıml:ınan 106 ncı piyade ala
yrr.a kaıtılır kat~lınaz or.h:ıt;ı apo
letlerini talkmıştı. Arada bir, Sol
ferıno ha~binden sor:ra koyvcn 
lill'Ce, kılıç kuşaıııan. e llilemi öl
düren olmaktan lrurtuld-uğu için 
duvduğu sevinci düşünüyor da, 
kendini gene er üniforması ile 
görünce şaşalayıp kalıyordu. 
Ya başka ne yapabilirdi? .İşsiz 
gücsüz, kar.sız, \'er yüzünde di
kili aııtaçsrz, yüreği kudumıuş
casına yaslı yaslı gırtlaJt•nda 

çarpanın yaıp:ıcağı en iyi ~. si· 
ze ~orsa. düşmana çullan
m.aktı. Bu akhna geldiiU za
mar.Jtl lı.a:vkrr:smı unutmarn:şt:: 
Hey ıınam' .. Değil mi ki kendin
de çalrşac-a.k gücü bulamıy.:ıdu, 
kocamış Fransız topra.kl!:ı.ruıı mü
dafaa edecektL 

Jan ayakta, y.aıtm:.k ıcın son 
bir kene daha deprenı-n ordu 
yerine ııöz attı. Bir kaç kişi ko
şuyor, çoktaııı uyuklamış olıa.n
lar öfkeli öfkeli l?'CTiıı.ip doi!'ru
luyorla.rd.ı. Kendisi di.şici ı;ılı.-
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EDEBİYAT 
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tendhal 
Yazan: Selami İzzet Sedes 

ır.7 do Grenoble malıltem.eslno 

h.a:yl.ı. merak uyandır&n bir h.&d4e ln

tıka.l etLi. Anloi.ne Ber..bct adımda 

6CDÇ bir ad:un eina)'cl işlemekle maz. 
nwıdu; e.saien clııa7cU i%oledii:llıl de 
itrat ediyordu. 

Bu ~ kGyiin nalba.Dtuwı otlu
dur; onu Braı-ues rahibi bil.yut -
muşıü. On dokuz ya..c;ınd.a iken An· 
Wine. .m.em.JekeUn ~erinden 

~Iichoud de la Tour allesiııin yanına 
gırdl. Mösyö l\llchoud'nun otuz alh 
yaşında bir karısı vardı. Antolııe u. 
d.ıRa itı.k oldu ve nUıayct cvdea kG
vulda.. Bunun uzuine rahip ona. bir 
maııas1u'a ycrJeştirdJ, Antoine ora
.c!a da uzun zaman kalamadı, oraclaıı 
da kapı dışarı edildi. Bunda.u sonra 
mcıııleke1ın "'11Jerinden l\ttisyö de 
Cordon'nn evıne 7erleşU. Kıuna ders 
veriyordu. Faka.t iki şene sonra :\la.t. 
mazcl Cordou·a kur yapıyor diye kov
dular. ARtolnc burulan SOAra it bula
mJ.dı, çaldığı her bpa yuwıe kapa· 

nıyordu. l.enç adamın içine şıiplıe 

~irdJ, ~1adam l\liclıoud dan ~ü11ht:le· 

niyordu. l\aduı aleyhinde bWundu· 
iu ıç1a. ona kimse iş vcrmirer &eha
buıa kapıidı. J.t,\ıiiz, para.su, aç. sefiJ 

kaııuııt.ı. bir pa1ar ıWlU k.Useye Cif. 
di ve dua etmekte olan l\J.uta.m tIJ
choud':ra tabr.nca ile, ateş etti, yara· 
la.dı, kadın ölmedi. An&.oine'ı mah -
kcmeJ'C ,·er4llcr. O hü.im.lere :ralva
!'))'Ordu: 

- Beal öldü.rünill:? Beni ıdama 

mahklım edini2! Bucüu muhakeme 
edilip yarın idam ediimek lsUyorum. 
l\Iazhar olacatım en buyuk al ölum.
dür.-

Itt.e b11tün cazetcler bu mahü:e .. 
menin sar.ı.; : ahnı yazıyorlar, bilhassa 
İscrc·de tlkan ı-azcLcler bu cinaye .. 
tin taf.silatını veriyorlardı.. İşte o U· 

maular İserede oturan St.end.baJ bil 
yllztlanları merakla oku1ordu.. 

Stendhal, bi.lyuk ihtilalden bina ı 

evveı 17g3 te doğ:du. Adı Beııri Be7Je-' 
dJ.t. Baba.sa (;berubin Beyle aksJ, li· 
ne& bir adamdı. Para couılı idi; para 
Jçin her şeyi göze alırdı.. Ba işlerde 
feriki de Seraphle balaydı. Steııclhal 
hal~ından uetrt?t ederdl. Bll' CİJ.Jl, 

lmıJı& reeli ocklı yquı.daykeJl bal -
konda 07nuyordu. Elinde bir bı~k 

vardı. Bıç~k balkondan düştü. O s•· 
rada da soka.kL&n ihtiyar bir kadın 
C'eçlyordu. Kadına bir !'jCJ' olmadı,, 

(ak.at halası k\lçUk He.nri"om, kadı -
ıu u1durmek istedi.i'inl, bunW1 için 
b3iwa bıçak oıttıiını ı•dia eıu. lti.e 
bu h.i.dlseden sonra çocuiun z..hniD· 
de c.haksıı:lık> mefhumu yer eitl. 

Bua.:ı m~bll Sleııdhal ana tara
fını çok severdi. Anne babası ıa ln::::l 
a.srın insaDlaru1'1andı. Fe1sefesJ fon
tönel1i:ıma ldl: StendhaJe göre, ha· 
yal.ı olduğu ı.bl lt:ıbullenmekllr. Da
YLSJ Romain Ga,&:"non bir Don Juan, 
t.cyzesl Elizabclh de, halasının tauıa
m.Ue aksi idi. Steudhal mitolojisine 
cöre halası ıkl yü.ı:lühifün, tc7zesl 
de uespanyollzına> nın timsalidir, bu 
da Steııdlıala röre merUik, dürü.si • 
lii.k, namusk~rlık. demektir. 

Karakterin lnkışafmda çocuktu -
fu.ıı mühim rolü vardır. Heplmlzl 
çocukluğu.muz yuiurmoştur. Sekiz 
yaşındaki çocuk Peslmlst veya opU
mbt olur ve ıırtık dei~mez; meğer 

ki. h1dlselcr kendi.sine mahzun ,.e 
yoksul gc~en çocukluğunda çok daba 
başka bir hayat temuı etsin. Bunun 
aksi de caUdir. Fakat l'ene de tn
saııd:ı tocuklufunda biraz hüzün, bl
raı elem yaclil'J.r kalır. 

S1t·ndhal rocuklutunda babasDe 
rahip Raitlane'd:ıo çok tektl Bunun 
için beşeriyeti lkıye ayırmıştır. «Ah-
1.lksı:ılar> bunlar babalıJ, rahip Rall
laııe \'e tü.hin lki yi!zhiler, SO[ular, 
Kr.ıJ taraftarları (B:ıba3ı kra.llyet -
ciydi) kl;LSiklcrden (babası kl:ii;Uderl 
sevt"rdi) ik.ııcl l'ruP •iyi yürekliler> 
den mürekk.eptL Bunlar teyzesi Ell
sabetb, anncslnln ailesi Ye bizzat ken· 
dlslydl. Bu insanlar işıktı, menfaat -
pcrcsl deiWerdJ, plrdller. 

•Le Rouge e& le Noın •La Char· 

m'.ş, keyf:ni ted:il>g1n etmroen, 
herkesin b2ğendiği lojik den-gini 
bozmamış, y.ı:t kumandasının ve
rilmesini beklemişti. Onun iyi 
b1r er oluşu da bund.arııdı. 

Arkadasl:ın, öğrenimi tam ol
saydl, belki de çok ilerlerdi d~
yor'ard:. Jan ancak okur yazar ! 
i&kunındac.dı, çav.ışluk'.a ·bile J?Ö
zü yoktu: Köylü doi(an. köylü 1 

kalır. 1 
Ge1-?elellm. Jan, yaş odun ate

•iniııı boyuna tüten görüsüne il
ı:ıüeııdi. Yaş odunlan ateşleme
ğe çabalıvaın kendi bölüj(ürıden 

iki ere, Lube ili! Lapul'a seslen
di: 

- Vaz ~in.iz a.r.tık yahu! Bo
ğuvorsunuz bizi! 

Lube Jıaiif ve d~ti, takıldı: 
- Ne.rede ise alacak onbaşı .. 

Sen de üfleeerıc! 
Tulum ııibi şişkin Yanakan 

nı )X!Jllat:aımadoğı için. ter döken, 
bütün kıam bıaşı:ııa sıçramış, ya ·Iı 
ııözleri kızanm:ı. iri yan, Lııpul'u 
a~ doğru 1tiyordu. 

[Arltuı vaıi 

truiae de .Pa.rm6 1 okllrkcıı lend· 
hal'm karakter komı>leki.l.ori ı.,ı.ucıo 
kıvranan ı;ahslyetı.ni ıorursunüz. 

Fe!.st"fesi arisLokratıır. halbuki ken. 
disl Cam.lıuriyc&:çid.r. Parla.le lellıi..1 
siyaseti esna.ı,.ınd:ı işlenen clnayetlf'r 
Beyle aılb.lııin tuyJeriPJ lll"J>ıe.rü.) oırıl'"· 
du, halbuki Stendlıal memnundu.. 
Ahlii.lüıda.:rdu. 1.atikam atn.ıyor dl· 
ye sevhUyontJı. çoeukbıh ahlıiksn 
larla m.i.cadele et.ınekJe &eçti.ii ıçlıı. 
tlddet ve enerjinin hayranı ldJ. Ye-
1".U:.e em.eli Grcnoble"u terk.etmek, 
Parl.se CitlllekU. Orada İspaıt1'olvarl 
J'&ŞIY&e&k, ıyl )'ııreJill olacull, 

l'ek ren~ lir.en Parise ırltu, Ora· 
daki Je&enl llL D,.... mevki sahibi 
ldl. Consuıaı ve imparatorlu& devır .. 
Jerinde kendini t.aJJ.ı1mL'jt.ı. Kendisi• 
nl tanıyanlara St.er:.dball de tanıttı. 

Sf.endlıaı, hayatında ilk dda tcrbl
yeli, teki, okumuş, edcblya.ttan ko· 
nııpu kıı4ınlarla wrn;lı. J\tııı. se • 
"·ilmek, ıevmek istiyor, fak.at. he.nia 
mahcubiyettcn afzwı açıp tek ke .. 
llm., Stiylemiye ccs:ıreL edeı:niyordu. 

Yer yuzü.nde pek u khıi St.ecd4a1 
c-ibi işıll oJmaştar. 

O çafda.kl l'arls. canlı, harekeli! 
blr şehirdir. l'avaş ya.vaıt &ıa.parı.e'ı 
bcn.lm.,,emiye başlaroı:; .. ı.r. Ge.uçJer, 
Fr:ınsaya bükmt ,~ ecck olan bu ccn
ce kartı bliyuk. Lir JDlıhabbeı bes.U .. 
7orlar. F'aiaL- .Sleı:dla&i'ı.n aua.aabbetl 
fevkalide bir a4k. Di)or lıt.i: 

cBir.m ıc4iUerlılw.d.e Avrap;.nm dl· 
fer L:.ıslmlarmdalii i.Dsanl:ı.r acına -
cak, zava.tll kış.!erdi- 1194 le bi.r ıelı: 

l'&>'em.iz vardı; VatlJl& .bianeL etmelı:. 
l)st yanı, flluık, a.&.sk. 'PUa luzwn. 
sua teferruatta.o lb&ttta. Sosyete 
mevcut olmadı.,;ı içiu. so.;yetede suk· 
se kazanınak ıa mC'"'l:UL d.!i'ildL Bia 
ancak on il~ yaşınd;ıJd traıapelacını.a. 

tramı>etayı bıra.kmAkl.aD.~ olwnu ter. 
ci.h elko .k.a..b.ra.ma11 pecutwı hatır&M• 
nı ihya i(in du,~arıara Yaıılan birkaO 

satırı cörduium1.:1. za.:6':&.n l'özlcrimuı; 

y&ŞMırdı_ NapoJcou Aibayeı maihJ.4 

biyeılcre son çckti ... .J 

Sleııdlıal, İmparaıorwı peşl sıra İ· 
talyu~. lllıi&I>o>a pul. 1'ibaytl Pa• 
r6ie bulama'"'ı ınsanları l\lı.liUlud.a 
buldu.: Orada ~km deieri.nJ takd.J.r 
edtrorıa.c.ıı. 

Stcııdhal on beş sene \hniUIJ"ada. 
~. B.ns7ada Bona.r otrle orduJ.,.. 
rwda ç.alı.ııı ve n,hayct o~uz iki 1a
f1Dda te.Ju.u.de aevk.ıd.iJAll. B.es&.ı.W"&iloa 
J,;.e1ı4111 ai ku.Uawa.ak iSLe.nu7ordu... 

* l!.estaıırallou rtJlml bayii bulanık 
bir dcvrecıır. Ea JIWhlm rolıi ubıt.a 
oyaamqt.u. 

Frausa.7a avdet eden Boarhaııa1ar, 
.W L-.tıuriıelçilerle Boua-ı la• 
raftarlaruıdaıı korluıyorlanli. C\U"llk 
taJ>la7a lıaoıııak lstemedıkler..ııdeJl 

ra.ha&. >'İlrll1'e.ıaiyorlardı. Dort .Jaua 
)wj,yeler aa.ldırm.ıolardı. Steuclhal U 
kaleme aarılm>.JU. fakat ısıedlklerı. 
nl, Uitcditı c~bi y-azamıyorda.ı. Meae .. 
ı~ &Kr•ı. diyemiyor, polis IDJ:lli:ıce 
bUmcs larzcderek. c.Km&• yaZl.7orda. 
Niha3·et Park.le t.ulu.o.a.m.ıyacai:mı an• 
ladı, kalkıp italya7a, ~vdlii l\lill
ııoya ırlllL Orada JoksulluP duttıL 
«Armanct> ve .~a dair •. > eacrJe .. 
rlnl ytıı.dı. Btr yar.dan da ~apolcon•q 
)'idedbordu .. O uman Napoleou adı• 
nı aiı;ı.na almı.k. cünahLL c;ez.a:;a bil-
7üklil. Buna raimen SLendh:ıl e.ıer

lerlııd.eıı birini Napoleon'a şoyle ııu
hal elli: 

•Vatandan ıd7ade kendinize doka
nan balaları.nua ratmen, ~z öldı.i..11. • 
&en sonra Va.l.erlo muharebesi.ne. at• 
hyacaklardır- Siz Fra.nsu.IJğı ö)·le 
yiıkscJUlnb ki; Chou:uıslarıa Jaco
limler t.lr cUn atı.in daı'an•u 111n i . 
nünde ÖPiifeceklcrWr.a 

* Stcndhalbı karakteri ıııuiuoda le· 
bclliır etlL Onun kadar mutevaıl bil 
a4a.m l'Otulmemlştlr. Bir eseri Yazır 
bUırlror, netredlyor ve tenldtlert o• 
kudulıl&Jı sonra bslılJı ediyor. cLa 
Charlr•USe de l'arme> in ııaı...,·,. 

tenkldlıı4eu •onra Wıbllı e4llm4 bir 
nUshas• nıenvıtur. Greııoble khtUp
tıancsbule sıendhalln el yazılan var
ctır. 1'1eseıa ban cümlelerin 1anma 
fi>·Ie bir not ka7deder: «Bu mi.na .. 
sadır. ıninasızdır amma kalmalı 

dır· ltarııu h"""1• siden 
Sev<Liı hiçbir l<adıu onu ıevme • 

ı:ııl$1ır. bunu da IUraf eder. Nasıl 

bot 1ere aylarca kur J'aphfını so7lel' 
"' sonra şöyle 7anıp yakılır: Belll 
.. ven birkaç k&dml da beJl seve • 
med.imT 

lllo haris delildir. Wçbir samu 
yüksek Dıe':'kl ııahll>I olmak sevd..ı• 
111 besletnemqUr; «Azl:z kari ömrü
nü kin tutmak ve korkmakla ce .. 
,;ruıc• tıllayal, birksO 1llçak ablaksı• 
.ın alııuııla sıirıaı.ml7e d<im17ecck 
kadar kuaC.ır:ıt 

Stcndhal Napoltondın aonra tabi. 
ata i.ttktu-: •Tabtall öyle severim 
ki, baıiln •tkakta durur, kemik k,... 
uııren blr köpeil se1red~rlnı> 

Fal<at en bllJ'ük aı;kı qkhr. 
Stcndhale l'ore dOrt çeşit aşk var-

dır. Blrluclsi blzallhl •~ktır. inııaa 
sade ve &ade ıcvdiilnt d~Wııir, l'Ö• 
sıııı4• .. vdJtbuleııı batka hiçbir te7 
yoktur. 

Uwıcı..ı qk •evkldlr. Gene lıısa• 
IArk&a t lincQ .la)ı.ı.ı.1 
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F ra n s 1z1 ar bir A 1 m an deni- Gazetelcrd~::!~ü::~ türlü lhll-
kir söz.Itri dolaşıp duruyor. Şunda 

Z a 1 t 1 S 1 n 1 da h a b at 1 r d ı I a r ~:~~~:r.::::: ~~~~::.: toptan llıll-
İhtikircılar bir tarartaıı ceı.a1arını 

Garp cephesinde şiddetli piyade ı 
muharebeleri cereyan ediyor 

buluyorlar. l\Jeseıa ba.zılannm dUk

k3.nlarL kapahldıtı cibl.. Bir tarafla.n 

da yine bulacaklardır. Fakat dof· 

rusu. bugünlt"rde ~a'letelerdeki (lh· 

tikiir) sözleri insana sekiz katJı acı 

ıellyor. Kaç •Wıdür, mitli bir halle 

kar.;ı~ındayız. Bir halle ki , ana yur

dun en güzel yerlerinden bir kısmı, 

tam bir ana, baba günü hali.ol almı'j

tar ve buralarda ana, babayı .. Baba, 

anayı •. Evlat her ikisini ve her ikisi 

evlıidını kaybetmiştir. Acılar, yara

lar ve maddi, manevi ziyan yer! cö

fü inletecek kadar derlndlr. Bu va

ziyet karşı'iında, yürekler kan ağlar

ken, haıa, bazı insafsızların llıtJkiır 

mibtikıir l'ibl dalavertlerle uğra~ma

sı menfaatpcrestııtııı. taş yüreklili

iln son perdesidir. Bö)'leTerlne ve

rllecck ismi bulabilene aşkolsıın! 

Hitler Alman ordusuna hitaben 
bir beyanname neşretti 

Londra, 31 (A.A.) - Dai17 l\Iail g-a. beyanatla bulunarak hareket saati 
zetcsl bir Fransız harp cemislnln celmeden evvel Fransı2 \'f' insllh; or· 
İspanyol sahillerinde ikinci bir deniz dularınıu Jü2omsuz bir tehlikeye sır. 
altı batırdığını bildirmektedir. memeleri IizUD 1reldif.inf söylemiştir. 

Parls, 31 (A.A.) _ Umumi karar- Berlln, Si (A.A.) - Yeni sene 
&'lhın teblitl: münasebetlJe DJtler, orduya aşajıda· 

Soiuk \•e kara rağmen rece hare _ ki beyannameyi neşretm~Ur: 
lctıı ce('miştlr. Cephenin muhtelif Alman ordu~ll 1939 da. başardıtı e· 
lt!iımlarında keşif kolları arasında serden iftihar cdebUlr. 18 Jiiıı içinde 
birçok hareketler ve müsadcmeler milli emniyetin teessüsünü ve Ver· 
olmllflur. Her lkl tarafın topçu kuv- saUJes haksızhfının tamirini müm· 
vetıerl birka9 kere müdahale elmlJ• kün kıldmıı. 
tir. Bizi ae:ıkça himaye altına almış o· 

Londra, 31 (A.A.) _ Önümü•dekl lan Tanrıdan bizi takdis etmesini ve 

sene başında sllab altına çaiırılacak vwzJfemlzlu ifasında bize kuvvet ver· 
olan Yeni Slbdlar hakkında beyan meslnJ niyaz ederJm. Alman mllle-tl-
olunduiuna Cöre, bu suret1e mart nl- ' nln mukadderatı mevzull bahsolan 
hayetinde ordunun emrinde ıa~rlbeo t · • çok çetin bir savq yapacağız. Bü un 
iic mUyon ask.er bulunacak.tar. 

mllletln (Özleri sizlere dlkllmlştir. sı
Parls, 31 (A.A.) - İntranslreaal 

~inle iftihar ediyor, slze itimadı vır· saıeıeslnln n~rettlfl bir habere cö .. 
re General GamelJn. inıUis umumi dır. Cünkü sb.ln l'lbl askerlerle Al .. 
brarrihmı &.i,Jareı ettikten sonra manya ancak calip celcblllr. 

