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SAYISI PAZARTESİ 

3 1 
KURUŞ 2 inci KANUN 1940 

Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM iZZET BENİCE YIL: 3 

rzincan zelzelesinin, hareketle~i~,:""' şiddetlisi 
olduğu ve bir rekor teşkiB ettiği anlaşı ıyor 
Yallar karla kapalı olduğundan birçok köylerden henüz 
haber alınamadı, zayiatrn çok artmasından endişe ediliyor 
Yeni yıl imdat trenleri binlerce yar~lı vatandaşı 
1939 u büyük ve mil
letçe kalbimizi dailı-
1llll bir feliiketle ka
pat~k. İn~aallah 1940 
hütun bu kederimizi 
unutturmıya ve avut
mıya yeter, milli ıa

adetlerimize mülwt~ir 
olur. 

• 
cıvar vilayetlerin hastahaneleriııe taşıyor 

Birçok yerlerde, halk, korkı~dan evine 
geceyi, kar altında geçiriyor • • 

gıremıyor, 

••• 
1 

~:::~>:::::::n::: iErzincanın harap sokakların~a m~temadiyen cenaze nakled~liyor enk~z 
v!~~~9b~ ~~~:;:~ ~~~~~~e~:s altından çıkarılan cesetlerın hır kısmı tanınmıyacak bır haldedır 
in nulli felaketi Atamızı kay -
hetmek olmw;ıu. 19:JU un felaketi Enlnean ı <BuSUBI surelte selsele 
te zelz~l~ O•du, Düşündükçe tüy- mınlakasına ırlden arkada,unız bUdlrl-
erJm,zı urpcrten insan zayıatı yor)- Erzlnca.nan hazin manzarası bir 

hlibassa nıı•li ıztll'abııruz.ıo en u- lkl gündür bir kat daha rürekler sız
nulmazın1 leşkii edıyor. Türk ana- lalan bir hal almıştır, Harap sokaklar
s~ın ,Yl11a.rca emek verd1ği ncsUle• da mütemadiyen ce.oa:ıe 1"eçiri1Jyor. En· 
nu hır-~ İçinde imhaya uğra .. 1 kaz altmdan eıka.rl1an felike~ kurban
:;ııısı, yuz bmlcrce vatandıışınıızın 1 lan birer birer r:ömülmektedlr. Kar 
k "':; allında ve açıkta kaıması cYo-1 ve sotutnn altında, allesml areyan la· 

0 ama. sarsıntısından sonra bc"' I lilısiz vatabda.şlarm hıçlunk ıeslerl ve 
~er.yelin uğradığı en büyük fe- r;özyaı;lan kah yürekleri bile ~am -

et, Turk nulletmin asla affet- mtilsüz bırakacak derecededir. iki ıün-
ınıyeceğı bır aıeltır. Z.ı:J:zeıenın 1 diJ'"' kar dLlrdu. bOtQk b.lıru .lurıldı. 
Yetışmeyişi gıbi bir de biz kısım Yağmur yatıyor. Şehirde barmacalı bir 
g~r'> vuayeııeırimızıo su baskın.ana tek bina kalmamıştır. İstasyondaki re• 
ugraması ve ova köylc.rinın yok nl binalar dahi büylik tamire ihtlya.o 
olnıası nyrı bir dehset hiıdisesıdır gösterecek 9ekllde harap olmoııiur. Ralli 

t
, Avrupaya harp, boze felaket ge: çadırlarda ve barakalardadır. Ağır ya· 
ıren ba:J u t b h ' . 

l 
ış c U JS b•an~su rahlar yakm ve uzak ıeblrler• •önde• 

(inde kapıyoru·• Ele . . 't- if • • · h - mınıız ar rlllyor. ilanı yarahlann burada teıla-
ve .ıza kabul etııUyecek k:ıdar vislne çalışılıyor. 
derın, zayıalımız dört h KEMABTA VAziYET 
boyunca muharıpl . arp ayı 
vernıış bulunduk erın karş.Jıkh Kemah hakkında evvelce verilen ha
J(aip rakam d uırı YDrah, ölü ve herler mübalarahdır. Aldığım resmi 
ladır, 31'm an çok daha faz· malümala nazaran, Kemahla lck ölü 

Yalnız el . . Ye yaratı yoktur. Kemaha daha evvel 

Kemah lllUJ'onanan bir ttinelden ıl!rttnllfl 
8;,.. 