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

Amerika Hariciye Nazırı 
yeni yıl nutkunu söyledi 
Hull bütün milletlerin sulh iste
meleri lazım olduğunu söyledi 
Vaşlnrton, 31 (A.A.) - B. Uull, 

7eal sene münasebeUle bir nutu.k 
lraL ederek Amerika efkıirı umu • 
tnt;resialn 1939 senesi içinde rö.ster
mLt ol.dutu &ofukkanlıhfı ve ıükQ.
lıetl sena etmlşUr. 

l\Jumalle7b1 kararmq olan Ufkun 
daha zlyade kararmıyacafını i.u:nlt 
etmek lçln birçok sebepler mevcuı 
oldutunıı söylemiştir. 

Hatip, sözu.ne şu suretle devaın et· 
mlştır: 

«Bütün milletlerin 5Ulh arzusu iz
har etnıeleri lizımdır. zira büyük 
devletlerden biri müsenaıı fütubai 
)'oluna clrmesl ve arzu.sunu dl.ter dev· 
letterıe kuvveUe veya kuvvetin teh
didi ile kabul eltirmefe kıyam et
ble.!ıil hallnde dlier memleketler, P· 
ret fecı bir vaziyette yani ya teslim 
Olmak veyahut silahla kendilerini 
lntidafaa eylemek mecbıırlyeti.nde 
kalacaklardır. 

BUtün meml~ketıer için musUha • 
ne bir yol vardır, fakat bütün mem
lekellerln. bUiıbtlsna bu 7olu inti
hap etmeleri icap eder. 
BuıUn ümitler kesilmiş detlldlr, 

t:lra medeni7eLln mcşl ve 11e7rl 10 -

Kral Karolun 
yeni yıl mesajı 
Bükreş. 31 (A.A.) - Kral Katol 

Yenı se:ue mıi.n&bebctiyle kara, denı:s 
'Ye hava kuvvetlerine a"}ağıdakl bt
>annameyı ncşı-etınlştlr: 

Bug-Unku yıl ba.~ında budutlaruııı .. 
ıın .tnüdaCllcrl ola.n sizleri her fer
den evvel düşı.i.nüyorum. l\lllli blrU. 
lln sarsılmaz btkçllcrl olan ~izlere, 
' 1zin inıanınıza ve :)izin hazırlığını .. 
l~dır kt millet istikbale olan ernnı .. 
l'ctint arttırmak: içın istinat edl1or. 
lıi~ım lstemedlğhnlz ıarılııruı birçok 
ııurıarı sllilı altına ça;ırmaia mec. 

bur kıJmq olduiumuz bu cünde ... 
lanıi derecede bazırhkh b'1hwmanu 
taruridlr. Bugün ı-.ızin otan şerefli ü .. 
bifortnayı vaktiyle taşınıış oJanlaruı 
ftdak.i.rlık ve kahraınanh(ındaD ör. 
llıek ahnı.ı.. 

----o--

l::stonyada askerlik 
mükellefiyeti 

'raııınn, 31 (A.A.) - Eı;tonY• hii-
k · ta lltneu bahriye, sahil topçuluiU• 7· 
>a.re 1.opçuluğu, tank \·e hava sıntt ... 
1-rı için 18 aydan lbarrt olan aske .. •• 1 bunıetln iki seneye ıwml""'"'Da 
1'a.rar vermiştir. 

Çemberlayn'ın nutku 
l.ondr:ı. 31 (A.A.) - Ba;ve~U bu

tiın saaı 13 le radyoda FranSll ka
d.trııarına ht.&.a.ben bir nuLu.k sötltmif .. 
tı.. 

lunda nihayet hürriyet ve terakki 
kuvvetlerJ mu:ı:affcr olm;ıktadJr. 

Be~eriyetin geçirmekte oldu&ll va
him buhran Jçinde insan bayalL...ın ve 
sermayenin behimi bir tanda ve bey. 
hude yere tahrip edilmesi. devri ihti
mal süratle inhidam edecektir. Önıi
mUzdekl sene J~iJıdc bu~ün milletle· 
rin - tahrJp kuvvetleri bulun şldde· 
tile kendJlerlnl l'ÖStermeden evvel -
ırkların manevi ve maddi lerakkiya. 
ta doiru btikamet aJnıalarına musa .. 
U olan beyuelmilel mu:.llhane ve dos
tane yola rücu etmek içtn vicdan -
larında, akıl ve mantıklarında. ve 
mevcudiyetlerini koruma sevkıt:ıbJ· 

ilerinde kafi kuvvet bulmaları ihti
mal haricinde dei:ıldir.• 

B. Uull1 sözlerine şu suretle neti
ce vermiştir:. 

c.Sulh t:ıkarrur edecek olıırsa, mem .. 
leketlmlıln yük:.ek menfaati nimıua 
Amerikanın maddi ve iktısadi bir Jh
tll:ifı, içtimai bir emnlyetslzHğl ve 
hiyct alamaması tçhı hukııka müste
hyet alamaması fçln hukuka müste
nit cihanşümul ve daimi bir niı:am 
tesis etmek ıaruretl karşısında kala
caktır. 

100,000 Japon 
askeri ölmiış 
Çun&klng, 31 (A.A.) - Reuter: 
Kunı - Tuni'dakl Cin karar.-3.hın .. 

dan alınan telg-raDarda Çunkingdekl 
Çln kuvvetlerinin Japonlaru.ı Kantan 
- Hanken demir yolunun ötesindeki 
Uerl hareketlerini durdurarak düş· 

manı ınühlm mağliabiyete uirathkla
rım bildirmektedir. 

Çinliler, Japon ordu.sunun merke· 
zinl Narreu vadi.sine çektikten sonra 
Kantonun 50 kilonıctre kad:ır doğu 

şimalinde bulunan Nlupeichide mu. 
kabil taarruza seçmişlerdir. l\tuha
rcbe bütün &""e<'e devam etmiş Jaı>on
lar Lian;g • Kunun 15 kUometre do
fu cenubuna tardedllmiştlr. · Japon· 
lar 200 kamyon ve bir çok :zırhlı a
raba bırakmışlardır. 

Sah l'Unu 2000 Japonu.a. öldütü ha
ber verllmekt.edlr. 

Cin ordusu, kanunuevvel ba.şuıdan 
beri muhtellt cephelerdeki Japon 
zayiatını 100 bin olarak tahmin e
diyor. 

Balen Dankennln batı şimallnde 

kanh muharebeler cereyan etmekte· 
dlr. 

90 senedenberi go
rülmemiş kar 

Roma., 31 (A...'\.) - Reuter: Roma 
kalın bir kar tabaka&ı aUuıdadır. 1\-le· 
teorolojl enstitüsü 96 yıldan beri 
Romada böyle bir kL,ın Cörulm.edij"J .. 
nl blldlrmektecil•. 

Macaristanın 
harici siyaseti 

Harp 1919 muahedeleri. I 

nin tabii nef:cesi imiş 
Budapeştc, 31 (A.A.) - Furatıen

ı;ıec, 1\-lal'yar Orsuc ve NJmaı-yarsai 
adındaki üç l\laoar gazetesi, sene so· 
nu m\inasebeıtıe l:Sa!;vekll Pol Tele
kinlıı h:ırici siyaset hakkındaki bir 
makalesini ııeııretmişll'rdlr. 

Başvekil, Karpatıaraltındakl eski 
l\Iacar toprakJarının 1\-l.acaristan U
hak edilmesinin revizyonıst fikrin &..l. 
hakkuku drmek olmadığını, belkl di
ler birtak1m elemanları ortaya at
mış olduiunu beyan ve bu eleman
ları tadaı etmektedir: 

1 - Sulh muahedeleri ile ortaya 
çıkarılmış olan devletlerin ihdasın .. 
da esas vazifesini görmi.11 olan mlJU .. 
yeller prensiplnln akame1.e uframası, 

2 - Bu blnanw inbıdamı cilrsü .. 
melerinl taşıyan Avustııryanw mey .. 
dana getlrlJmesL 

B. Telek!, Çekoslonkyanın inhila
le uğramasının Avusturyanın Alman· 
ya tarafından ilhak ed.1.lmesinln man
tıki neticesi oldutunu, çünkü Avus
turyanın iıç taraftan Alman toprak
larile muhat olup kafata~ından mah
ruıu bir dimaia benzemekte bulun. 
dutunu söylemektedir. 

Şlmdikl harpten bahseden B. Te
Jekl, bu mııharebtnin nı-Jnferit blr 
h.ldlse olmadığını, tunkiı muharip 
devleUerle birtakım fedakit.rlıklar 

mukabilinde taarruzdan kendisini 
kurtaran devletler hesaba kaulacak 
olur . .;a harbin 9 devlete ş.ımil oldutu
nu söylcmcktedll'. 

B. Telekl, harbin 1919 sulh muahe· 
delerinin manlJki neUct.>sl olduğunu. 

beyan etmekte ve bu harbin yeni bir 
manevi hava vürude g-etmrslne yol 
açabilecef..nl ilave eylemektedir. Av
rupanın mukadderatı, bütün ınilleUe
re tevdi edilmiııtJr ve bütün mlllet
ler. yalnız slyaı-.i delil, ayni zaman .. 
da manevi bir mesulıyet deruhde et· 
mlş bulunuyorlar. zira şayet müm· 
kun ise muhtemel bir teşriki mesai
nin müstakbel esaslarını vaz'etmck. 
menuubahlstir. 

Hollanda- Almanya 
Amsterdam, 31 (A.A.) - Hollanda 

Barleiye Nezareti, Almanya ile Hoı .. • 
laııda arasındaki mevcut klirink mu. 
ahedesinln bir sene müddetle tecdit 
edlldiilnl bildlrmektedlr. 

NEŞ"E lllİ_ 

KALDI KİT 
Yılbaşı ı:-ecesl lçln hususi ve-

salt hazırlaıımıı. Tramvaylar. 
vapurlar r:ece seferleri ;yapacak
larmış. Şu ve.- bu. Faka\, ydba .. ,1 yapmak lçln kimde neş'e kal· 
dı, kim Erzincandakl vatanda, 
&oiuktan titrerken barda lçeceil 
yudumun tadını alabilecek? 

- Bire kahpe tabiat •. 
Dedikleri, lc;te b:ı felaketi ha .. 

zırııyan kahpe ve kalleş tabla~ 
tır. Türk halkının r-.batım tu..1• 
kandı! 

ÇATA ÇATA 

JÖIIREJ 

Naci Sadullah durup dinlen-
meden, türlü türlü bahaneler bu .. 
larak Son Telgraf'a yahut dı 

J:.:t.cm İzzet Beolccye catıp duru
yor. 

Ali Naci vaktiyle llüseyJn Rab .. 
miye çata çata meşhur olmuş. Na

ci Sadullah da ~allba •imdi E
tem İzzeı Benlceye cata cata 

meşhur olmak scvdıısında. Am .. 
ma. bıı yafnıa cevap alırsa o
lıır ki, Pek de alabilecete ben· 
:z:emfyor? 

E\'İl\İZİ 

BOYAYThIZ 

Belediye: 
- Evinizi boyayınız.. 

Diye emir verlyormu". Galiba 
bizim Ali Naci arkodaşa da ba 
emır ıe1miış ki. tlkayet ediyor 
ve durmadan hep bu mevr.uu ya• 
oyor. 

OSMA .. '\' CEllAL K~YGILI . 

Çalınan silahlar 
hala bulunamadı 

İrlandada şüpheliler 
için temerküz kampı 

kuruluyor 
Dublln, 31 (A.A.) - Fönlks-park 

kalesinden çalınan sllihların bulun .. 
ma<sı için polis araştırmalara devam 
etmektedir. Dublln'iJı etrafında. ne. 
bir ve kanal yataklarında bile araş· 
tırmalar yapümıştar. 

Çarşamba ciınü bükô.metçe 3.yan 
ve nıebusa.ıı meclblerinin tasvibine 
arzedileeck olan istisnai tedbirler bil· 
bassa şüpheli şahısların mahkemeye 
verllmeksizhı tevkifi, temerküz kamp
ları ihc'..;..;ı, devletin emniyeti hak -
kmdakl kanun:ı tevfikan hükümete 
daha geniş salilhll·eUer verilmesi gf. 
hl şeylerdir. 

---0---

Bir İspanyol vapuru 
battı 

Buen.1s Alrcs, 31 (A.A.) - Tene· 
rlfte radyosunun bir babPrlne rö -
re bir Fran~ız vapuru, Tenerltfe'ln 

4-00 mil açıtında alevler içinde ya
nan Cabo San Antonlo adındaki is-
pan)·oı vapurunun mürettebatı ile 
yolcularını alıp kurtarmışhr. 

Metaksas'ın • 
mesajı 

Atina, 31 (A.A.) - Yeni sene mil
nasebeUle Başvekil 1'-letaksas Yunan 
milletine hitaben blr beyan.name neş
rederek 1940 senesi için şerefll bir 
sıılb temenni etmlştlr. 

Metaksas, ayni zamanda, ordu7a 
da hükünu~tln seli.mlarıaı blldlrmlt
llr. 

·- -

Bizim Hat .. Nuri De konllf•· 
7orduk da: 

- Sıkmayın oocutu, dardadı.r. 
bilirim! •. 
Dedi. 

ŞAKA VE 

KAKA ... - -
Bir g-enç ukala; şaka ile mızah 

arasındaki buyü.k farkın farkın
daymış da bunu izaha kalkışıyor. 

Osman Cemale: 
- Şaka ile mizah arasında ne 

fark vardır. 
Dedim. 
- Gaflet farkı vardır .. 
Dedikten sonra da ili.ve etti: 
- ~!izahın kabasına pka.. 

denir. Şakanın bir de kakası var. 
dır ki, ona da kaka şaka derler .. 

Bu g-cnç ukalıinınkl de ı-aHba 
artık k::.ka. şaka olmıya ba.şladı. 

BEYHUDE 

ZAHMET 

Bir arkadaf, MaJino hattına 

rltmlş. Gördüklerlnl yazacakmış, 
?ıı.Te nafıle zahmet detU mi? .. 
l\.fajlnonun ıeığını cıcıfmı aı .. 
renndyen kalmadı!. 

l\farifet: 
- l\Iajlnoya muharrir cônder• 

dik .. 
Diye böbürlenm~k1.e ve oradao 

celerek basına kalıp mektuplan 
yazmakta değil, şu ıöndermcnlq 
ve g-itmenln iç yüzünü tarsll et· 
me-ktedlr ki, bllmem o kabada .. 
7Jhğ-1 da refikimiz: 

- Gönderdik •• 
Dtdlli ilandaki kabadayılıkla 

7azabfUr mi!. 

A. Şeklp 

~----

90 • 100 /ngiliz bombardıman tayyaresinin taar
ruzu üzerine Heligoland ada•ı üzerinde lngiliz 
bombacıCarile Alman avcıları araaında cereyan etti 

Garp cephc!ilnde illl muhasım 
dunun müdafaa harbi, Kanada, 
\•usturalyadan, UindbLandan teş 

edilen asker. ta> yareciterin ilk k.a[ 
lesinin .'.\laJinodaki miıstalıkem me 

= zilcre yerlc-ştirilmesl 

meklt.·dır. 

dtvam eyi 

Yazan : Abidin Daver )lajino ballarına doiru yapılan y 

ni sevkiyat, dPvam eden baıırlıklar 
la, Finlandiya)·a. Fransa "\'e İngllte 

reden, bitaraf memleketlerden ~ apı 

lan para, ıönüJlu asker, tayyare, har 
levazımı, mühimmat se..-kiyah, )'arı 

nın d.ıha kanlı müdafaalarını, taar 
ruzlarını ku\·vetli ıhtimallerle ttlkl 

Bo sütıınlarda. yaı.dıiım ilk yan
larda, hava. harbinin gittikçe artan 
bir ehemmi) eı kazanacaiuıı anla~

mıştını. l:..ic:r, Almanya. bü1U.k bir 
taarruzla bıcr Fransada, ister Fran
s.uıw kuçük bitaraf komşuları, llol· 
Janda, Belçika ,~e İsviçrede, kara ha.r. 
bine )·eni bir genişlik. ve şldde1. "\'er
mezse, uzun ıaman, en ziyade hava 
muharebelerine şahit olaca&-lZ. 

Almanlar da, İngiliz • FransıLlar 

da, büyUk tayyare kütleleri ile ha· 
va taarruzlarını, ev,:elce de işaret 

et.tiğiıni.z s-ıbi, büyllk bir kara ta • 
arruıu ile beraber ve bir maksat 
uğurunda yapmak isledikleri irin. 
mevcut hava ordularını lıi.iıçiık harp 
ile yıpratnıak i.:;~miyorlardı ve hali 
da istemiyorlar. Bilikis, her iki taral 
da tayy.ı.re filolarını sayı ve kıy· 

met. bakımlarından artırmaia çalu;ı. 

yorlar. Almanya, harpten ev,·el sa
hip bulundu&-u bava, ıistünlüğünü 

k31betn1ek iızere oldutunu ı-OrduğiJ 
itin. fevkalbe~er blr cayretle İngUiı
Fransızlardan f'\-'Vel davranmak ve 
onlara kar:jı !ıiiliİ.hlarının tallinl bir 
defa. denemek için hazırlanmakta • 
dır. 

Alman lıııva ordusu Le Temps ra
zeteslnln .A.;kcri hareketler» sütu· 
nu h:l\'a mutehassısnun "\'erdıği ma. 
IUır.ata gör~ şu kuvvetlerden mü -
rekkeptir: 

Bomba. tayyareleri: 
A,·cı t:ı)"yarelcri: 

Tar:ıs:-ıut tayyareleri: 
Deniz tayyareleri: 

l'ekün: 

2500 tane 
1500 tane 
1200 tane 

300 tane 

5500 tane 
Bu 5~00 tayyare, «Birinci hat t.ay

yarrsi» denllcn ve muharf'be kabıli
ycU yiıksek 013.n birinci sınıf tayya· 
relerdir. İ.ngilfL - Fransız hava kuv. 
vctltri de Ahn:ınl:ırınkindeu t>:ıyıca 

az dt:i•ldir ,.e bir müddet sonra, tlo· 
.ıninyonlarla .~crikın.ru )ardırut 

sa:resinde inı;lliz - •·ransız hava or
duları, Almanlarınkinden ustun ola
c:ıkhr . .Xitekinı, İngiliz ha\'a ordu!ıu, 
son zamanlarda. &itiıkçe kuvvetlcn
diğ-inl isbat eden bi.iyuk bir hava ta
arruıu yapmı tır. Ve Alman avcı tay-
yareierinin de mukııbelesi 

Lu harhin ilk buyukhava 
muharebe i \'ukub1.1hn11ştur. 

ü~erlue, 

mel·d:ın 

İng:llz 

matbuatı buna ciieli1roland bava mu
harebesi» diyorlar. 18 Birlııclkanun 1 
da vukubulan bu muharebeye 90-100 
katlaı;. İnı-ilız t.ayyare::,i l:ıllrak etmi:;
tir ve b:ızı İuglli-ı tay)·arecilerl, o 1 
sun, ilk defa ateşe ı-lrmişlerdlr. 

İn&"lliz hava kuvvetleri biıyük ve 
yeni \\"ellln;1.ou ~istemi Layy:ırelerle 

ilk defa 3 birlııcik.inunda llelJgo -
landa. hücum ehnlşler ve Alman 
l\le.s:terscbm1dL avcı tayyareleri, bun· 
)arı hemen karşılamışlardı. Fakat 
bu mıid:ıhaleye rağmen İngilizler, 
Alman harp cemilerlne taarruz ede· ı 
rek iki kruvazOre isabet. temin etmiş· 
lerdlr. Almau a\•eı tayyareleri, ger· 1 
el, bundan sonra, İnC"iliz bombacı
larını durdurmuşlarsa da uçuş niza. 
mını bozamamışlar ve bunlara zayi
at "erdirememlşlerdl. İnğillzler ise, 
en az. bir Almao avcısını düşı.irmuş· 
ler ve diier bazılarını muharebe sa· 
haswdau uzakl:ışmala mecbur et
mişlerdi, 

na. kadar İniilWer topçu ateşine ve 
Alman tayyarelerinin hücum teşeb

büslerine rafmen nizanı ve iotlzam
larmı muhafaza etmişlerdi. 904100 
\\.ellJnrton buyük bir kudretle grup 
halinde ucuyorJnr, asl;ı intizamsız -
hia uğramıyor ve daiılm.ıyorlardı. 
Almanlar, canlarını d.şlerlne takıp 
hıicum edince hava muharebe:,i i.za. 
mi şiddetini buJdo ve iki t.araf da za. 
ybt venniye başladı. 

İnğillz bölukJerı.nln .:-;du ve miJte
merkiz ate,i Alm:ııı avcı tayyarele· 
rine faıl:ı zayiat verdirdiki için, AJ. 
manlar İngiliLlerJn u('u. nizamll!ı bo
ı,up onları dağıtmak. üzere, izami sü
rallerHe u(!mata ve canbazlık yap. 
m:ı:fa başladılar. Bu defa İn&'ili~lerl 
makineli tüfekletlnln yıldarım clbi 
ah~larile yan ateşine almak Jstlyor· 
Jardı. 

Fakat bu son &ayret de, pek az te· 
slr h3sıl etti \'e .. ~am uçakları, bil. 
cumları.oıı bitirip d.öndtikleri sıra
da Ingllizler bwılara g-aye1. yakın 
mesafedı:n müessir bir at.eş açtılar ve 
mı.iteadd,ı Alman tayyaresJni du$ur
düler. 

Bu safha, mubarebe-nln sou safha
st olmu.-,:tur. İngiliz makineli tlifek nl· 
şanrıları, memnun fakat yorgun • .t\l· 
manların geri döndtiklerinl \'e AI • 
manya istikametinde gôzden kaybol
duğunu törmtlşlerdlr. 

Bu muharebenin ıerefi, İnriliı: l\·eı. 
lington tayyarelerine teveccüh eder. 
CUnkiı bu bomba layyarelrri .\.lm:ın 

hav:ı ordu~u.nun en ı-uzide, en ees. 
~ur tayyarecilerinin idare ettikleri 
en m;~kemmel a\·rı tayyarelerinin en 
şi'ldetH hucumlarma. "\'e en nevmi
danc S"al retıcrine mııvalfakıyeUe 
kar ı ko)muı?lar ve ucıış nızamlart
nı muh:ıfaı:ı etmh;lerdlr. Bu intizam, 
onları münferiden dü1Urfilmeklen 
kurtarmtŞht. 

ke ln1kin vermektedir. Erkek., ka 
dın butün kUV\:f"tJerlnl, ihtiyalların.c 

Cf'Pht'Ye sevkrdcrek Sov~·et ordu n 
nun taarruzunu kal)ılayan Flı1ler, 

cephcle cönderllecek ,·eya ı-Onderil· 
mi:) yeni So\·yet ku\·vetlerJ karşıt;ında 
tekrar şiddetli nıüdaraa -ve taarrua 
hareketıc-riyle uğrasmak mecburiye· 
tlnde buJunu.rurlar. Finlandiyaya ya
pılan yardımların ne: nL.,bette fayda
lı oldutn. ı,e yaradıtı onümüzde:k..I 
haf1 ıı ' '"rrl:ı ~ .. l:t ıJ .. c-ı.! görü1Pcektir. 

Difer taraftaıı, smd1kl harbin flklr 
ve ak.de- cephesi barcketlf'ri de sıkı· 
la'>makta, dah2 fili, canlı bir vazi
yete retlrllmrktedlr. Papa 12 net Pi· 
enin muhtelif tet.killt rcb.lf'rlnden 

mürekkep 65 büyiık rahiple birlikte 

dün Romada KJrinal sara~ ında itaı,-a 
kralı "\-~Jktor Emııuel'e mill.lki ol-
ması, Almanya ve SovyetJtr aleyhine 

fikri nİubarebe, akide mücadelesi cep

hesinin yeni. yeni ttzalıü:-lerlne vr ile 

teşkil cylt"mi'"tlr. 'o<'l müna ·ebe:tlle 

Papanın neşreyJf'dlfi beyannamenin. 

uzlaşma esaslarını bildiren bet pren .. 

slbl, yalnız Sovyetler değll, Alman• 

yanın da aleyhine biJkümlerl ihtiva 

eyJcdifl tekrarlanmaktadır. 

60 ıncı doğ-um yıh münasebetiyle 

Stllln'ln Hltlcr'e cevabında, iki mem .. 

leket dostlutunun devamlı. ebedi ol· 

dutundan bah"Olunuyordu. 

Avrupada fikir ve akide harbi ba

ztthkl:ırınm, cephelerdeki ~iliihb harp 

cibl şlddetleneeeiinl söyliyebllirlı. 

HAlltiT Nl°Rİ m~IAK 

İnglliı. tayyareleri. buLün mucade· 
le miıddetince kanat kanada denile
cek bir şekilde ıoplu olarak ucmuşlar 
ve hava defi bataryalarının ~iddetıi 
ateşlerine ve .t\.lman avcı tayyarele
rlnin her taraftan, dalı-a dalı-a Us -
tüne yaptıkları hücumlara ratmen 
toplu vaxiyette kalmışlardır. Uavad•, 
eski muharebelrrln me hur k:ıJe nı. 

zamma benziyen bir nizamı muJıa -
faza eden İn.ciliz tayyareleri, kendi
lerine yakhu;an Alınan a\•cılarını ld· 
delli, mutemerklz ateşleriJe düşür

mtişlerdir. 

j Balkan antantı kon. 
seyi toplanıyor 

İngiliz hava ordusu 
danlığı, bu ilk büyuk 

b:ışkuman • 
muharebenin 

cereyan şeklinden ve neticesinden çok 
memnun olmuştur. 

En kudretli Alman aveu tayyarele· 
rlne mukabele ,.e mukavemet t'den 
\\ cllln.;toa tayyareleri de, İnı:lllz ha· 
va ordusunwı en iyi bomba tayyare. 
Itridir. Bwılar, .vıckers • Armstron.
l\'cllington I» denilen tayyarelerdir 
ki. İng-ilteredeu Sovye& Rusyanın 
ı-arp ''ıl.lyetlerine kadar ı-ldip l'Cle
blllrler. Bir defa da aldıkları benzin 
ile ve harp hamuleslle Londradan ce
nubi Sudana kadar cldebllirler. Bir 
rekor kırmak için hazırlandıkları tak
dirde, yere inmeden 18,000 kilomet
re uçabilirler. BWJJar, Brlstol Pecasus 
sistemi 9 silindirli iki motörle mü. 
eebhczdlrler. 5.180 metre yükseklik
te iz:ami -:127 kilometre süratıe uç • 
muşlardır. Normal sefer siir'aUerl 
34-6 kilometredir. Tekrar dönmek ü
zere üslerinden uzaklaşa,bileceklerl 

izami mesafe, saatıe 290 kilometre 
sür'atle uçmak şartlle 5,215 kilomet· 
redir. Normal 61klet1erJ olan 11,.300 
kllol'ramla ('ıka bilecekleri azami ir
tlfa 8,050 metredir. Bu bomba tayya.. 
releri 12,2~0 kilol'ram aiırhkla kola7-
ca ha\·alanmakl3dırlar. 

İııgiliz ha vaeılıfı, Büyük Harbin l 
sonuuda, muharip devletlerin hepsin· 
den üstün bir hava ordusu vucude 

Bükrcş, 31 (A.A.) - Reuter bildi
riyor: 

B:ılk:an Antantı konseyinin yakın

da Bell'ratta toplanacatına dair bazı 

Alman ve ecnebi pzelelcri tarafın· 

dan verilen haberler resmi Rumen 

mahafilince tekzip edJlmektedir. 

Filhakika Romanyanın va'l.iyeU :ıon 

haftaların biidisatı yanl Sovyct _ Fln

landiya lhtilifı neticesinde kat'lyyen 

değişmiş defildlr. Romanya ıcabın

d.a hudutlarLnı müdafaaya hazırdır. 

Ve bitaraf bir Balkan bloku tet;ekkül 

ettiil takdirde bu ala.kadar her mem

leketin bltaraflıiını koruyacak llat"iy

yen tedafüi bir anlaşma mablyetl•tde 

olacak.tar. 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

Vatandaşların mecburi oJank be· 

den hareketleri :yapmaları hakkın

daki liylhanın fehrlmlzde tatbikatı

na ilkbahardan itibaren ba.şlanaca

iı anlaşılmakta.dar. 

Bu suretle 18-35 7q arasındaki is
ıanbullular; 85 spor mıntakasına tel· 

rlk edilmekle olan telırlmlı.ln mub· 

telif meydan ve müsait sahalarında 

muay7en u.manlarda topluca beden 

harekelJerl yapacaklardır. 

retlnnlştl. İnılltere, bu harpte de. 
kısa bir uman '.'Wnra, dünyanın en 
kuvvetli denlzelllil rlbl en kunetll 
havacılıfına da sahip olacaktır. 

ABİDİN DA VER 

inıUiz tayyarelerinin bö1le mües
sir blr hücumu kolaylıkla ve zayiat.
sız yapmafa. mu\'affak olduklarını 

ı-ören Alman başkumand:ınhj"ı eldJl 
endişeye dU!jollUiş ve A1maııyanın co 
biıyük deniz ussunun mudafaa.!ıiı için, 
garp cepheşlndckl hava kuvveUerin· 
den en tnümta:ı1: bolUklerinl IJrUco· 
land mıntakasına cöndermlştfr, Bu 
bava blrllkler.ıne, son Eamanlarda 
cl\-lesserschmidt 110» markah en ye
ni Alınan avcı tayayreleri verllmlt· 
tir. Bu son sistem ı\.lınan tayyare
leri, iki kişilik ve iki motörludu.r. )lo· 
Wrlerln beyı:-lr kuvveti 2.f.00 dur. A· 
zami sür'atleri, saatte 550 kilometre
dir. Sllıihları 2 kiıçıık top ile 4 ma· 
klnell hı.tektir. Le Temus cazetesl -
nhı hava muteh:ı".sısı bu ta;yyareler 
hakkında şöyle diyor: dlu yeni ta7. 
yareler, mtithlş btr harp aletidir ve 
şuphc$lz, hasım arazide yapdacak se· 
!erlerde bomba tay3,arelerine refakal 
vazifesinde kullanıl:ıcaklardır.• 

,- ~ 

İşte 18 Birlnelkiııun cünU, Alman· 
lar, İngiliz t:ıy)'arelerinl, bO)-le eus· 
tı bir hazırlıkla bekliyorlardı, İncl
Uıler, llellgoland ufuklarına vardık· 
)arı zaman deni~ u~sü.nün bütün ha
va defi bataryaları, oradaki cemile
rin hava defi topları ve ayni uman .. 
da &on sistem avcı tayyareleri ı.ara· 
fından karşdanmıılardır. 

İngiliz tayyareleri yanaşık ntum. 
d:ı ıayet terUpU uçuyorlardı: Alman. 
l:ırm ilk hedefi bu 7aoaşık nizamda 
uçuşun intizamını bozmaktL Ondan 

nra avcılar, in.-nız bombaeıla.rını 
a1·rı ayrı ınaflUp edeeeklerdL 

İngiliz bombardıman ta11areJerf 
hücumtarmı yapıp bombalarını atlık:. 

tan sonra seri dönerken Alman av-
cı tayyareleri son bir cayretle ve a
umi şiddeUe aaldırd.ılar. Bu u.aıa • 

1Vluhterem okuyucularımıza 1 

Dikkat! 
°"'-·===='°"-"-'==- = 

llluntaznm tediye yapmadıkları için bazı vilayet vr k•zalardaki 
bayilerimizden gazete irsalatını kesmek mecburiyetinde kalacağı -
mız anlaşılıyor. 

Binaenaleyh mulıtcrem okuyucularımızdan şunu rica ediyoruz: 
Bulundukları mahalle İKDAM'ıngelmediğini görenler inkıtaın yu· 
karıdnki sebepten ileriye geldiğini der.hal takdir ederek bir kartla 
gazetemize müracaat ederek aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık abone 
olabilirler. 

Tefrika ve romnnlan takip eden okuyuculanmız hangi günden 
itibaren gazete alamadıklarını bildirir ve talepte bulunurlarsa o 
günlerin gazeteleri ele ayrıca kendilerine gönderilecektir, 

Abone fiyatı şudur: 

nelik (10.80) 
Aylılt (90), üç aylık (2.70), altı B.Ylılt (5.40), se-

[ Adre.: l•tanbal Cafalotlu, 
Jui ikdam idar• dir•lrtörlütü} 

Naraosmaniy• cad- 1 

~========================~ 



(TARİHİN İÇiNDENi • 

F eliketlere sebep 
olan zelzeleler 

r 1 BCJYDK 
~ -----
~ HiNDiSTAN' N HALK SÜTUNU -- .. --------- ....... 

Sin mada f ıst k 
Vuiiclarda Kauam ~e 9 

numarada oturan oku1uculan
mızdan Hılml Gündı&I blıe yol
Jadıil blr mektupta 1ö1le diyor: 

Almanyanın bu memleketi istila 

Türkiyedeki zelzelelerin en müt
hışi 1508 de İstanbulda olmuştu 

•Dtin Vsküdar Hale sinema
sında fÖyle bir levha rördüm: 

hazırladığı plan nedir ? • • 
ıçın 

«Sinema dahilinde kabak çe

klrdeli ve fıstık rlbl teylerln 
yenmesini belediye ınenetmlt· 

tir.» fyl, ıtizel" Fakat belecllye-

YAZAN : Hamit Nuri Irmak 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 
Yalnn SOO mllJona r~ ntifos ile 

delil, ~itli yer östii, 7er altı ser· ' 
ve'1erlyle ı.arıbte luni reçen biıyük 
hukıimdarların, kumandanların ıua

llni ve idaresini, servet menbalarmı 

Cllerıne reçlrmeie çaluııUtları Blndls· 
tan, 1939 harbinde dahi bahia mev:ıaa 
oldu. 

Beşeriyeti aelz l(lnde titreten 
en buyu.ııı. ıeliket, haç şupbes12 ki, 
sebeledır. ÇunkU., bu muth t 
iıetm ne zaman ve nerede vu
kubuiacaiım önceden ı 'bılmek 
.kabı! olamadıiı &ibi, bunun ö
aune geçecek tedbırler aunak da 
mumkun deiildir. 

Tarih gösle.riyor ki, eski dc-
'Vİrlude vukuagclen bazı bü

JUk zel:ı.e.ae!er, b.rçok mühim 
medenıyet eserlcrıni mahvet -
11uş .• Bıran ıçınde, koca ınanıur 
beldeleri korkunç bir harabe 
haJJne ıetırmiş.. Bir dakika bıle 
ıurmıyen b:r ızaman zarfında 
beşeııyet, günlerce devam eden 
mevdan muharebcJcrinden da • 
ha fazla teıefat vermıstır 

ilim ve fen erbabının tetkik 
'Ve tesbit ettiklcrıne gore, dun
)'anın en çok zelzele olan kıs"ım
lan, •imali Amerikanın garp 
ko:.. sinl teşkil eden (A1aska) 
dan ıtıbare.n Aınerıkanın g rp 
aahılleri. Avu turalya, Buyük 
Okyanus adaları ve Japonyadır. 
Dıger bir zelzele hattı da; Mek
ııkadan başhyaTak Portekizın 
ortasından, Fransanın cenubun
dan, itaıya yarımadasının ucun
daki Siciıya adasından, Yuna • 
nistan ıle Mora ) arınıadası ara· 
&ından, Adalardenizinin altın • 
ian, Anadolunun İzmir, Balıke
air, Çorum, Tokat Zara, En.ın
can, Erzurum mıntakalarwdan 
Kafkasyaya, oradan Türkisla -
na le(er ve Himalaya dağların
a nihayetlenir. 

Anadoluda vukua gelen bil • 
7fik zelzeleler tetkik ediline, 
•aşJıca iki zelzele hattı daha gô
ruıuyor. Bunun biri, Erzurum -
4an cenuba doğru inerek ve (E· 
Jbi&) JDJDtakasından, ıeçerek 
bkenderun körfezine dogru ini-
7or. Diğer )tir hat ela, Baiıke • 
ainlen ayrılarak Marmara adala
nndan, Rumeli sahilindeki Mil
nfte • Şarköy - iatanbul altm· 
4an Bul&aristana ıeçiyor. 

Tarihte, orta ve cenubi Ana· 
uluda, 'bilhassa Konya ve An
talya mmtakalarında, hiçbir mü· 
IUm zelzele kaydına tesadüf edi
lemiyor. 

* Şimdi ıelelim, tarihin kayclet-
tiii büyük zelzelelere .• 
Yabancı memleketlerde vukua 

plea büyük zelzeleleri tarih ıı
rasile takip edtrSek, şu acı haki
btıeri öğreniyoruz: 

1693 tarihinde Sicil) a adasın· 
da vukua selen zelzelede, (100 
ban kişi) telef olmuştur. 1746 ıe
nesınde Libi mıntaknsında olan 
selzele o kadar müthiş tahribat 
husule getirmiştir ki, bunun lt
lin osu tesbit edilememiştir. 

1'155 tener· ' vukubulan bi
rine (Liı zelzelesi, 160) 
bin .kışinin olumile neticelen • 
nıiştir. Bu felaket takriben 45 
acne kadar evvel de tekerrür et· 
mit, bu sefer de 45 bin kişinin 
hayatı heder olup gitmi tir. 1783 
de ltalyanm cenup kısmını ha
rabe haline getiren 7.elzele, (60 
bin, hayatı çiğneyip geçmiştir. 

ısız de Karakas şehrı, (10 bın) 
kurban vermıştır. 1857 de ) ine 
İtalyanın cenubunu altüst eden 
selzelede sönen hayatların mik
tarı (ZO bin) i teca\ üz etmiştir. 
1905 de Bindistanda vukubuaan 
selzele (15 bin), 1906 daki San 
Framisko zelzelesi ise (30 bin) 
•ayatın sönmesile hitama cmıiı· 
tir. 

Fakat.. 1908 senesinde Sicil -
ya adas1DJ altüst eden zelzele, 
(Mesına) ve (Reıeçyo) ıebirle
rini bir harabe haline getirmek
le berabez, adanın yirmi kasa -
INlaı, kamilen )'ere geçmiştir. Ve 
ltu milthiı ifette kaybedilen in
HD adedi de (150 bin) kişi tab· 
min edilmektedir. 

Japonya zelzelelerini hatırla -
mak bile, insanın tüylerini ür • 
pertmiye lifi ıelir. 1467 tari • 
hinden itibaren dört muhtelif 
samanda takrıben (300 biı• kur
ban veren Japon.)a, nihaJet 1923 
Mlzelesinde (156 bin) can kay
bct.mtşı&r. 