1 
cmımız ve zayiatnnız gönderilmiş bütün yardım vas.ıtaJan 

.. ~ 0 masma ra • ği)h En bü .. gınen meyus de- Erzlnc.ana dnderıımı,,tlr. Falıat, Ko-
ııer·: k yuk kuvvetmuzi ve e- mahın ba21 köylerindeki yaralı ve ilil 
yo/' Fe~:etımizi de bu teşkil edi- yekünu 50 yl bulmu~ur. ler lnıdarmuıılardır. Bwılann lllifına 1 
daşlarını et sahasında kalan yurt- Fakat, Enlncanda vasiye! ook Ta - flLbtılmalıladır, Refahiye merlıednde 
da lama:' en ~ısa günler zarfın- hlmdlr. Sö1lendlftne &'Öre, taolanın ııt yalnı& iki ölü vardır. Fakat, llefabl7• j 
Dıin old .en ta lıs edeceğimize e- cilnlerlnde ölU eti yiyen birçok kipek- köylerinde aylat büyüklilr. 

SIVASTAN ERZiNCANA... 
tJ' kinnnuenel sabahından paur 

r;linüne kadar Sıvaala O hareketi ;ını 
(Devamı 5 lncJ ubd'ede) 

Mevzii bir 
kıyamet 

Bir mütehassıs zelzele 
için böyle söylüyor 

f Ankara 1 - Dc\·let meteoroloji 
umum müdürü Ahmet Tevfik Tek- ; 
men son zelzele hidisesi müna .. 
sebetile şu izahatı vermiştir: 

- Kıyamet eğer unıumi mana
sında alınırsa karşısında knldı -
ltımız hadisenin ifadesi mevzii bir 1 

kıyametten başka bir şey değildir. 
Çünkü tablo her türlü kıyamet ta
riflerine tamamile uygundur. Ha
dise şiddetli zelzele tarihinin en 
yüksek derecesinin rekorunun fev
kındadır, emsalsizdir. 

Ahmet Tevfik, bundan sonra, 
zelzelenin ilmi sebenlerini izah 
etmektedir • 

40 BiN ZAYİAT MI? 
Bnıttnkü akıam l'azetelerlnden biri

nin tahminine cöre. Erzincan mıntakası 
dahil, felilel mıntakasında zayiat 4.0 
bin olarak ifade edilebilir. Çünkü, he-

(Devamı G inci aabifede) 