Türki.} edeki zcl lelere ıelin
ce Bunalnn en m t! işi,(1508 M. 
914 H.) tanhinde J taM.uJda ol
mu tur... Tarihlerımıziıı \ ~
Jerı m luınata naz ran bu dclı
tetli zelzele (Rebıliılihır a.) ının 
Z5 n per n be gunu vukua 
ıelmi t • Ve, buna (kiıçiık kı 
yamet) adı v imi tır 45 gün 

elif f al l de\ am eden 

bu zelzele müddetince, halk ka-
palı yerle.re ewemeıniştır. Bu 
sclzele, yalnız lstanbulda tahri-
bat yapmakıa kahnamış, Edırne 

nln meneıtltl bo şeyler ıdnema 
içinde ltlkir olarak satılmakta

dır. Yenmlyecekse niçin sine
mada atılır? Girenler eanlan 
çekip alsın da bu bdedl1e 1a
satı bozulsun cllye mi?. ve Çorum havalisıne de tclikeı 

saçmıştır. (Solakzad<11 tarihınin 
rıva) etme nazaran, ) alnız Is • 
tanbulda, (10:1 nıescit), (1070 ev) 
harapolmuş .. Bu afete kurban 
gidenicrın adedi, (5 bin kışı) yi 
bulmuştu. 1'.;ı.rikapıdan Yeoa.lım
leye kadar olan l tanbul surla
n yer yer ) ıkılmış, ahıldeki ka
le bedenlcrı de harap olmuştur. 
To ·:ıpı "ara) ınd:ı da bu) ük 

Okuyucumuz haklıdır. Vazi
yeti alakadarlann nuan dlk-

~!ı;;~'T:;::-rX-rXffi!=X-x: ~. 
Volkışber eBobahter ismindeki Al· 

man razetesl, U1ID bir 1a1U1mda, 
Huyuk lskender, Biber Şah, Nadir 
Şahın eski asırlardaki tqebbu !erin
den 18/6/1812 seneleri arasında Na
poleoa Bonapart'ın Mısırı ıuaı sele· 
rlnln, Cenubi Sariye. Bağdad, Basra 
larlklyle, İranın cenubundan geçe
rek, Buluclstan reçidiyle Dindi tını 
lşcal ve istlliyı istihdaf ettiğini an
latmıt, 1914 • 1918 harbinde sabık 
Kayser Vllhclm'ln Hindi tanın işgal 

ve lstlJası seferine teı;ebbüs eylemesi
ni luh etmı,, Bitler Alman)'asının 

bu defakl harpte So\ yd Rusyanm 
şlmendifcrlerı, kU'l;veUeri, asrı harp 
teknlil, vasıta lylc Hiııdlst.ın seferl
nın mavafrakıyetle başıarılmasını te
min eyleyebllcceflııl ilave Pylemiş

tı. 

Felôkete uğrıy~nl 
tahribat vukua gelmiştir. Hatta 1 ş e h i r, K o z a 
pau • h 2 ıncı lSc~ azıt, harem 
dair inde ) atamayarak sara) ın ı

ve 

bahçc ıııdc derhal ~ir çatma ~- Köylerin n uf usu, 
da l ai)tımış, orada ıknmet ctnıış· ~------
tir. Ve sonTn zclzcl nin günler-
ce de~ amın.d~Jı i.ırAcı ek Istan
bulu bırakıp Edirneyc gitmiştir. 
Fakat g ribi şurasıdır ki, onun 
Edirne.)c mu\a al:ıti .. ce i or -
da dn hiı) ıik hiT zch:clc olm11-;, 
artık pnd şnh, kork~undan hır 
yerıerde duranııyacnk hale gel-: 
miştır. 

Tarihlerimiz, bu biiyiık zelzc· 
leden sonra da bir takım miıluııı 
zelı.elelcr ka) dedi) orlar. 1' aknt 
nüfus zayintından sarahatle beh 
sctmi) orlar. Son ehi bCneden • 
beri, ı?eçırdiğımiz zelzeleler, ta· 
rih smısile =rol lcdir: 
1880 Haziran 20 de lzınir 
1894 Temmuz 12 de lstanbul 
18~5 Ağustos 19 da A~ dın 
1895 Teşrinisani 14 le Bergama 
1896 Eylul 16 da Baukesir 
1899 E>IU.l 20 de Aldın 
1903 Nisan 29 da Erzunım 
1928 Nisan 1 de l:t.ınir 

Bu tarihlerden sonra da .1\na
doluda oldukça fiddctli zelzele
ler vukua gelmiştir. 1''akat bun
ların tahribatı, blll\İn hepimi
z.in kalblerini cayır cayır yakan 
son felaket ile kıyas kabul etmi· 
yecek dere~ededir. 

* Tabiatio zuluınlerinden hiçbi
rine benzenıiyen müthiş afeti 
vukuundan evvel haber vere • 
cek bir alet keşfeden, herhalde 
insaniyete en büyitk hizmet et
miş olacaktır. }'akat tanhin ba
zı riva.) etlerini te) it eden bir 
takım tecrübeler de var ki, bu
nu nazarı dikkate almak ta bey
hude bir tedbir olım~ acaktır. 

Vilayetlerimizin merkez 'e 
müllıakatının ouıus ve lianalaTı
m, son ııuıu~ sa;) unı nehceıe.rıne 
&urc \ crı.) oruz: 

Enın an merkez kazasının 
16.14 merkez şehırde, 43.ımıs %i 
ko;) ıcrde olmak uzcrc 60.uı~ nu· 
f usu \ardır. :.!~SJ kııomctre mu
raboaı buyukluguıuıc olan mcr
k~ kazanın nutus ke aıeti 20 
dir. 

Konıc;an kazasının 432 si şe
hirde, 10.218 zı ko~ ıerde oımak 
iızere 10.6.iO nüfus \'ardır ve nü
fu kesafeti 10 dur. Kemah ka· 
za ınaa 2.276 sı şehıı:dc, l.l.514 ü 
ko) lcrde olmak uzere 1779U \ a
tanuaş oturmaktadır ~e kesafet 
nisbetı 7 dir. En kalabalık hır 
kaza olan K gı'nın nıcrkez şeh
rınde 10.U, ko;) lerınde 32.256 oıa· 
rak 3:1.297 nutus vardlT ve kesa· 
:fet 10 dur. Plümür'tia mer-ke
:ı.ınde 1004, köyle.rinde 13.602 oı
mak üzere 14.öOG; Refahiye'nio 
merkezinde 838, köylerinde 20. 
151 olmak üzere 20.898 nüfus 
oturmaktadır. Böylelıkle Er:r.in
un vilayetinin umum nüfusu : 
21.135 şi şehirierde, 135.609 zu 
köylerde olmak üzere 157.844 
tür. 13.156 karekilometre büyük
lü_:>iinde olan viliJ·ette nilfu• ke-
safeti lZ dir. • 

Zelzeleden Erziacan'a yakın 
derecede ınüteessır olau 'l'llkat 
vklayetınln merkez ka:ıasınıo 
nüfusu, 21261 merkez şl'tm nii· 
fusu, '12.199 köyıer nufusu ol • 
mak iızerc 93.440 kişuhr. To&.::t 
merkez kazaı;.ında nüfus ke..c;afeti 
33 tiir. 

Arto\ a kazasının 736 ı;ı şchir
lerde 26.940 ı köyıerde olmak ü
zere 27 .676; Eraaaııın ~birde 
6.!J.>l, köylerde 62 bin 318 olmak 
iızere G9,26ıJ; Nıksar'ın 6.647 si 
şelurlerdc, 18.470 i köylerde ol
mak üzere 3S.G23; Reşadi) e'nin 
l.>12 sı ş<.hirlerde, 31.J:.Co zı köy· 
lc.ı de ounak ıiıı.ere 33.450; Zileııın 
]5.168 zi şehirıerde, 3:;.217 si köy
lerde olmak iizere 50.385 niifusu 
'ardır. on b n ditrt .) uz on beş 
k lometre olan Tokat vila.)etinde 

DAHİLi AYRii.IKLAR 

Hindistan, lnclltere krallığının 

ve Büyük Brllanya lmparaLorıı...gu

nun scnret, kuvvet kaynacıdır. hın 

dlstanın muhafa2.aSJJ'· temin kryfiye
U, bug'unku ,;e dUı •• ii Jnglltcre bu 
kümetlerlnln birinci \'C muhlm plin· 
tarının ba ında mevkı almıştır. Hin
dolar veya Mecu Uerle, mu luınan 
Jilntlllrrdcn milrekkep Hindistan hal 
kının idare 1 husnsunda in~aere hu 
kumetl. a!ilrlarca de,·am eden tecru 
beterine dayanarak, zamanına C"or 
iktb.a eden tedbırleri atmı,tır. Umu· 
mı il rplf' Hintlerin İnglltereye yar
dımlarına mukabll. ba71 h:ıklar vr 
rilmiıt, 1935 senesinde mahallı muh 
tar lıiıkfımetlerfn kurulmasına mil 
ı;aade tdllm !'!, idari tr,kl!U d:ı ba:ıı 

esa lan kı&bol eylemlştl. Bu suretle 
120 milyon kadar M•cnslyl, )'Uk rk 
kısmı temsil eyllyen Blndlları, Jlin
distanın 11 eyaletten 8 inin ldare,,ın 
ltt rak •ttlrmif 3 eyaletin idaresi ba
fln• dahi 88 milyon kadar HJntll mU -
lüma!:Jn miimeulllerlnl retlrm.~tl. 

HlndoJar ''eya l\fccu ıl•.r. Hint mil-
li kon&Tesl tqkilitlyJe ve llderlul lı:a
rarJyJe meıkir 8 e7lleUn ldareı1tne 

lştlrik ve ~mln ediyorlardı. Müslfi
manlar dahi, Dlndlstan umumi müs
liiman ittihadı t~ldlitma tibl bulu
nl'yorlardı. Mecuaı HlnUUerle. mus
lliman Hintlilerin umumiyet IUb;ırl;r
le olgun, munc,-ver halk küll•lc .. ln-

den mürekkep olmaması, elin ayn
hklan, kavvetJI taassuba dayanan 
elini lhtllillan baırüne lı:adar devam 
ettirmiş, aralarında bir ıiirlu blrle
temcml ler, r. ıman, zaman muhtelif 
ıehlrlerde, kasabalarda ferdi veya 
topla milnazaalar, mukateleler çıkar
mı lardır. Hır d tandakl inırlltere u
mumi !dar<' 1, l\lc(u~i.:erJc mu lüman- ı 
Jar arasındaki bu lhtllanarcJan dalma 
lltltade e;rlemlstlr. 

Jlındlstandn bu iki )erli teşekkuJ, ( 
ic!arf'den b:ı k ı, bir de prensler var
dır ki, mlbracrler d:ıhl tcmılyf' eill
ltn bu ldarrl d irud n İngiltere 1 

Buyiık zelzeleleri kaydeden 
tarihler, bu zctzclelcrden bir iki 
saat e\ vel, ehli ha)\ anların kor
ku eserleri gösterdiklerinden 
bahsediyorlar. San l' raıısısko, 
Lizbon, Jtalya ve 1 tanbuhm bü· 
yük zelzelelerinde, ahırlarda bu
lunan atlar tepırıcrck kişııeıni) e, 
öküzler ve inekıer bögurmı~ e 
ldoyunlar hazin hıuin mdcıni· 
ye, köpekler ul umı.) a . kcdılcr 
acı acı mi) a' lamı) a, horozlar 
sık FJk ötiısmiyc, tavuklar ka -
natlannı c;uparak tclftşlı tclişh 
fltdaklamı) a, hi ıh assa kafcslı •r-

nüfus ke afeti 30 dur. 1 kralını b ) ük h kı:md:ır tanır-

lar. Dört a kacJ:ır evvel harp 

deki ku lar çırpınını) a başlamış· 
lar .. Hatta serbest bulunan hay
vanlardan bir<"oklarıda şehirle -
rin haricine ka~ışmışlardır... Ba
zı dikkatli zevat, tarihlerin bu 
rivayetlerini kendi müşahede -
lerile teyit ediyorlar, iki sene ka· 
dar evvel vukua gelen l\larınara 
adaları zelzelesinde ha~ \anla -
nn a) ni haleti gösterdiklerini 
şahit olduklarını iddia eyliyor
lar. Bilmem ki, hay\ anlann bu 
mümtaz bassalarına ne derece
ye kadar inanılabilir? .•. 

ZİYA ŞAKİR 

Belçika kabin esi 
değiştiriliyor 

Brüksel, Jl (A.A.) - Beltlka me
ba.!faa nıccllııl ı:al'l'!mba pnli lçtlmaa 
davei edilmltUr Pltrlo'nan. deilttlril 
mit ve !2 AUJJ'a lndJrilmit yeni bir 
kabine De meclise J'elec•tl lahmln e
clilmlfıir. 

Fransa mebusan 
meclisinde 

Paris, 31 (A.A.) - Mebu n Mee
lln rece ceJııe inde 1940 sen ine alt 
mülki hldemat but c inin hcyeıı mec
muasını m•vcut 525 mebusun Ut fakı 
ll'UIUe kabul etmiş& . 

Alu B. Beyna d, 19 9 se-
ne.ı ı ikinci fev~ 1 lnıa devresJ
nbı kapatılma mı ıD*-ııUc olan ka
rara meyi ok mu tur. 

Amas) anın nıcrkeı kazasında 
11.~öl rı şenırlerue, .»4.tıl" zu koy 
lerde oln ak iıztr\! 66 600, Gu
muş UacJKoy oe ti.984 du şehır
lerd , :a. '.ıl ri kü~ •C• de olmak u
zc.re 2ı;. ı 3.>; . ıerz loı da l:S.0,)8 
zı ~ehırle:rde, 19. -O ı;ı ko) lc:rue 
oıınak uzcre J~.778 nüfus Jaşa
makıadır. U<ı)ctin umuoı nu
Iusu, ~2.023 çu şchırkrdc !16.0:JO 
nı ko~ le.rdc olmak uzeı·c lU.113 
tür. 5a<>0 k .. rck lom tre oıan 
vuayette hır :karckılometreye 
isabet eden niıfus uııktarı 23 
tür. 

Sarıoıntı nuntakası içınde ulan 
Or<1wıuıı merkc:.r. şclrrınde nü
fus 10.115, kö~ !erinde 136.065 o
larak 146.180; 1'"atsada şehırler· 
de 2.875, köylerinde 44.693 ola
rak 4 7 .568; l\lesuoı.) ede şchirıu
dc 1572, kôJ lerde 2J.117 olarak 
26.689: "Ün) ede şehırlerde 5.780, 
ko) lcrde 56.837 nüfus J aşamak
tadır. Vili) etin umum nüfus 
~ekunu 20.3"2, şelıirlude 262.712 
koylerde olmak ıızcre 283.054 
tür. 5.981 karckilometre olan 
viıiJ ette nüfus ke afeti 47 dir. 

Giresun şehrinde 13.967, köy
lerinde 69 hın 764 olarak 83 bin 
134 niıfu ) aşamaktadır. 

Butun 'ıliJe{m mifusu, 33.175 
şı şehırlerde 2"lti.969 zu ko' lcrde 
o n. k l ere 260.154 tiır. Gire
sundn ı lifus ke afeti 40 tar. Or
du ve G re ... u kesafet itibari) le 

~ıli)etler·mizden ol
dugunda zelzelenin bu mınta
ka ı t 'am ıhtinııılı 'e dah ı fe
ci neticeler doğurma ı ıhtim.ılin
d n korkulmaktadır 

ba ıaymea, İngiltere hüküme-
tl, geçen umumı harpte- oldnlu 
ıthl Hindistan h !kından para ve as
ker clbetlndt'n 7ardımlar 1 temlt. İn
ıtıtere kralını llfndistanda temsil ey

li) en umomı Vali va ıLaSI le bu Is· 
tetlnl blldlrmlıftl. Mr«usıleri temsil 
eden HlnıloJann mllli konırresl buna 
karşı, İnrlllere kralhlıııın ~lmdlkl 
harpteki ea)elerlnln ta rlh ve ilanını 
istedi. Çünku mllletltrln lı tlklallnl 
ttmln, muhafaza, demokraslnln mü
dafaası, zaferini temin J'lbl aayelerln 
bel anını bekllyen Hint mllh kongre
si azası. bu euslara C"iire Hindistan 
lflu müstakil, 'Jahut Avustaralya, l"e· 
nl Zeland, Cenubi Alrtkada olıluka •'
bl Dominyon larzında bir ldar.. te· 
mini la1eplerlnde hulanacaklardı. U· 
mumi \'ali, f nılltcre htikômetlnden al. 
mış o1dufu emlrdl'Jl sonr.a. harp ıra-... 
7elertnln Uanınm lüıumsuıtlaimıu, 

latlklilln ve harbin hitamından son
ra konu'lnlacatını bildirdi. Uzun mü
sakettlerden sonra Blndolann mll· 
1i konrrcııl lideri ~har •Gandl• 
muvafakat gosterdl, fakat Blndola
nn hükümran olduiu muhtar 1 eya
let idaresindeki lı:ahlneler lstlfalan-
111 verclller. Milli konrrenln lideri 
Gandi ve laraflarlarl le, istiklal 111-
tlytn mllli koa&Te ua ı, Mecusi Biat-

i 11 ml•ıivetperverler ara."lncJa böylece 

~ 
ayrılık salıar etti. 

ı lndlstan umaml valls'I de lsUfa e
llen kabineler )erine, inıOtere me
nıarlanndan ve inılll1lerclen mtirek
k•P bir ldarf' kordu Bini muslu-

1 
m ntannı temınl eden mü lumau lttl
lıa41yle mezkür yerli hiikfınıetlerl.n 

prı-nslerl mebraceleri dahi ayn ayn 
701larda yurudüklerlnd ıı Bindi tan-

clakl ylizlerce mlJ7on halk arasmda e
aaaen mevcut 011D&7an birlik, bu de· 
fa yeni tarzda blr kat daha bOlluJmut 
oldu. İngllıerenln Binfülerden para 
ve asker yardımını temin edebilmesi
ne 101 açıldı. 

BİNDiSTANI İŞGAL 
TASAVVl!ltLAIU 

italya liyasdl. italyada 17 sene ev
vel M. Mussoıı.ni ve arkadaş!armın 
kuruı.ır.ıarı l-aşıst rejımden sonra 
dahi Inriiterenin Akdenıı:, Avrupa, 
dunn ve mustemlekr. siyasetine açık 
\" umumi ı:ırzda muhalif de&lldi. 1-
talyanın ll:ıbeş.slanı istilası, İngilte
re siyasetine muhalefetini de ~o ter
mlşıı. a.indlstamn Akdeniz, A&r.ka
dan eeçcn l' oır:ırında yf'nl tehlikenin 
zuhuru anla ı nııştı. 

İngiltere adalarınılan b:uılıy.ırak , 
llaıya, Yuııanls an, Mısır, Fil!st.n 
Batdad, Ba ra uzerlnden gcçeıı llln
dlsı:ın b;l\ :ı ·o unun, Fransa, l\l:ıl

la, Mısır yoluna kalp edilm 1 dusu
nuldu. 

İtalyanın l'abeşl"1:ını istila ı aynı 
zam:ıııd.ı bu J' Olu, l\lı ır. Su"ey Ka
nalı, Şap ve Adcn dcıılıleri itibariy
le dı: teh ike) e duşu t'blll di. Çuıı

ku Faş.st İtaıya, İngılt rcnm Şaıl de
nizinde t mn ) eti temin cılen Ptı i.nı 

ad cın:ı mukabil, A :ıb ve Dum ) nılı 
:ıdalannda, llmanlarmd:ı den ız u:Jcri 
tesi eylem' t. Altdenfıln 11arkında 

İtalya işgalindeki 12 ada ile, ıs le ol) a 

ve Afrika arasındaki kiıçuk J>aı.tcl

lerlıı ve I.fnmıa :ıdalanııda İtal) an de
nb. ve ha\a u lcrl, nıustalık m m v
kı1t'rl me;> d:ııııa ıctlrilweı.I, Fran .ı -
l\l.lta ve yahut iııgıltcrr...ıcn ba ı.ı a-

ak, Fransa • Cebeluttarık boğazı, 1'11-
aır. Akdeniz tarikiyle llindlstanı kı
sa mU\ a. alaı.ıııı, emniyetli ı<'çlllcrl

al tehi kelere maruz bırakm11tı. Ak
cltnlse !'alya.n~arm bızAm denız • ost
ra ~iare» demeleri, lnıiltereniıı bu de
nbde hikunlyetlni mudafaası, blJ-

hassa ıundıs an yolunun te.hdldı veya 
cmırlyetl ltlbar.yle 90k muhımdlr. Bu 
tehdit benu:ı butaraf edilmemiş, mat
lup emnıyet Fqlııt İtalya al)'ueUnıa, 
İngiltere ılyaııetlne mubaJeleUe de
vamı halıebl1le temin olunamam19-
tır. 

Uabqistan lltJialyle Faşist İtalya
nın prki Atrtka ile, Şap denldnde 
kuvveUenmesl. Somali sahlllemde de
niz, bava liıılert karması, Hind Okya
nosuuun bır kısmında ilalya tehdidi- , 
ne l ol açmııslır. Ancak, Arablııtan, 

Basra körfmyle, bu sahadaki müs
temlekeler, Domln7onlar, inılltere
nlıı mevklinl kuvvetlendirmektedir. 

Bunlıırdaıı başka İnıılterenin ellnde 
Hind Okyanosunıuı mubafaza51nı ko
ruyan Avusturalya Gine, Burneo, Sbı
&'&l'UJ', Honrkonır, Felemenk'e alt Ca
n, Somatra, Sund adalan. üsleri, 
mustahkem mevkileri, llcrl karakol
ları da a) rıe.a mevcuttur. 

Nazi Alınan:vanın bu harpten ev
vd veya sonra h:ı:urJadıtı tahmin 
edılen, İtal anın Akdeniz. Alrlka, 

O\ yet Ru!.) anın Irak, ı:rmubı iran, 
Bulti btan yollarblt- Jaı'IOnyanm da 
lltllıakll • Hindi tanı t al. İnglltere-

e C"Saslı darbe.} 1 lnd ir.l!l k planı tat
bik t"dllcblllr r..ıl? n .\'lansa bile, mu
vaffak olunma ı bu •urd musbet 
hilkiımler verUt'mn. İnı:-lllt're hu
kiimetl, dört cJf'Vletln bu hu n takl 
anlaşmasına mani olmak için, italya 
ve Japonya ne mtisa'kere yollanr.da
dır. Birleşik Amerika, inıtıtere mü
dafaasını takviye cihetini ntb.am et-
mf'ktedlr. 

RAMfT tmf IRMAK 

Fotoğraf Tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuzu söyliyelim 

f mi okunama
mıştır. (İstanbul) 

- empatlk bir 

renç. Glisel san• 

.atlara karşı isti
dadı fazladır. Dik
kat ve inlltam 
hassası kuvvetll-

dlr. Arlı.adatlıiı 

kul vetlldlr. 

SEYFi ÖNCE 

( BakırlliJ ) -

r.elll bir -. A· 

almkirdır. Ka

rarlarında ltlr

aW ve bUdlr. 1-
~ kalplidir. 06· 

rişu kavvetlldlr. 
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Ihlamurların altında 
Nakleden: Faik Berçmen 

Madam Brii• içini çekti veba
şını kaldırarak bsyrakların ara· 
sından &örünen gökyüzüne uzun 
uzun baktL Aıtmda oturduğu 
iri 1tövdeli ıhlamur ağacı, her 
sene olduğu gıbi şimdı de güzel 
kokularını etrafa yayarak insa
nın içine nefis bir baygınlık veri
yordu. 

lhtıyar karı koca uzun senelcr
denber• bu yazlık sayLyelerınde 
yazları ~ çumekte idııer. Şehrin 
gürüıtüıu hayatı, insana zama -
nın nasıl geçtığıni pek farkettir
mıyor amma sayf,yede vazıyet 
böyle degıldır. Ancak, buralara 
geldıklerı va.kit mevsımlerı b.ri
bır.lc mükayese edıyor, onlarla 
beraber gençJ.kıeriııı ve bu genç· 
lık çagınoa geçen bazı hatırala
rı du~uııuyorıardı. 

.l\ladanı Briış oldukça hayal -
percsttı; butün hır mevsim he
men hemen bahçe kapısından dı
şarı bılc çıkı .azdı. buna ınuka- 1 
bıl rn:.~ o rlruş encrjıktJ; her S3-

bnh erkenden kalkar ve evden 
çık ra ~ kırı:.rda, açıı. havada uo
la*ı.ırd ı . l\ıaamalıh yemekten son· 
rn ıhıamurıann altmda tatlı tat
lı ke t.rmekten de kendini ala -
muzt!ı. 

i\Iadam Brü kafasından şıın-
1 rı gecırıyordu: •Kocam yetmış 
ikı ~ as1naa_ B n ıse 28 e) lulae 
altmış beşme gıreccgım .• • he -
m en ar.-asmd:ııı bu mctankolık 
te~c... uru gulünç buldugu için 
kcndı kcndme söylendi: 

•Daha ne isti) orum? Hayat a
dam aı..ıllı ) iıztimiıze giildü. Bü
lun ar ı arı.mı )erme getırmış 
bulunu) orum.> 

Daha ne u;tiycbilirdi? Kocası 
en nı h :.nu suretle idllre et

m ş <;Jall akıılılardandı. iki kı
zım, kral kızıarınu layı~ ba şe· 
kııde cıhazıandırmış evlendir • 
nıışt • t a~at bununla beraber 
a~k:;ız hır ızdİ\ aç yapır, ş oldu
~u <ta aklından çıkmıyordu. 

Jştc böyle ıhlamurlar altında o
tunııuş hatırahırını karıştırırken, 
ha:\ atınııı yegane, fa!Lal aayri 
kabıli .ıf hatasnı düşiindU: Ve 
vicdanı sızladL 

ı~vıeııcWuerınin ikinci veya 
üçiincü ~e.nesinde kendi evleri.ne 
yakın bir sayfiycnin sahibi olan 
b.loert ' tanımıştL Çok &0kulgan 
ve ho~ohbet bir adam olduğu i· 
çin çabucak onunla dost olmuş
lardı. Gilbert gayet cüzel keman 
çalıyordu. Kendisi de piyano bil· 
dıı;ı ı(·m hemen hemen her ak
şam kendı kendilerıne bir mü
zik ziyafeti çekiyorlardı. Kocası 
mı 21 ... ~ev r ıı r aoaın olmamak-
la berahr nezaket ve hatırnaz -
lıgıncıan dolayı hiç sesini çıkar-
mıyor, sanki ze\.·k duyuyormuş 
gııbi bir \•aziyet an) ordu. Zaten 

. muha) yelesi geniş bir insan ol· 
ınadıgı için • Iozart '\e Bcetbo -
vcn'ııı eserk:rıııdc birleşen bu i
ki ruhun kayna,.malarından do· 
ğacak muhtemel tehlike)i ta • 
sa' vurdan uzaktı. 

Madam Brüş, Gilbert'in .ken
disinj ıoe\ dıgıni anladığı zaman 
hern sevinınış ve hem de üzıil -
mu tü. Çok oanııısıu bir kadın 
oldugu için, mahcup bir tebes
süm \c tatla bir bakıştan bahti
yarlık du.)' uyor ve aşkını yalnız 
muhayyelesinde ve ruhunda ta
şı~ ordu. Hele kocasının itimadı 
her ikisini de sadakatten uıak -
laştıramıyordu. 

Bazan kocası mühim buı iş
ler dolıtyısile Parise gitmek mec· 
buriyetinde kalır ve onlan baş· 
başa bırakırdı. 

Yine böyle bir günde Gilbert 
aşkını ona itiraf etmişti: 

- Size perestiş ettiğimi IÖy
lersem neye yarıyaeak?. Siz de 
hiçbir ümidim olamaz; biliyo -
rum ki, hayat bizi ayırmıştır. 

O: 
- Tabü, evet! Diye kekele 

mi.ti. 
Kısa 'bir rilnittan sonra ~ 

adam yine söze başhyarak: 
- Size bir sual ıormama mii

aaade ediniz! Demqü. Evli ol • 
masaydınız beni aever miydiniz! 

- Bilmiyorum, böyle bir f&
yi düşünmek istemh onun. 

- Ben eminim, hıkira kalkq
mayın! Size çok geç rastlacfım. 
Fakat kimbilir.. Bayat buan 
insana Ö.) le sürprizler hazarlar 
ki .. İçimde bir hissi kablelvuku 
var. Şayet bir gün serbest kalır-
samz .. 

- Susur' Susun! Böyle şey· 
ler söylemeyiniz! 

Bunun üzerine Gilbert elini 
öpoTek çekilmt, ve bir akşam 
üstü 7i.Jıe bu ihlamurlann altın-

da onu yapayalnı• kendi dt11&n
eeleri ile başbaşa bırakıp ıatıni .. 
ti. Madam Brüş kendı kendıne 
tekrar ediyordu: A.~ba. ne de
mek istiyordu? Ne surpnzler bek. 
liyordu? Benim serbt:St kalaca
ğımı ne şekılde tasavvur edıl or? 
benim ruhta ve kara~ludekı ka
dınlar talaka bıış vurur mu hıç? 

Ihlamur kokulan onu büsbü
tün çıldırtmıştı. l)ab~edeA llZa.il· 
laşarak iki üç saat sonr:ı. otoıno
bil ile kocasının geleccgı buyük 
yoıa çıktı. Zıra zaman, gök) uzu
nün karardıgını far.Kelm <ı~n ual
gın dalgın yürüdü. Garp tarıuın-
dan gelen bulutlar bır fırtı.na -
nın kopacağını aosterıyore&u. "İr 

gok giırultüsü ile olduğu l er -
den ıçradı. Düşen bır yıldır1ın1 
hır agacı devırdı ve yolu kapaaı. 
Donıııun aıtrnua kos.,rak ıl.ıuı;ri
ne kadar ıslanmış bır lıalue ev
den içeri gırdi. O okit IUllıoa 
bırdenbire kocıısı geJdı. Ya, Yol-
daki ağacı görıneı.se ... 

Saat sekiz olmuş, ortalık ka
rarmıştı. l:'agmur ve fırtınacian 
eser k ılnıamışıı. a.Bır tener go
türeyim de .. • dı.)' e duşunou. nu 
au~uııcesıne ragınen bangı &ey. 
tan durtmuştu de oluugu Yer -
den ouu kıpırdatrnanııştı; BiJa 
kuJakıarınoa oıeıun.n scsı ç.n
lı) GTdu; clnsan yırJllİ dort &a
atte ne olu.:.ı bıteccgını hıçbır za
man kestıremez.> 

Elleri titriJ erek oturdu. Odaya 
nereden gıraıgı beJli olnu) an hır 
pervanenın abaJura vurarak çı
kardıgı kanat scslcrındcn b .. şka 
bir gurültü duyuJınuyordu. •Ne 
beklıyordu acaba"!• U1rka( defa 
esen ruzgarm kunudattagı lap
rakların arasından dehşetlı bır 
taraka duyar gıbi oldu. A.nsu.ıa. 
bır otomobil sesi ... 
Kocası kaşısıııda jeli. Güle -

rek: 
- Verilmiş sadakam varmq, 

diyordu, az daha öbür dünyayı 
boyluyordum. Yolun üstüne fır
tınadan olacak - bir ağaç dev
rilmiş.. lambaıarı yakınağı da 
akJıma cetirm ..... tim. Allah -
tan bir kaza çıkmadan otomo
bili durdurabildım .. 

Genç kadını o gece dört gün 
süren bir ateş, bir sıtma yaka
lamıştı. Ve sekiz gün sonra da 
keneli isteği üzerine kocası ona 
atmış lsvıc;reye cotünnüştü. 

Ertesi sene Gilbert evlenmiı 
ve sayfiyedeki onıara yakı.n kö,
künü satmıştı. İşle otuz sene müd· 
detle isude ve bahtı). tatil 
günlerini geçirdikleri bu sayfi
ye k.ü onlara inzivagü ol -
muştu. Şimdi ihtiyar kadın: hBun 
ları kocam bilseydi •. > diye düşü
nüyordu. Hayır, iyi kalbli koca
sı bun.ıann hiçbırini b j.miyor· 
du. Bu sırada karıısındaki şezlong 
da uzanmq olan ihtiyar adam: 

- Ah ne güzel yaz! Dedi, bi
liyor musun sevgilim, şeftalile· 
rı saydım, alt dallarda tamam 
yüz yedi tane var .. 

EDEBİYAT 
<Bat tarafı ı inci ııay.lamuıda) 

1evd1iinl dilfünur, fanı se,; dlji ile 
beraber para dutunür, ba ka sevk
ler dlitunur. ÜçWKU u maddı atkhr. 
Bu atll iifuncu derecede kalır. 

Dörcliinciisu ~urur qkıdır. insan: 
•Onu ru:ıel bir kadınla rordak• cle
•bıler db'e pzeJ kadınlarla doJaşu. 

Bu aşktan nefrd ecle.n S&endbal q.. 
1111 pyle laril edıyor: 

Afil clalletla bir tekildir; PDk• 
.everlı:ea, ııev4iJLlermid eldıakJan 

rlbl •eiıl, b&fka tW'lu ıorürüs. Fa 
kat bu cbuaet harlkulicle sevkli bir 
ebuıeUlr ve u7ata aaealı: iRi ebuıet 
iPii iab&lllllliil edilir. 

İşte asan uman ba slllll tQler n
an Steııdbal, 1117 deki cbıa1eU ısıt 
ela 1'.!PU llalbıe 10kmaia haı•amıt

ta. &eatauraUon'da bu eseri Dep'ede
meldL ınt DıWill De ıeıılf ades 
aldı, 1131 de cKırmıa ve sl:rau ı 

l&hnerinl ııetrettl. 
Bir aınrclanMrl, ber dile terciimC 

edilen ve Fraasada ytb blnleroe ba· 

-1llUf elan .K..u'11lm Ye Biram • u
man feııa brlılaadı. Plauberi: «oka· 

cbunı..Jlötıı ,.azılm\f, aalqdır fe7 de
llb dedi. Vlc&or Huro, bu eseri •· 
llamakta elan bir arb•aıma: cBla 

kitabı mili eku7abW1onan•T- Çba
ee Ular IDISIDDT» Diye ....... sabık· 
Beave miiterecldl' dawanQ'ord .. 

Siz kehanete inanır IDUlftdf O u. 
mantar Steııdbal «Bil eser ıuo de be
ieııDlp okanacaktın demltti 

1180 de Paul Boarret eseri met • 
betti. Talne phe er oldufullll yaa
dı. cKınnızı ve Siyah• wvlJ• HVllt 
olnanmala başlacb. 



pa 
Macar ta~mı dünkü 
maçı 3 ·.1 kazandı 

Şehtimizde bulunan Maca~~: 1 tL Bu golden sonra Macarlar 
t · ı şampı,yoıtu ~·..,~nçva:roŞ açıldılar ve oyuna yavaş ya..aş 

kın' · d "' de havanın karlı .ve hiikim oimağa başladılar ve hL1 
u un j];jn· . · f ço.k . i:U.k oıınasıııa aiıneıı_ . . blik ınliyctıeruıı nıubtelıtın nısı 

ci .so ._ianbuı muhleltlı ile sahasına kadar intik:ıl ettirdiler. 
maçını » ~•n ev• . dak k d M -yaptı. Ve .Mac:ırlar b.r .. - 11 incı ı a a acar sag a· 

veı lstanbul muhtelitınııı ıevka· çığının ortalad ,ğı topu Macar sol 
liide oyunıyle ~-ti yen.ıaıı<ıen insaydl giizel bir kafa vuruşıy
&onra bugüııl<Ü takım karşısm - le gole çevirdi. 
da gayet ,&ı<ayt ve yoruını:an Yedinciden bir dakika sonra 
oyıuyarak esaoen zayıt oıao ıt~ yam 18 inci dakıkad2 Macar sant- . 
ci nıuhıelitimizi 1-3 ycndl· ba rahatının sol ıçc ve onun da :;.a· 
vanın çok köııi oluşu sahaya " roşiye verdıği pa.a Şaroşı ceza 
gün evvelkine nazaran ıız bil' "c sahası harıcındeıı attıgı bır şi.ıt-
yırci topıayabilmışli. t le gole çev.rdi. 

Saat 14,aU ııa sanaya çıkan ~ö ncı dak;ı<aua Macarların orta· 
kuular şu kadrolariyle oynuyor dan yaptığı bir hücumda Hırı~
lardı. toııuıı ıavullü nıüdahaJcs.ne rag· 

lstanbul muhtefüi - Meh;';'~ men Şaroşi yavaş bi.r vuruşla u· 
Ali-Viıastarcıı, ıtıristo . "'-:'" ." çüncü golü de yaptı. 
seyin, Nubar, Celfil - Fılip, Cu ikinci devreye ç;kıldığı zoman 
lani, İbrahim, Cıhal, Dıran. k M:ıcarıar takımlarına. K. ŞaToşı, 

F. T. C. - Polukaş - Soy 1 Lazar, K .seli, Hamurıyi almışlar 
Vaıdiger - Nul<, l'oıgar, Poşo - ve buna mukabil Doktor Şaroşi 
Getvay, Jakup, Şaraşı, ~arvar ile orta haf so uç ve soa lıal'ı çı· 
Şuhoy Macarıar bugunku takıın karmışlardı. 
da bir gün evvelkinden dört kıy Macarların bu değişikliği bu 
metli eleın~ı yoklu. .K. Şar~ş~ devrede goıleriu fazlalaşacağın:ı 
Lazar, Kışelı, Haıuur~den c ~ hır aıiım~t gözüküyordu. Fa.ot 
olan Macarlar mukabıl lstan ~ Jl.ıac:.rıar bırıncı devreden daha 
mnhteliti de çok zayıf idi. . çoı< ve daha uzun süren hakimi· 

Hakem Refık Topun idares•r yetlerine rağmen ve muhlelitin 
de oyuna Macarlar başladılaı yarı •abasında ekseriya oynadık· 
Çok ağır hareket eden l\Jaca\ 1ı, !arı halde birinci devredekı gol· 
cum hattına mukabil ıstan ~ )erinin adedini yükseltmeğe mu· 
mnhleliti süratle Macar mudai, vaifak olamadılar. Buna muka-
asına ~ad~r ind!· nb . bil . muhıeııı takı~ oa _ yaptığı 

3 uncu dakikada ist~ ~ tadıliita rağmen hıç hır ış gore-
ınuhtelıtınin crıadan yaptıgı hı medi. ;, e tabiatiyle kuvvetı.i ra· 
hücumda İbrahim yerden b_ır vı kibi karşısında sahadan 1·3 mağ· 
ruşla muhtelitin ilk golünu Yaı lup oıaraK ayrudı. 

Fin - Sovyet hor~ı 1 i eni yıl girerken 
Helsinki 31 (A. A.) - Salııı 1 (Baş iaı·~" ı inci sayfadaı 

rafından dinamitle doiduuunı 1 ancak medcmyelin en yüksek 
olan boğazlardan Sovyet lıv'ı 1 dcrec~sine varmış mi.ıeiler gos-
behava olmuştur. tereb lırler 

Bu livayı teşkil eden 2.000 l ı.q~ yıı~a girerken gözlerimiz 
c"d · h' b" · k 1 aıruŞtı ı • 
w1 en ıç ın ur~u Dl • yaşlı o.ı.ruakıa oerabcr vaı-a.1t.~ı 

Di • "h tt ·· · nııd•gı • ' ger cı c en og-re ~ sarmax yı · ııanları '-'apmak hu-
göre 60 Fın cepban •ıcri kat"' ' . "" ' ... . . c -·~ susunoakı ıı.znı.uıwz ~ıa sarsıl· 
dıgı ıçın Petsamo mıntakasıu\ı d ' . 
P tadı · d N bıı• mış uegı. ır, zcuete, bır çok ars cıvarın a orvt?~ ., .J ~ 
d · 1 d • ma .. di varl.udarı yıkmış, taı.aı 

unli uıs geçmış er ır., Finlb •ı·ürküo bın bir baoıre ve tela· 1 
e u. .... ı. ""• ,~.... - -.. k L . • ,. 