İçinde h~~umuz kadar 1940 yılı · -------------------------- - -

h. ı . ap olmuş bulunan •e , 'b j s 1 f 1 A. k t • d ır erınıiz v k b • -
rinded e asa alarımız ye - ey a p e a e 1 e 
~~~~z:e;t:~~:~~~t:ı~~1a~~ i 1 k resmi 
felak~~ ;t~~uzl.uğu. v~ getirdiği z a y •. a t b ı· r f a· c ı" a o 1 d u man • b ınılletıııı mad_ di ve 

evı akımda . 
imtılıan k n yenı ve çetin bir 

azanınıya s •k l . k ı • • 
retile verdi " i e\ eme su- . ıst s 
Unutturm g ıztırap ve acıyı bize e 1 

.ı;; • ıy~ yarar olacaktır. 
ı:er, bu alet ı 

he Yok ki 
19

. 0 masaydı hiç şüp· 

REİSİCUMHUR 
ERZİNCAN DA 

Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri 
çalışmalarına Erzincanda 

devam edecekler 
Enlnean 31 (A.A.)- cGeelll - \ l 

mlşUn: 

Reisicumhurumuz bUl'ÜD aat 
16,30 da diğer zch:eJe mmtakaıa .. 
nna müteveccihen tehrlmlzden ha
reket etmlıjlerdlr . 

Erzincan l (Hususi snrette 
giden arkadaşımız bildiri -
ror) - Reisicumhur ismet 
lnönü pazar giinü saat 13 ü 
beş geçe, Malatyadan Erzin -
cana gelm'şleTdir. Dahiiiye ve 
Sıhhiye Vekilleri de Sıvastan 
Erzincana gelmi !erdir. Miili 
Şefimiz, saat 14 e kadar hu -
susi trenlerinde kalmışlar ve 
Dariliye, Sılıh.ye Ve' ii leri, ,. 
diiTdüncü umumi müfettiş , or- ı 
du müfettişi, Erzincan ve Er-

. 

zurum valileri ile birlikte zel
z.eie mıntakasının uınumi "a -
ziyet:ni tetkik etmişlerdir. 

Cumhurreisimiz, sat 14 de 
hususi trenlerinden şehre çık
mışlar, istasyondan harap Be· 
lediye binasına kadar )'&ya o
larak gelmişler, yolda fcıôkel 
zede halka leseıli veren ><iz
lerle vatand::ışlarııı ınaneviya
tmı tak,·iye et.mislcrdİr. 

1\-liW Şef, hususi trenlerine 
avdet ettikten sonra, ha rrkct 
zamanına kadar da mes'ul a
mirierlc görüşmüşlerdir. 

Dahiliye ve Sıhhiye Vekil
leri, yardı mve koruma t ki~ 
JUtının tesis 'e ı kn1ali ı çio 
çaltşmal•nna burada de,· nıu 
edeceklerdir 

Felaketzedeler • • 
ıcın • . ...................................... ... 

Yardım seferberliği 
hızla devam ediyor 

İstanbul Yardım Komitesi bugün 
vilavette tekrar toplanacak 

Zelzele felaketzedelerine yardım ' 
faaliyeti bütün memieket olduğu j 
gibi şehT:mizde de büyük bir hızla 
yürümektedir. Dün ve bugün res
mi tatil olmasına rağmen •yardım 
komiteleri• mütemadiyen çalışmış
lar, her semtte de para ve c~ya te-
berrüieri devam etmiştir. · 

Bu meyanda başta Şişlili ba -
vanlaT olmak üzere Şişli Halke -
vinde ve diğer Halkevlerinde top· 
)anan birçok kadınlanmız {ela· 
ketzedeler için çamaşır dikmişler, 
yün kazak ve çorap örmüşlerdir. 
Halkıını7.ın verecekleri eşyalan 

toplamak üzere kurulan muhtelli 
heyetler de evlerden binlerce par· 
ça ç_amaşır eşyası toplamıt;lardır. 
Bunıarın yalnız Şişlide sayısı 6000 
parçayı geçmektedir. 
BÜYÜK KOMİTENİN BUGÜNK'O 

TOPLANTISI 
Vali ve Belediye reisi B. Lütfi 

Kırdarm reisliğinde teşekkül eden 