7alılar c.İaiibar devri.)'elera !Sllli \ et en . ~uza.iter çlA.aıı ın:ıııcvı 
rlleıı hususi kaf.U. clevrl.yeleri ıı. - kuvvetinı yıkamamıştır. 1~4ıl 
im

. u ."'5 yılını, Cuınbur.yetın geçen 17 se-
e ış r. b 

ncs.nuın oana ..)' ap.t.:ı., '"'ana aşa-Bu müfrezelere mensup oJ&\r 
demir .rullarının ra.yıaruu koPı&J'\k· 

ta ve Sovyel kıtaalmm ıaarru\a 
maruı talmca intihar tmaktedil', ~a
•ltelerl mümkün olduf·ı kadar ı... 
la yol bozıruıktır. Bu ınüfre'-lı.r 
meşhur Lavrcns'in umumi h\~ 
p.rk böJl'elertnde demir yoU~~·~ 6.oz
mıya memur edilen arap müfr' .. 
!erini balırlalmak\adır. 

Bıından bqk•, ovalannı ve ıfıııa-

1 
nnı mükemmel aure&te bilen F4' ka
)'akçıları l'Örillmemlş bir surett" \ay· 
:nıakt&. l.asavvur edilemez a~lar ' 

r.1t.CJ, uaua l ar alıcı oJ .tıaJe g~ı .. r
me.K iraoc.::.ıy lC rulı .. arıllll2 çehh.
lenn1.iş oıarak yen1 ~c.neye ;;•rı· 
yoruz, büyük millet, feliikct 
.h.aış..sında ) ... ..an, S.1t.n1..n \'e Çu&o.er. 
m.lıet ucg•ınar; b.ıil....<J.s fe .. aKc1i 
gogusıiyen, izııraptan da kuvvcı 
\le cesaret alan, uaha iyi mücJ:· 
dele eden nmletti. ıt.çoır le>aket, 
l.,ııldı uekı infııuanııu maou.ı ve nıu.. 
nevı bozgunıarınuan uaJıa tecı o
lamaz. V za..uau, nasu şu.n.lJ.nu.ı.k 
Vl! KaOOnU1A.5ıa, uuıuanı ruten ha-
rabe.ler,n uz ... r,uc çaouca.k nuı· 

J'apmakt.a ve b17aUrmJ bet \b.da nıurcıcr kuraUASa, yurou çcıık 
telılike1e ko1maktadırlar. 

Ut~---

Dost dev 1etle~in 
yardımı 
(Bat tarafı 1 ıncı s•Yla.ıa) 

De olnıuııur. Bu senenin son tUuıe .. 
rinde Tiırkiyet •imdiye k~dal' t...bt

atin şahidi olmadıjiı b!.r felok•lt IQa- ! 
ruz , .lııuştır. Yazık kl, yı!b3~~1 ma
temı.e geçirecektir. Bütün ını ~ ve 
Fı·ansıı;lar Türklerin bU aıattla.iue 1 
saminıi)c-tle 1ş• .. rak ederlet· I 

İngiltere ve Fransa. ısteD:1tfllkle. 
ri bir harbe ,.ıra.ek nıccburlYttUuıe 
kalm)o !ardır. İslikballn W;detı, <la
ha bll)'ük fedakarlıklar bel<le4İiiııe 
eminiz.. Yenl seneye rlrerkell :n, tu ... 
la ümide, nı ümllslzlli'• J<J>P•Q,,.Yo
tu:ı. Kendi manevi kuvvetı.ınlıe, ve 
Türkiye, PolOD.J'&, Mısır, çekOSlo~a.k-
7•, l'orteklzin doslluklarııı• •• bii· 
tiin düııyanın bu actığıDld miitade-
1ede bize J"&rdım edeceklerine enıt
niz. 

Atatürkiin 7arattıiı ve boıiiıı lılıJ. 
il Şef ismet İnönünü:n Udtrllilı •lln
de bnluııan Tiirl<lJ'eniJı bU 'tliıcete 
kat'ŞJ koyacai- vo aıeıııicketı aı 
uman !cinde lm&r edeceiiDe ""'1ııız. 

Türk milletine, 7eul sd'ede -· 
det ve refah diler ve ııiradık1•tı fe
lilUen dolayı elemlerlıı• ıştJraı. e. 
drU:. 

Londra: 31 (Radyo) - İngiliz 
hükfuneti, Anadolu felak•tLede
lerine 100,000 İngiliz ı.;rası :\'ar
dıma karaT vermiş ve bunun 25 
bin IiraStnı derhal gönd~'?l!ştir. 

İsviçrenin Ankara sefırı fela· 
ket:&cdelere 100 Türk lirası vu
mişlerdir. 

IBAKIN YARD~ 
Bağdat: 31 (A. A.) - Irak hil· 

1.-Umeti _ Tiirkiyede zelzele fe· 
laketzedeleri için yardıın olınak 
üzere 12 bin Türk lirnsı verıniş
tir. Bundan hPşka Irak Ku:ılay 
.,emiyeti tarafından bir defter a- ı 
~ılmıştır. 

Londra: 31 (A. A.) - Vapıırla-

B2'ıarıa ört.uxse ş_mut d.e, ze•z.\!· 
ledın yıklı~ı Yl':Lıeı'i yapac~gı.z; 
Vuaneler' auanan cdcccı;_ıı. 

i'l.U.)'al oır wucacıe.ıl;t.C..ı •baret ... 
lir. .bu ınucaueıeuc y.ı..ı.nıauan, 
durmao.an çau.şan ve çarp4ıan 

muz;:..her oıur, berhayat ha•ır; 
'J.,ir.t ıuılleli, yaşamaga olan 1.a
b1.11yctıııt u.aıuıa 13oaL etnı~ş, ha· 
l'l.b.ataı ynratuıış asu b1r ı~ulıet .. 
tır. liaoında, J.>oe<ii Şet Ataıür· 
kün bır;ıı.lıgı mukado.es emaneti, 
lıer gun bu·az uaba guze.ıleşt.ren, 
her gun b.:r ..... c.alı:ı ıı.uvvcuenoı
ren >:;met lnönu gibi kuııreıli 
hır mılli şef vardır. Onun yiı..I<· 
seıtt.gi Cumhurıyet bayragı al· 
t.nna, 1S40 da cıa, tek b.:r govoe, 
tek bır yürek, tek lıir kafa gıhı, 
yo.umuza devam edeceg.z. Bu 
yoı, sulh yoludur, istiklfil yo
ludur, yurt sevg.si yoludur, alı
cle sauakat yoıuuur, çauşma yo· 
ludur, tcrili.i yoludur. Bu yol, 
Türkün ebooi yoludur; Türkiye 
l,;wnburiyetinin şaşmadan takip 
edeceği medeniyet yoludur. Yeni 
yılın, başta Mı.ili Şcfimiı oimak 
üzere bütün yurddaşlara saadet, 
felaketzede kanle~erimize le
seIL getirmesini ve Türk milieti 
için uğnr.u bir sulh ve sükun yı
lı, boğ~n milletler için de barış 
senesi 0.1.masını temenni ederiz. 

ABİDİN DA VER 

. rı 'l'ü.rk.iye ile seyrisefer yapan 
isimleri aşağıda yazılı kuınpan. 
yalar Türkiyede vukubulan zel
zele kurbanlarına yardım oimak 
lizerc Adliye Vekili eski Londra 
büyük elçisi B. Fethi Okyay va· 
sıtasiyle 2550 lira göndennişlu
dir. 

Papayani 510, Ellerman 510, 
Laurance 510, Olivıer 510. 

Ankara: 31 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre Amerikanın An
kara büyük elçiliği milli yardını 
komitesine 160 lira teh-·u.da 
buulnnıuştur, 

iKDAM SAYFA -- t 

Kıymet~i sanatkar 
Safiye Aylanın 
teberru konseri 

Yılbaşı piyangosu - -
Zayiat ve hasarın 
resmi blançosu 

l'tlemleketimlzin kıymetli ve yük ... 
sek ses sanalkirı Bay::ı.n Safiye Ay
la tarafından hasılatı tamamen zel
zele Celiketzedelerlne terk olunmak 
üzere üo büyilk konser tertip olun· 
mu!!tur. 

Bu konserlerden birincisi, çarşam ... 
ua .:ıkş::ımı Beyo~Iu:ıda İpek sinema
sında, ikincisi Kadıköyünde Sürey
ya.da ve üçUncüsü de yeni açılan 
Çenberlitaş sinemasında verilecektir. 

Sevimli sa.natkirımız Bayan Sall· 
ye Ayla ve arkadaşları bu konse~le
rinde, milli matemle ali.kadar yenJ t 
eserleri terennüm edeceklerdir. ı 

Safıyenin okuyacağı şarkılar ara
sında Erzincan havalarından başka 

Yosuf Zlya Ortaç tarafından yazılan 1 
son !}iir vardır. Bu şürl Saadettin 
bestelemiştir. 

--~o--.-

Mİili Şef lnönü 
Erzincan da 

(Baş tarafı 1 inci sa1!ada) 
te, hafif yaraiılar ise mahallinde 
bırakılma"tadır. 

)Jalu.ıye ve Sıhhiye Vekilleri 
yarnıın ve korunıa lLŞ-'ilaiına ıc
sis ve ikınal ıç1n ça1ış111aıarına 

burada devam edeccı..ıercıır. 
Hava iazla soğuk dEgııdir. Yağ

mur yagmaktauır. 
S ıvas 31 (lKnaın muhabirin -

den) - Burada emre inlızar e
den 2 ve 3 numaralı sıhhi ekip
ler sıhhat vckıhığındcn aldıkları 
emir üzerine hxzıncana hareket 
etmiştir. Erzincandan hareket 
eden üçüncü yaralı treni bugun 
saat 12.40 da Sivasa gelmişı.r. 

Bugün srnt 1.30 da bır sarsıntı 
ve b.r sanıye ;üren bi.r :ı.eızele da· 
ha , Jmnşlıır. 

Yılbaşı piyanC'osn dün cece saat se-ı 
kiz buçukta. lstiklil marşile Asri si
nemada keş ide cd ıldl. Sinema saıo .. 
nunun ir,j h ın caJuno dolu idi. Polis \ 
ba.zı inzibati tedbirler aJmağa da mec
b ur kalmış ve s alon tJklı~ hklım dol- ) 
duiu için kapılarına kapalbrnuştı. 

Radyoda numaraları b ildiren sp\ .. 
ker~ bü l ün mcmtekcUn numaraları 

dinliyebilmesi için, tayet vazUı blr 
surette söylüyo:-du. 

Kazanan numaraları yaı:ıyoruz: 

600,000 
Lira Kazanan numara 

11325 
Büyük ikramiyeyi kaza• 

nan numaranın son r:ıka• 
mı olan 5 rakamı ile ni· 
ha} etlenen numaralar 5 Oşer 
lira amorti kaz:ınmışlardır. 

300.000 
Lira kazanan numara 

28226 
6 Ue nihayet bulan bütün numara• 

laT 50 şer lira amorti alacaklardır. 

200.000 
Lira kazanan uumara 

12922 
100.000 

Kazanan nun1ara 

30725 
SJ.000 lira 

Kazananlar 
35847 11711 

30.000 lira kazananlar 

Koyuıulıisar \"e Suşehir yol· 
larını açtırmak için asker, ve 
halk ile bazı fenni !adilat ted· 
birleri alınarak her vasıtaya baş 
vur~ınahla ... ır. .u1

• vanıo mu
lıalefe lı devam edıyor. Zaraya 
Suş ehir ve Koyuluhisar iç.n 18ü 
caıiır, 500 bat ıanıye, 510 don, 50J 
gömlek, külliyctlJ m iktarda ek· 
mek, 300u kilo kavurma, pastır -
ma, :JOU kilo zcytın, yırıııi teneke 
be,va, 40 çuvvl ~: ı-· ~<e:r sevkedil
mı. ştı.r. Erzincan:ı da lıt;r giin 
ıtknıek ve diğer r.ı1ulzcıuc gö~ıde
rilmektedir. 

1

35339 31602 24786 
20.000 lira kazananlar 

·,91\,2 33484 22909) ~138 
7734 13253 29a6i) 

llivrik lırınlarmm fazla ekm~k 
çıkarabilmeıcri için külliyetli mik 
tarda un sevkedilııııştir. Nui 
lJ~ın.ıroı<{ dJ iKi vu~ıın un ,·cr:ne~ 
)i taahhüt etmiştir. 

b.v;ıs, .. ı (n. • .n..J - Cuma.rtesl ak· 
şamıada.n Jtibaren Erzlneandan ge .. 
lecek trenlerde bulunan 7arahlara 
Divrik istasyonunda cay ve salre veı· 

rllccek~ yarala.rmw. paııs~ları ;ra
ıulacakhr. 

Nuri Demiray, 40 yataklık bir bas
ta.hane tesis etmiştir. 

Sıvas 31 (A.A.) - Sivnsta İlk· 
kanun sabahından bu güne ka
dar 43 ııolzele kayded.lıniştir. 
Sivas şehri ve Siv: s nıerkcz ka
zasında yer sarsıntısı yüzünden 
bir ölüm vakası olmuştur. Mer
kez k&ıası köy krinde ~ört yara
lı vardır. Bun.ıar da tedavi edil
misledir. 

Ezunun: 31 (A. A.) - Yarın 
Erzincan istikamc~~ne tahrik e
d.lceek trenle külliyetli miktar
da ekmek, şeker, kavurma, yağ, 
çay ve diğer malzeme gönderile· 
.:ektir. 

h.Iaia.tya, 31 (A.A.) - Dün .s:ıat 
11,50 de En:tncanda".I Ikhıcl yarah 
trcnj gelmiştir. s~vas:l g'Öndernmek 
üzere sevkedlJen yaralıların Sivas 
tren yolunun kar yüzünden kapalı 
olmasından. Ce!.!.ııkayada kalmaları 
tehlikeli C'Örülerek l\lalatya;ya sev. 
kedilmlşlerdlr. Gece yarısından son
n 7c.r1lı ırenlr:!n Malatyaya hare -
ket ettiğini haber alan vali muavini 
liizım relen tıeşknitı hazırlamıştır. 

Tren C't~dikten sonra yaralılar vali .. 

ııln ııezarell altında Malalyaıım bü· 
tün otomobWerile hastahanelere ııak· 
lcdllmişlerdlr. istasyonda yaralılara 

belediye namına nbıta amiri tarahn. 

dan sıcak çorba ve cay verllmi.5tir. 

Dün tehrlmize ırelen 279 yaralıdan 

4.3 U aiır yaraWarın tnildavab 7apıla

rak ve laşelerl temin edilerek bir dok. 

tor ve lltl hastabakıcı refakatinde 

Dlyarbakıra ırö:ıderllmişllr. 169 ya. 

ralı l\ılalatyada mevcut hastahanelere 

7atırılnıış. &'er! kalan bafll )'arlılar 

da müdavat yapıldıktan sonra &n11· 

lnı üzerine akraba ve Unıdıklarmm 

10.000 lira kazananlar 
0>228 143i:.6 35627 3ll31 

35273 14L98 14040 
5266 33(;61 14021 1997 
5403 750126322 12608 

5.000 lira kuzanan 
22496 20357 19526 10234 18767 
24880 23710 3956 38261 34585 
13243 7492 9385 14546 262 

9060 21460 2481 28936 37644 
24649 21768 29494 37156 3414 

6287 11161 1848 361809 11211 
6492 2li266 35196 3278 5456 

18125 31406 8613 6006 
2.000 lirıı. kazanan 

30661 10084 14166 12143 24132 
10335 61t:; 31435 5348 521 
25536 19G:3 15262 30256 9256 
35766 14101 28201 1012 524~ 
16274 S91 32810 24935 12308 
26553 122) 37548 1440 11019 
29058 28841 33157 1766 38668 
22651 3334) 31681 19147 12611 
21318 27918 2323) 8145 13024 
4464 11241 32441 31524 25083 

20402 U390 
31902 23875 6762 4878 39793 
26302 

.LOOO lira kazananlar 
&11023 19793 37467 12648 6764 9453 
38865 11114 19783 601)2;'; 30110 
24048 30326 31724 3S6~1 3321J 
2403) 573S 38994 21903 10506 

4842 25606 24517 13980 6624 
17033 25914 7781 6511 26416 
13644 21167 6774 24905 29481 

3011 37161 3012 34064 18109 
25740,37142 14420 15016 29180 
27439 29125 33061 29901 2.2942 
31631 39412 38349 10995 31066 

9337 5350 20850 11113 2323$ 
,-0 n~ J~M'I 323i5 22663 17680 
10142 5895 5101 14241 19577 
2ö~b1 23255 502 3025 37091 
13751 26013 16133 2615 3600 
13721 1104 3942j 2403 33589 
32775 14S66 24642 22949 6664 
10650 14162 24225 29288 !4-006 
25293 14102 13951 2894 23143 
32954 10244 24499 1241 39626 
7650 30881 12Gll 28852 23738 
5903 38666 11793 21336 2SOJ1 
8157 34485 ~5038 3144 23900 
611 39939 1211~ ıaıss 4910 

yanlarına l'Önderilmişt.Jr. Mala.t7& sıb- ı 

ki müesseselednlD burünkil faallye.. 

12692 31931 3615 1'l:'.11 :ıı:ı9t 
32641 12596 26533 29918 21524 
14496 4201 36986 28331 4~9t 
34262 21611 35164 }!;48 11019 
14984 32798 23958 426 36749 
36091 13516 12518 35670 7~6t 
17883 32045 13040 290 277G9 
23874 2144 11231 1048 14981 
10581 38286 22038 18409 146 
21771 21906 31196 11939 15539 
15539 9188 15338 3157 12482 
12155 21266 16284 21755 23113 
20761 19645 36604 5954 39001 

t.i. şa.7aıı1 ıükr:ındır. Başlarında sıh· 

hat müdürü olduiu halde bütün dok

torlar yaralıları ha.stahanelere yer

leştirmişler ve dörl ründcnberl aııJ
ıu.amıı olıın yaralarını muayene ve 

ameliyat Tapmak suretlyle cece yarı

la.rına kadar fasıl~ı;ı çallşmışlardır. 

l\I.alatya halkı Erzincaııdakl kimse. 

siz ve fakir kalan biiyilk. ve k\içük
ıerdeıı iki blıı kişiyi evlerinde besle• 

l mel< üu.< lı.temlşlerdlr. 

8099 11983 11590 21212 36502 
3ı193 21224 3~626 12016 7583 28263 
35472 ~7270 39430 26160 10068 28344 
1021~f0ül 16478 31>98 20054 34604 

2317 22493 36138 8911 2368T SS6T5 
39951 14996 29133 24036 15C99 909 
33915 2661 25Cl 

Düng~ce zengin o1anlar 
l\Ulli piyanıro yılbaşı kcşidesinde 

en büyük ikramiyeyi kazanan nnına· 
raların talilile ri kı~men şelırimi.7.dc 

bulwun.a.ktadır, Bu mey::ında Nişan 

ta:'ji uıda Gaziler sokatında. 18 numa .. 
ralı bakkal çıraiı Va.sll de en büyük 
ikramiye kazana.n talllilcr arasınd:ı 

buJunmaktadlr. 
Dün gece arkad3.,1arı Ue birlikte 

yılbaşı eğlencesinde olan vasili bü
yük müjdeyi vermek için bulmak 
çok zor olmuş vı: talili ı;ırak mesut 
haberi alır almaz yanındakileri ve 
müjdeyi getirenleri hemen ziyafete 
davet etmiştır. VasiJ , kazandıi1 pa· 
rayı sermaye yapacaiını ve büylık 
bir dük.k4n açacağuu söylemiştir. 

Milli yardım 
seferberli ğ l 

(Baş tarafı 1 incl ,.,.yfada) 
berleri a.şatıya ka>·deder: 

Çauk.ka;e 2~oa lirallk ilk yardı

mırui ü.iveten dün de Kııda7a 2000 U· 
ra d.3.h:ı. göLderıniş lir. 

Lşak komiıe3.i i~k 1'Üllde halktan 
1000 lira teberrua~ kabuı etmiş.Ur. 

Şeker fabrık~ı da komiteye lOOıJ Hra 
vermiştir .. 

b:ı.rı.ka.ıruş, Muğla, Alı:şehlr, Fethl -
ye kaza. komiteleri h.k yardım oia.· 
rak Kızılay emrine biner lira l'ÖD ... 

dermiş bnJu:nuyorlar. 
Bursa komiı.esinin ka.bul etti.il te .. 

berrliat 10 bin, Izmjl komllcsinia 4 
bin, Sıvas komJtcslııin 2 ... 50, Kırkta ... 
reli komit.cs.iıılıı 7000, İzm i.r komiLe
sın,n 20000, Çorum komilesinin 25::%, 

Bolu komitesinin 27~5. Sinop komi ... 
t.e:>inin -2627 lirayı ge~mişt.r. 

Ak.hisar kazasında. komitenin ilk 
toplantısında 1500 lira. Boyabat 1218, 
S~ke 400, Sultanhisar, 270, Oclemış 

14CO, Pemircl SOO, E:.:Ualı 2SQ lira, 
Gemlik kazasının Armuttu, Kayaiı, 

Kıtıklı k öyleri halkı 500 lira. teberru 
eylemiş ve bu paralar Kızllay em
rine verilm.ştir. 
mişlerdir. 

Gene Zonguldak maden miihcn
disleri ücretlerinin yüzde dördünü 
fcliketzede ka.rdcşlerlınize vermişler 

ve taahhüt ett.kleri aynca araların
da. toplad1ldarı 2500 lirayı da komite 
emrine yatır~lard.Jr. 

Zoıı.guldalı: bu son yardmtlariyle bu 
rüne kadar muavencU.e ileri ı-ıtmiş 

olan viJiyetlerin başında yer alm:ık
tadır. Fillıaki.k.3. bqüne kadar Lon
guldak vilıiyct..nln yapmış olduğu yar
dım 60 bin liraya baliğ" olmakt.adır. 
İzmir kom.l\e&lnin lt.a.bul c1.Uii tc

berruat. mikdarı cliln 2a bln lirayı 

bulmııtlur. 

Kas
4
tamon8 evvelki gönderdiii dört 

bin l..raya lliveı.en dün de Kızılay 
umu.mi merkezine 5000 Ura cDruler
miştir. 

Afyon evvelce gönderdlklerlne ua .. 
velen. dün de 2818 lira .rönderıniştır. 

Antep kazası komitesi illt i(:Uma 
akabinde Kızılay un1umi merkezine 
6567 lira gfuıde;-m411r. 

Konya tüccarJarmın bir lnsnıı dün 
aralarmda 10 bin lira. taahhüt eyle ... 
mişler ve bunu komiteye bildirmiş
lerdir. 

Ajansımızın btll'iln atmış olduğu 

telrr~~:ırda, bir günde muhtelif ko· 
miteler taralmdan kabul edilen gi
yecek örtünecek gibi şeylerin sayısı 

on binlerle ifade olunmakt.adır. 
Bütün bw:lardan başka hemen ek .. 

seri viliyet ve :kaza. men1ur ve müs· 
ıahdcmleri yüzde ikl Ue on beş ara .. 
sında lehallit eden nispetler dahilin· 
de ikinci kioun aylıklarından bir 
kısmını .da gene feliketze.=!e kardeş· 
lcrine bırakmışlardır. 

Elim bir ziya 

E~ki harbiye Nazırı 
General Ziya Kut. 

nak vefat elti 
OsmanlJ devleUıılıı son llarblye 

Nazırı olan ı:eneraı Zil'& ltut.uak'ın 
dü:ı gece 10.3.0 da. '70 yaşında. olarak 
vc.i'at c.Ulilnl ı.eessUrle haber veririz. 
General Zlya. m•Ui mücadele esna
sında Kuvayi mllll:J'•YC bıı,.ülı hb
meUer et.m.itı bir vata.operver oltiuiu 

içlD İs\il<li.I madal7:ısıınıı biınW ldL 
Bicaı: valisi müşir Osman paş:ınm 

oflu ve tercüman l\lü.nlr paşanın da.

ınadı olan merhum, bütün hayatında 
hüsnü ahlikiyle, nezaketiyle t.ema-
7üz •imişti. 
Erkanı barııllk tahsDlnl bltı.rdilı

ten sonra muhtelli askeri Yazlleler 
der'uhte etmiş, Sh.·asta onuncu kolor· 
du kumanda.nlıfuada ve müteak.ben 
erkıinı harp reisi saniUtlnde bulun· 
muştur. Son vazlfesi olan Harbiye na
urhğmdao evvel Nafıa ve Ba.hrlye 
Nazırhkları vekilet:IDi ifa etm1'tL 

Cen.u.e.si 1annkl sah ,rünil Şchza .. 
debaşında 1'1abmudlye çeşmesi soka ... 
fındaki 290 numaralı e\•Jnden saat 
ıt.30 da kaldırılarak n3mazı Baya.
Eıt camUndı: kılınacaktır. 

(Baş larafı 1 lnel sayfada) 
dar alwan resmi malümata nazaran 
1208 ö!u ve Ga yara.it vardır. 

Ahı".-ra ve Şarki kara.hisarda yara
lı mıkd.t.rı henil.2 tamami:rle tespit e· 
dilememiştir. Resmi binalardan dOr .. 
dıi tama.men ve yirmisi kb.men has.a· 
ra ugra.mıştır. llusu:.i. binalardan 233 i.i 
ta.nıamen ve 988 1 de kısıneu harap 
olmoşuır. 

Sıvas: 

Vilayet merkezi. kan, nahb'e ve 
köylerindeki zayiat ve tıasaral mik .. 
darmm 30/12/ 9.,9 cum:ı.rl.e&i gwıü 
Ogı..eJe kadar olan cetveli aşağıdadır. 
\.u..a,veı merk.eıuıde imanca ı.a.y11.t 

yokı.ur. 

55 ev kısmc.n, iki ev de tamamen 
harap olmuş~ur. Kaza oıcrke:ıleriııde 
Zarada. bir, Sıışe.hri.nde ısa. Koyiu· 
h isarda 35J ki cenıan 5:Jl öJii vardır. 
üra.cia bir Şarluı;lıub iki yaralı va.r· 
dır. D-ier k.au.iardaki yaralı ma.cıa .. 
rı lıenuı. le.)pit edi..ememiş Lir. A.aza. 
merkcz1.crlııden 2.ar:ıd.ı bir mekı.ep 
ı.amaıncn yıkı.ımış, a skcrlüt şubesi, ' 
lıuk:Umet Jwı&atı, beledı)e, pos~a.b.a· 

ne, ad.tiye b.lıa.M ve hot.pkbanc hasara 
uğTam.;şı.ır. 

h.o;ı nı.:>arda büküınet kor.ağı, j.:ın 

d:ırma daire~. asker1.1k tubcsı kısmen 
hasara utram.ışur. Koyhisard;t. ya
pıimakta. olan y(.Di hU.kumet kona
ğı bi.aası tacıamen Ylkılmliıır. 

liafik kazasının İps.ıe nahiyesi 
merkezinde 203 ev yıkıhwş ve bir ka
rako~ _çökmüşliır. Vi.ıJ.yet k öylerinde 
40J Oiu ve 204. yarah tespU cdilcbil
mişUr4 Yıkllan -b..nalar çek be de cl.ns 
ve mikdarı h enüz kaliycUc tespit e· 
dilememiştir 'll.J.yeL mıntakasında 

şi.md.:re kadar tespit edilc;ı oJü ye
küııu muvakkat rak.ını 1113 dUr. 

;roktur. Sorgun kazasının Tabana kö 
;ruade üç öıü vardu. Akdat madenl 
kazJ.Sı kOyle.rinde üç, Boğazlıyan ka .. 
za.ıiıi Ça.ndll' kOyunde beş, ki cenıan 

seki:ı haii! yaralı vardır. Pcyik nahl. 
)'e mi.ıdürliı.i'U binası kı~rnen ha~ara 

11.ğraJ,.ıJtır . .lUadCD kazası can kur .. 
t.araı.J Jandarma karakolu tamamen 
harap olmuştur, Uort koy c:ım...siyle, 

dor& köy okuJu :.....sınen ha.s.:ır .rOr· 
muştür. Bundan başka bir kOy oku ... 
hı da otarulamı:yacak hale l'tlrniş

tlr. Hususi binalardan köylerde 241 
C!V tamamen y.Lk.a.i.mq. 182 ev 4e kıs
men ve ayrıca &O ev de hafif &uret
te hasar "örmuştiir. Jsir afıl, sekia 
samanlık, alu ahır 1ıkıımt.ıl1r. 

Toka.!: 
Vil.i.yet merkezinde, ile resmi eY 

150 hususi bina yıkılmıştır. Beı oıii 

altı ,. _r:ılı vardır. v,ıayeı mcrkc:ı 

u~ nahiye ve köylcrude beş res.
mi ve 638 hususi bWa Y lkliml}~ı.r 
54.5 ölü ve 291 yarah \•ardır. l\ık...ar 

kaza.siyle nahiye ve kuyıerd~ tıç res
mi. 7110 husw.i blna 7ıkı.l.mq ouıp aJO 
ölu ve 1100 yaralı var ır. Lrt:-aa ka· 
n.sı ım.hlye ve köylerL:.d~ 16l9 ııo ... 
susi bina yıkılnuştır. 8bl oi.u ve !">53 
yaralı vardır. Ztle kazası ile nahiye 
ve köylerinde 15 ölı.i ve 27 yarıılı var .. 
4ır ::\tüt.eaddit kö1ler barapiır. !rlik· 
daruım tespHine calı~ılmaktr.dır. 

ArLo,va kazasiyle nahiye ve kUyle .. 
r inde iki resmi b"1La tamamen, 71 bu .. 
sı~i bina kısmen ,.c bir hu.;u..i bi ... a 
da tamamc>.n yıkılmışıtr. lld ôhi ve 
bir yar:ıh vardır. 

Reşaı1 iye kazasında zelzeleyl mü
teakıp yangm çıkınlŞ Te 150 haneden l· 
baret olan kaza tamamen yanınış. 

yalnız üç ev kalmıştır. 2:;G ölü ve 5.l. 
1ar.ılı vardır. 

Koyulhisar ve Suşehri k:ız.a mer .. 
kezler; harir. bunlara. ballı nahiye ve 
köy mwta.kalarınd;ı. ve z.a.r:ı lıı;azası

n:ın bazı kôylerindekl zayiat ve hasar 
tniktan ;rolJacm k:ırh ve t.pili olma
.sı dolayısiyle muvas;ıla lmkatu bll· 

luncaşa. kadar kati d efildir. 

Giresun, 31 (A.A.) - Alu~radan a
tman m.alümiit:ı göre, bükü.met kona .. 
ğı ile munadevel nahl..yc müdlirJü ... 

ı iü binası yıkılmışlar. Sıhhi ekip ve 
mab:eme iönderitmiştir. 

1 
Kaza.c.ı bütim köylere yardım n ... 

pılma.k üzere beş koldan memurlar 
rtkanlmıŞtlf. l\falatya: 

Vilıiyet mııılakasında. ölü ve yaralı 
yoktur. Yalnız Aral>kir k1zası mer
kezinde orta ve Uk mektep blna.l:ı 

rmd.1. caUaklık vuku bıdmuş ve ted-
r.sa.ı tatil edllmittir. 

Yoz,at! 
Viliyet merke:r.lnde ölü. ve ;raralı l 

Ş-eblnka.rahJsar kaza.sınd2n alınan 

habere rör~. yeni yapılan ta.ram14a 
sekli köyde yenidPn 13:0 olü ve 51 
yar.ıh tespit edilmiştir. Vlliyettekf 
mütekait. st~b :ı.t memurlan ııla s:ıhbi 
ekiplere illilıa.k etmişlerdir. 

Tll-•b•lud:ı ,..,,ı hidlse yoktur. 

w 

Zelzeleden sonra ·sel 81ati ! • 
imııı, 31 (A.A.) - Blrbç riinden

bcrJ raiuı yai:murl.ardan Son.fi. dün 
İmıit ovasma akan dereler taşarak 
bütün ova sular ııltmda k.alınqtır • 
Demiı-yohmda. "'örülen bazı arı:ıl.lar 

derhal tamir eQ.ilı:nlş Jse de ıos2 ve 
diğer yolların büyük bir klSmı su .. 
lıı.r altında buluuduğundaıı hu yol • 
lardaki münakaleler durmuştur. sa .. 
u köpriilrrin de yıkıldı.iı z:ınnedi· 

ı.,.or. Ova.d.a sular altmcb k3.lan m:ıh~ 
sullerin 1.amamc:n mahvo:dı:ğ-u ve ba· 
ZI hayvın. tele.falıınn da Tllkll cel
clifl haber verilmektedir. Bu arada 
kiğıt i:abrlkasıı:.ın da ban kısımlan. 
nı seller basmış ve Necati Bey mek· 
tehlnin bodrum katında. su ka,.na • 
ması görülmüştür. Sular burad:.. kı
sa bir .zam.anda 27 santlr.ı yüksel ... 
mlş ve derhal getırllen arazozlula 
tahiiyo ameliye.ilne başlanmışlır. Su 
kaynaması devanı etmektedir. Boıa!
tılınakta olan S'j, saatte dört tonu 
bıılmaktadır. 

Bıırsa ovası da solar altında.dır. 
İzmir, 31 (A.A.) - Maııfu ova

sını sel basuu$ ve l\luradiyc Ue E· 
miralan lstasyoıaları arasında tren 
yolunun su aJUnda kabna.sı c1ola.7ı

sl:J'le ~:lılarlf veklll AııkaraY> bugün 
için mukarrer olan seyahaLlnl. J'O· 

ıun açılmasına lntıuren tehir et.mlş. 
tir. Anka.raya buciin tren ha.rckeU 
muhtemel değildir. Hava bugün de 
lnıhıUn n 7afmurludur. Yai:mur ve 

ı 
tırtuıaıar An.kar& n İstanbul teıe
foıı mub>.verelerlni de kesmlşLlr. 

inecöı, 31 (A.A.l - Akşamdanbcrl 
dev&m. eden yatmur:lU'dan dereler 
laimlf, bü.t.ün aras..şi su basmıştır. 

Zeriyatı.a basar yoktur. 
Manisa, 31 (A.A.l - Biı'kao rün

dcnbe.rl şiddeUe devam ~den fakmur 
11ebebiyle Gediz.. Ku.m ve Nb çayla

rı ~. bir çok kö7lerl su basmış· 
tu-. Tren hatla.r't bo:ıulmuş oldujun ... 
dan dünkü A.r..U.ra ve Bandırma. 

trenlerı yollarına devam edemcm.if· 
lerdlr. 

Su altıııda ka.la.a köylere yardım 

tertibatı ıW.nmışlır. Şimd.ye kaıl:ır 

alınan raporlara. 11.aurau uiilw ve 
b.a,yvan zayiatı yoktur. 

Bursa, 31 (A.A.) - Kcınalp;ı,a ka. 
.aın.ıı.a bailı Ada ve Ccllık kôyleriy
le civar köylerden bazılarının su ba,... 
kınına. uğradığı haber alınmıştır. 

Ma~ ka.la.nl:ır..... lturtardmıısı için 
.ILilı derecede kayı diğer vesait 
ı-önderilm~~J. Alan &Oyiinün de su
lar tarafından lsllllta utradıtı ba· 
ber veridliğinden buraya da icap e
den VeIOaU. ;-önderilmiıtir. Bir takım 
zab:~e anbarlıırQla. sam.anlıklar yı. 

kılmış, sular 50 b!D kilodan bıla n
hlreyl götürmüştür. Mahsur kalan-
1.ardaıı 200 koyunla çobanlan kurla· 
rılıw.$t.ır. İnsanca zayiat yoklar. 

Karacabey ovasının da mühlııı blr 
bsm.ı su isUL ;.ana uiramıştır. 

Istanbulda yardım seferberliği 
(Baş brafı 1 inci sayfada) 

Viliiyettekl büyük J'Udun komite. 
si bugün saat 15 de Vail ve Belediye 
reisi B. LüUi Kırdarın r.lsliğlnde 

yeni bir toplantı yapacaktır. Mutead
dJt ticarethane ve müessese sahlplerl 
de bu içtimııa davet olunmuşlardır. 

Evvelki gün Sıhhat ekipl lüzumlu 
eşya ile Hmanımızd:ın cGiresun> ve 
Orduya h&reket eden ve W.htsıs kar· 
dqlerlmlze İslaııbull& isıanbullula· 

nn ilk 1ardımlannı rötil.ren d>aım· 
la.pınar» vapurwıd:uı sonra 2 inci bir 
lmcla.t. vapurunun daha )'olla.nmasl bu- ı 

susuııdo da bugünkii toplantıda bir li 
karar verilecektir. 

Daha süratll ve 1olln bir gemi bu 
it iç!D lallhap edllenk atlebl lhll. 
mal ıarm yob ~ı.kırllacaklır. 

Aynca Türk şll•Pcllik şlrkell de 
nıeccanen cemi t.ahsb edeceiin1 ko· 
miteye bildlrmlşllr. 

.Kızılay teberru merkezi> haline 
l'etirllen mekteplere hamiyetli vatan· 
daşlar tarafından geUrilen eşyalar her 
akşam Kızılay umumi merkezine sev
kolunan.k hem~ ambalaj yapıldı· 
ğınüan bunlar ber ri.inkü trenle sev .. 
ı.oıuıı.acaklardır.. Jlı& meranda 4il.ıı 

akşam Galata.da bir toför pa.rmaiın· 
dak.J. nftan yüzüiü ile ıenç rcflkast• 
om bileılklerlnl ve yüzlifü:.nü oracık· 
ta çıkarıp mektep lda.reııDı teberry 
elmişltr. 

SÖNÜK GEÇEN YILBAŞI 
Dilu &"ece İstanbul çok senült bir 

J'llbaşı gecesi geçlrmlştlr. 
Totonya. tln1onfransı, Yaııosla1' 

knlilbü &'lbl yerlerdeld ecnebi ınaha
fillnlle bile 7ılbaşı eilenceJerl yapıl· 
manıış, cazino ve iokant.alarda tck
tiık insan bulunmuştur. 

Zelzele feiaketi dolayısiyle İs
tanbuldaki Pol pya konsolosu 
Woiciech Rychlewie:ı, isıanbul 
Vali ve Belediye reisi Liıl!i :ı<rr
dar'a taziyetlerini beyan elnıiş • 
tir. Ayni zamanda harp müite
cilerini barındırmak m cburiye
tinde bulunan tanbudlaki Po • 
lonya oloııisi içinde bulundu• 
ğ'u müşkül nziyete raj;'lllc nzel

zcle fe'a.ketıedelCTine yardım 
komitesine bir miktar para te
berru .:.'mek inık.inını bulınus

tur. 



Baş, Diş 

Nezle, Grip 
Romatizma 

Nevralji 
Kırıklık 

ve bUtUn • Orllars derh•I k eser. LUzumunda gUnde 3 kefe alınabillr. 

Tefrika: 115 

Horasanda evvelce Yahya Berme
kinin oğlu Fadl da Valilik etm işti 
Hanıııürreşit muzaffer olmuş

tu. 
Biı:ans kralının kendi gurur 

ve izzeti neisine karşı y<ıptığı 
hakareti binlerce (Kafir lı.aru) 

ile temizlemişti... \ 
Bunlar ona ki!iydi. Elde etti

.ii büyük za!e~i daba ileoriye gö- 1 
iiirmeık. Bizansı zaptetmek onun 
Jçin ve bu sırad<l çok kol:ay bir 
l'!Ydl. 
Hanın bunu yapmadı. Bizans 

.lr.apısına dayandığı zaman kış ol-
bıııştu. SoA:uk bastırml'itı. ' 
Aıwp ordusu kışın hıı.rp ettne

yi ~ sevmezdi. Hazır Rumi ka
firi ele sulh istiyordu. Bundan 
ili.çın istifade etmemeliydi? 

Harunun hayatı hakkında bir 
eser yazmış olan Gaılıriel Audi
ıio dıyor ki: 

•Arap muhariplerinin hemen 
daima büyük zaferlerinden son· 
ra bn zaferin en büyük meyva -
sını yemeden ve daima pek az 
bir şey ile iktifa ederek geri çe· 
kılmeleri, onların harbi bir mak· 

• ıaüa değil .• Zevk ıçin yaptıkları
nı ııösterir. Galip gelmeleri, za
fer bulmaları anuJarını acmin 
ve teskin ettiği için memleket 
zaptını, ııenişleme siyasetini ha· 
tırlarına hile ıetirmeden geri dö· 
nüyorlar. 

Harunnn bu seferki Bizans se
feri de bundan evvelkiler gibi iş· 
te böyle olmuştur. Ve Araplar 
ı.teıniş ol•lıırdı Kostantaniye
ıııia fethini 1453 ten çok daha ev
nlleri ve bir defa değil on defa 
temin ederlerdi.• 

İşte Fransız muharririn yazdı· 
Aı gibi Harunürreşit kendisin -
den aman istiyen Nisefor ile S\llh 
yaptı. Sullı şartı ise sadece ev - ı 
velden alınmakta iken Nisefo -
rnn vermekten istinkaf ettiği ver
Rffiin ilı.i misli alınmas:ııdan iba
l'l!tti. 

* Harun Rakka' .. a döndüğü za-
mpn yeni bi.r ga.ile daha baş gös
ı\eİ'mek üıere bulunuyordu. 

.Bu gailenin istikameti Hora
samdı.. 

Hbrasand& o zaman vali Ali 
bin jş,a idj. 

Bu adam, zalim olduğu kadar 
da halkı soyup soıtaııa çevir -
mekte ve ayni zamanda Halife
ye .hoş görünmesini bılmekte ma
hir bir adamdı. 

Horasanda evvelce Yahya Ber-

• 

Yazan: Ziya ~ akir 
Mertliği, kahramanlığı ve bil

hassa her meselede fera>gatkar
lıA:ı ile kendisini herkese sevdir
miş olan (Ali) nin böyle ansızın 
~ıka gelmesi, bütün ordugfı.hta 
büyük bi.r memnuniyet husule 
getirdL Bi!ha.;sa Resulu Ekrem 
Efendimiz, son derecede meser
ret ve beşaşet gös terrek: 

- (Ali) nin gelmesi, her hal
de falı hayırdır. 

Dedi. 
O gece Resulü 'Ekremin çadı -

nnd<ı büyük bir harp meclisi 
aktedildi. Herkes rey ve mu -
}ooısını söy looi. .. Eshaptaııı ba
zılan, her taraftan yapılacak 

cebri bir hücum ile .kalenin :l.a'I>-

mekinln oğlu Fad! da valilik et
mişti. 

Bermekiler devrinde Haınm o
raya Ali bi:n İsayı tayin elti ve 
gönderdi. 

Bir müddet sorma. Ali bin İsa 
Haruna çok ağır kıymette hedi
yeler ve çok neiıs kumaşlar yol
ladı. 

O zaman daha Yahya Vezir 
mevltiinde bulunuyordu. 

Harun, Hor.asan valisinin yol
lııdığı bu güzel h.ediyeleııi bay
ranhka seYTI?tti. Memnun odu. 
Veziri Yahyayı çağrrd:. Ona.: 

- Acaba bu nefis kumaşl3'1' ne
rede bulunur ki, İsa eloc geçirmi.ş 
ve bana hediye ola.I'&k yollamış .. 

Dedj. Harunürreşidin Yahya-· 
ya bu sözleri sölemekt.eıı. mak
sadı Yal!yaya (Senin <>A:lunda 
Horasanda valiLk e:ti banaı zer
re göııdemıcdi. Bak Ali neler 
yolluyor ı demekti. 

Yahya, Halıfenin mak.sadını 
sezdi: 

- Ya Emirülmünıinin, dedi. 
Bu kumaşlar halkındır, derviş
lerin ve r.aysn.ındır. Ali bin İsa 
oııları zulümle ıdm.ştı:r.Eğer onun 
yaptığı gibi yapmq\,, :azımsa ş.m 
di, yarım saat içinde bütün Bağ· 
el.at bakını soyup en kıymetli mal 
!arını huzurunuza taJ<.dim edoe
yi.ın ... 

Harunürreşit, Ya.hyaının bu 
sözleri l:.avş.sında ona cevap ver
medi. Maamaf:h Horasandaki 
Ali bin !saya da teşekkür mek
tubu yazmayı ihmal etmedi. 

Bu, Vali Aliye zulmü, soy -
gunculuğu için bir teşvik oldu. 
Halkı deha çok sovm:ağa, daha 
çok zulme başladı. Horasanda 
çiftlikler kurdu .. Köşkler yaptıl'
dı. 

Hatta (Ali abad) ismini ver
diği bir de köyü varoı .. 

Halle mütemadiyım Ba~a-:!a 
şikayet mektuplan, şikayet he
yetleri göııderiyorlaırdı. 

Fakat bunların heı: binsine 
.karşı Harun Ali bin .!Saya ihbar-
da bulunacağmı vadediyor. Fil
vaki valiyi merkeze davet edi
yordu. Kurnaz Ali Ba&d:.da ge
lirken boş gelmiyor, develer yü-
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SOLDAN SAGA: 

1 - Baslı • Evet 
2 - ~leşhur bır roman. 

a - Emir 

4 - Bır bcce .. K llive edlllnee de 
lı.ök olur • 'leı;bur bir cemi· 
mlz 

5 - l.'oJ l'Osteren .. Kaclmlaruı ko· 
ealanna hitabı. 

6 - G ii>el bir mey va • Dana 
1 - absi - Bir oda. 
8 - Bir reıık. 

9 - Tatlı • Tao. 
10 - ropos. 

y~•.iAJllDAN AŞAGJ: 

1 - Be1a• • İnetln lı.oeası. 
z - Manasız • Ahir aama.n. 

8 - ~Yl'&mber _ Gôl - Heee 

4 - İlkbahardan sonra - Bütün. 

5 - Bir Jtmek .. Yüz. 

• - Emir. 

1 - Sa dola. 

ı - Bir ıııttJ'ft • Fena bir haJ'van 
9 - Meııbnr bir filozof. 

10 - Bir °'"" · Emir • Asker1 JÜ• 
ruyüf. -DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
kiı hediyeleri kend'sind.en önce 
gönderiyordu. Öyle ki Harıınur-

1 ~it onun daveti esbabını bile 
unutarak Aliye iltifatlar ve hil
at.Jer veriyordu. 

(Arlı.ası var) 

Cildiye ve xührevlye mütebassw 

Pazar bari(! h~r l'ÜD s<Lbabtan ! 
• ' a.Jı; .... ama kadar 

A4r""~ Babıf611 Cai'aloğlu 
101<u u köı;eslnde No. 43. Tel. Z3!9t 

1'~f rika: 115 
tını teklil ettıiler Bazıl.ar.ı ıse, 

kaleyi t€şkil eden bıirçlar:n fev
kalade metanetinden bahsede -
rek, Yahudileri amana düşü -
rün<:eye kadar muha.;aranın de
vamı hakkında rey verdiler. 

Büyuk bir tevaızula, Resulü 
Ekremin saA: tar<ıfında oturan 

Ali), mutadı veçhile 'ba.şıını önü· 
ııoe eğmiş, butün bu rey ve mü· 
talea.l.an büyük bir sükunetle 
dinlemişti. Ni.bayet Resulü Ek
re.min, 

- Sen ne dersin, ya Ali? .•• 
Demesi üzerine. ağır ağır ba

§:111 kaldırarak: 

- Ya Resuli'ıllah! .. .:>l'llm her , 
sözünde ve her art'lwtinde buyük 1 

• bır hl~~ v:ıırd;;:, Sen ne d<!r
sen, onu ya-pmak muvafıktır. Fa
kat, mutlaka benim diiljündüğü
mü de öğrenm.,k lazım.sa.. ben, 
derhal hücum taraftarıyım. 

Diye, fikrini söyledi. 
Zaten ordunuıı vaziyeti, Hay

ber kalesi surlal'ının k<lrşısmda 
uzun zaman boklemiye müsait 
değildi. Açl.ğa, su~~zluğa ve di
ğer mahrumiyetlere katlanılsa 

b:Je, miislümanların buradaki 
rr.ıeşgul:iyietlerinden iı;tifade et
mek kaydına düşen dığer düş

manların da birden b:re harekete 
gelmelıeri çok muhtemeldi ... Ni
tekim, bir iki gün evvel, (Vadi· 
ülkuray) denilen yerdeki Muse
vı kab,Jclerinin Haybe.re imdat 
için luızırlandıklarına dairde ba
zı haıberler gel:mişti. 

(Ali) nin kat'i bir şekilde mu
talıea beyan etmesi üzerine Re
suliı Ekrem Efendimiz, derhal 
hücwn taınaitarlarının reylerini 
tasvip etti... Kaleye, cehri bir 

TAKViM ve HAV.A 
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dün aldılımıı malümata. cöre hava 
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cenubi istikametten orta kuvvette, 
orıa AnadoJuda carbi dlfer bölreıer 

de ve denizlerde •imali istikamette 

yer yer fırtma teklinde esmiştir. Diln 

İstanbulda bava kaı>alı ve karlı reç
mlş rüzair saniyede 5-7 metre bula 

...,.ifllr. Saat H te bava laz7llıJ 1016,% 

milibar ld'. Sulaunet en u 5,3 en 

düşüJı: 0,5 oanllııral lı.a7dedUmJ1tır. 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gunde 
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lstanbul ln~aat Usta Okulu al:m satım 

Komisyonu Başkanlığından 
,. -=----=-,---:=-• 

o. Denizyollan u. Mü~UOU ıanıan~ 
Mulıamm<D 

Cimi ~ıtır.tan - fi)'atı Tlllan . bk tembıatı -----
ltıl kr. 93750 lı.r. 

Elı:ınek ı teoo ki it kr. Jtt0041 Jı:r. 

Jleyaa karaman 
YeJ& daflıç eti 18te • 40 lı.r. 72llOO lı.r. 

ltesmeşeker 

Tozteker 

l'lriııo 

B olpr 

Y. Merclnıelı. 
X.. mercimek 

Nohut 
it. fuulJ'a 

it. barblllll'& 
Pala ta 
8otaa 
8abwı 

Soda 
Sirke 

Z. 1atı 
Z. taneu 

Salça 

Tuz 

Yumurta 

Limon 

Çay 

B. peynir 
K. peynir 

K. bamyt 

frmtıı 
tın 

J-lakama 

Sehrlye 
Nişasta 

Pirinç unu 

ıt. üzüm 
K. kayısı 

K. erik 

---
SSOlll 
300 • 

700 • 

200. 

200 » 
100 • 

150 • 
soo • 
150. 

1000. 

1000 • 
lot. 
200. 
150 • 

soo • 
zoo • 
80 • 

300 • 

SOIJG iane 

3000 • 

8 lı.I 

%50 • 
100 • 

ıa • 
50 • 

850 • 

850 • 

50 • 
30 • 

30 • 

80 • 
so • 
80 • 

28.50 
25,25 

at 
13 

15 
12 

12 
Zt 
16 
6 

3,5 

aı 

• 
10 

55 
H 

25 

6 
1,5 

s 
uo 
25 
EO 

100 

22 
12 

22 

20 
25 

25 

20 
50,70 

25 153600 lı.r. 

7ia2 lır 

6401 lı.r.1 

11520 11.r 
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Muhtelit hatlara kalkacak •• aklara rthb r • 
kalkıt ıUnveaaatlarl ve k_...c: ınlar 

• ...:ısıt), l'erlembe iZ de <Cam • 
Karadenla hali>Da • - Salı 12 de <".:.~ 16 da (İmdr). Galata • 

iunıı lı&lbua 

Mudanya hattına 

Baıulırma hat&.me 

Karablp haltına 

Lnros baUma 
Ayvalık haltına 

İzmir ıtiı"al ballm. 

Mersin hattına 

hurbel) ve ....- nh·, 
lunındaıı. 

,k .. ,.,, cımıarıe.ı ıa .ıe <Aataı 
- Sah il ıle (li'";_.nı1aa. " 

7a). Sirkeci ~ ı 
.. paur 9,38 da (Utu) Top . 

- Sah, Peı,embt · ·· 
hane nııı-P"· 

" )'asar 1.50 de Çal"famb 
- Pazarlell, Sa]ı -""' ıs de (Su.) C a. 

~ ~~ _ • Dmarıe.ı 
l'erşu~ n ('frak). Galata nhtunuı 
ayrıca 13,30 P dan. 

•• (l\laraha), Çarşamba 
- Pazartesi 8,l5 j'r&k). Galata nht V<; 

c.;unıa 8 15 d• ( ıınınııan. Ç--·'""" 20 de (Bıu-.a), Cıııııartesi 
Aynca . u...- foPhım• rıhtımında 
20 de (Ülcen)• n. 

S 
•. ~-· 1, da (Se11ar), Tophane -• 

- au ye "'-- •ua .. 
tımından. ) T h 

- Pazar 9 da (JJ0'5" • op ane rıhtımından, 
- Çarfanba 15 •• (Saadet)' Cunıa.rtesı 15 de 

ı nbtımından ( ler•ln). sır•" . 
- Puar 11 de ıaı•d•ll· Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da (Tıt••n), Curu;ı ıo da (Aııafarta). 

Sirkeci ntıtımJllcl>"· 

NOT: ı;ıaat aeatıd 
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Müdürlü binası alhnda 423Gı 

- Galat. rıJhmı . I\Iıntak.ı. lJnıan 

B.elslill b'""' altında. 40133 

- Slrkrcl. y.,&C:0 lll.lonu Z:?HO 
10890) 

• .r:mm __ ._. ______ _,_,...._.._mll!l,.sı 

.°':::~:e :::~~D :~;~:; v~~:s .::::a::r:n:0::~:: y
1

:::1:a:~~: ı~.~·ı~ ~~1·~~!~1~ ~-Y ~~ ~~.;~~u·-·111d111u~· .r.l.ü~ö._ü.n111d.e.~;.. • .! 17 ikinci llinnn perjembe S"iinü saat 15 de Yükse.it mektepler muhasebecJlJ. 

ilnde tqeUiil eden okul komisyonun~& ayrı, ayrı açık eksiltme"'l yapıla· ' 
oalı.tır. İstek11ler prtıı•meyl cuma ve ~alı cünlerinden maada devalrln açılı. Cinsi Jllllı.dan Mulıaıı:ıJlleıı B- % 7.5 Eltııııtmenlo 

Teminatı 
bulundotu ıibılerde aynı yere b"'f vurarak •örebiJirJer. :isteldller Uearet oda· 

ıl in lı. Lira K.rııf LUa lı.uru_, Şekıı aaıı 
mwı 1enl J' vesllıası ve lem al ma ~nzlariyte belU l'ÜD ve ııaatte lı.oml"Yo-

na cetmelerL (10752) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
1 - İ.skenaeran Glimrilk lı.lnıyahan.esl için :ıae ble.mllk muhtelif cins lı.lm· 

yabane alil ve malzemesinin 8/1/948 pasarte.l cünü ııaaı 11 de kapalı zarfla 
elr.sUtmesl yapılacaktır. 

2 - Tahmini tuları 5615 lira 75 ıı....,.., Uk temlnalı tzl llra 19 kııraşlar. 
s - Şartnamesi Başmüdürlük Levazım servlslnde ller sün &örülebilir. 
4 - litek11lerln o cün eksiltme ~!inden bir aaat evveline kadar 2490 1&• 

71h kanunun 32 inci maddesi hükmüne cöre hazırhyacakla.n tekUl mektuplan ... 
nı Başmüdürlük binasındaki KomJsyooa vermeleri ilin olun11r. (10616) 

lstanbul Levazım Amirl iğ inden: 
EyUp Defterdarından 1 numaralı. D~lmevlnln corap atölyelerinde mali.ineler 1 

için ihzar edilen bina dahilinde zati corap maklnelerUe çalışmak lstl,Jenler1D 
Defterdardan l numaralı Diklmevl Mıi dürlJi;üne mıiraeaauaııı. (l089f) 

hücum ile girilecekti. Hücum 
planı, bizzat Resulü Ekrem E -
fend.i:miz tarafından hazıı-landı. 

Bu plan mucibince, her tarafta 
muhasara harbini! devam olun
makla beraber, seçme hiT kuvvet 
tarafından, (Sa<lb) .bürcü üzerine 
şiddıetLi bir taıaırruz yzt>:la.cak
tı. Çünkü, ticaret maksadile mü
teaddit defa Haybere gidip gel
miş olan esbaptan bazıları, kale
nin erzak depolarının burada ol
duğunu bj)jyorlardı. 

Resulü Ekrem, ertesi gün, Saa,b 
kalesinin kapJ.aırı.ru gözden ge
çirdi. Başta sevgili yeğeni (Ali) 
olmak üzere eshı>bın en kuvvet
li ve cesur olanlarından bir hü
cum müfrezesi seçti. Diız ve u
zun hurma ~açaln kestirdi. An
cak birkaç kişinin yerinden kal· 
du·~bileceği büyük taşlar getirtti. 
Böylece bütün hazırlıkları bitir
dikten sonra - muhasa.ran:n o -
nuncu ııünü sabahı • hücum em
rini verdi 

Hücum, tam saba.Jı namazı vak
tinde ve alacakaranlıkta yapıl
dı. KaJe muhafızlıarı, bu saatte 
bir taarruza maruz kalacaJdan
ru ummadıkları için müsteriha
ne uyuyorlardı. Kapıdaki kü~ük 
kulelerde bulunan birkaç nö -
betçi de, hücum kolunun haıre -
ketı.lni, müılün:t»durm namaza 
Ir.al.ktıkların.. atfeJerek vaziyet
le ciddi bir surette e:lakadar ol- • 
mamışlaroı. 

MücahWer, düşmanlannın bu 
gafletinden pek l(iixel istifade et
tiler. Resulü Ekremin verdiği e
mir ve direktif mucibince, bir 
hamlede direklerle taşları kapı 
hendeğinin önüne sürüklediler 
Direkleri, derhal hendeğin üze -
:rıine dizdiler. Büyük bir süratle 
hendeği geçtiler. TaşJoarı da hen
değe yuvaırlıyarak, icap edeırse 
ric'at etmek için kendilerine 'bir 
geçit vücude getirdiler. Ondan 
S<lnra, kapıya dayaııdılaı·. Direk· 
le'l'İ. koçba~ı (1) gibi kullanarak 
kapıvı zonlamıya başladılar. 

--~--~~~~~---~-~_,...-- 30 •ı ----
16 kalem tOO 3t Pazarlık ıt Demlr boru v. L 

Paxarlık ı 5.3'· 
Çelllı Saç muh. eb'alla 7110 Kır. - - 131 25 Pa • 
Buhar kazanı 2 &del 1750 et . !bin zarlık 18 

,...,..i mac ce Yukarda 
ı - Şartname, Bumu.ne Vfl! eeUk uo eb'a& JJ11r- Yaııı. 

ilç kalem eua pazarlılı.la nim almaoaktır. lılı. 
D - .l\.Iubammen bfff"llerl muvakkat 1em!Daıl.,.,' pat:ar aaallt>rl hb.a1arıo 

da 7az.1..hdır. • .... g Levazun v M 
W - Paurlık 11/ 1/940 l'Ufembe CUDÜ K•ıı-~ e Uba1aal 
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Bütün bu işler, son derecede 
süratle cereyan etmişti. Müca -
hil1er hendeği geçerleııken, kapı 
nöbetçilerinin attıkları birkaç 
ok, hiçbir tesir hıısule getirme
mişti. Muhafızlar, gürültüye u
ydm;pt.. bürçların müdafaa t>i
perlerine koştukları zaman ise, 
artık iş işten geçmişti. 

Saab büreunun kapısı, çok me
t.in olduğu halde, mühacimlcrin 
zorlamasına dayamamadı. Koç -
başılarla indirilen kuvvetli dar
beler neticesinde kapılar pım;a
landı ... O anda mUcahitler kılıç
larını ısıyırdılar: 

- Ya Allah! ... 
Diye'bağınşaırak içeri daldıl:ar. 

Kapı kemerinin altında kendile
rini karşılıyan muhafızlarla çar
pı.şmıya başladılaır. 

(Arlı.ası var) 

(1) Eıılıl mulıar<!belerde bliyUlı. ıll· 

rek1crln baflanna demir seolrlrler, 

bunlan uflıi bir vazt1ette tulup vara 

vura kale kapılanm devlrlr)erdl BU· 

na (K09 lıafıJ .. rlerdL 
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