büyük yardım komitesi bugün <aat 
15 de viiayette 3 üncü toplantısıııı 
yapacaktır. Bu içtimaa bazı tüc -
carlar ve mümessiller de davet o
lunmuştur. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
lktısadi v 39 u memleketin siyasi; 
mından ç:k•os~:l vaziyeti bakı -
uğurlıyacakııe l~k ~!r durumda 
milli bütünlükİ;!i!ç şuphe yok ki 
siyasi rüştünü isb t lamamhyan, 
milleti için 1939 P:ı' l'k e~en Türk 

Erzincan hariç, 4676 
ölü ve 2385 
yaralı var 

Cumartesi öileyln nal 12 1• 
kadar zelı:ele mınU.kasmda resmi 
makamlarca tesbU. cdUeo uylaı ve 
basar miktarı hakkında, Jıülı(iıııe& 
ilk listeyi nqretmlştlr. 

Bir köy, halkı ile beraber yok oldu 
o va l ar bir den iz hali ıı i aldı 1 ~çE~R~çE~v~E --ııııiiiiıııııiiiiiiiiiiiiiiii.._...._ .......... -

1940 J 
1 1 a ıdr k' · 

v~ tutumunun en Yükse a ının 
.kune olan liyakatini . k ınev -
b' ld ışaret ed 

iT YI ı ve tarihe yalnız b en 
ile intikal edecekti N u vasfı 
t h · • e Yazık .ki 
~ .•at .hasedi ile, istirkabı ile b • 
ıı.!•kalı çok gördü ve onun siyas~ ı 
1 

••adi, içtimai zaferlerle dol~ 
8 nını bir r ı ·k - -d e a et ve ugursuıluk 

amgasile karaladı. Bununla be
raber, her fel,ketin f d. - • 
getireceği hayırlar da ge ·~ ıgı/e 
ler. inşaallah, 1940 da ~~r .. •kr_k •der· 
rim' ı yu e e" 

ıı ~nutturmıya yeter ve milli 
•aadet ıdrakleriııUze mu"'b . 1 - eşşır o ur, 

Donanm a 
r Geliyor 

Büyük Harbin Türk 
deni.ı kahramanlığına ait 
bu çok mühim ve me
raklı tefrikamızı 4 Üncü 
eahifede okuyunuz. 

Yazan: Rahmi YAGIZ 

Bu tebllie nazaran. Enurum vl
l:lyetlnln me.rkea ve mülhakatında 
nüfusça zayiat ve hasar yoktur. 

Giresun merkez ve mülbakatın· 
da 1288 ölü ve 63 yaralı vardır. 
Resnıi binalardan dördü tamamen, 
Yirırıtsı kısmen haaara utramıştır. 
BusUsi binalardan 233 ü tamamen, 
958 l de kısmen ha.rap olmuştur. 

Sıvasta vUiyet merkezinde in
sanca zayiat yoktur. Yalnız 55 ev 
yıkılmqhr, Zarada ı, Suşehrlnde 
150, Koyulhlaarda 350 ölü v.rdır. 
Zarada bir mektep tamamen yı

kılmış, askerlik fubesl, bükilmct 
konatı. belediye, postane. adliye 
binası ve hapishane hasara uğra
mı,tır. Koyalhisarda. yeni yapd
makta olan hükümet binası tama
men yılulmLŞbr. Diğer resmi blna
Jar hasara utramıştır. Hafik kaı:a
smm İpslle nahiye merkezinde Z03 
ev yıkılmış, bir karakol çökmüştür. 

(Devanu 5 inci sabılcd.e) 

Barsa ı (Telefonla, Bwıusi muhabl
rbnlı bildiriyor)- Muslafakemılpaıa 

ve Xıracabe7 kasabaları Ue Bursa o· 
vasmdakl ıeylip bir felilıet lıalinl al-
mıt bulunmaktadır. 

2 ıründenberl mUlemaılben --
1 Ki SACA 

Bir ölçü ve takdir 
meselesi 

1 

Blııblr feYsl olmıyan Türk lıadnu. 
parmaiındakl nişan yüzütünU veri -
yor. Günde 1000 lira kazancı olan bü
:rük bir ticarethane de 400 Jlra veriy.ır! 

Bl:tim ınabu'L arkadaşa.: 

- Neden bu böyle?. 
Diye sordum da, gö'Zlülün\i burnu .. 

nun üzerinde oynata oynata: 
- Biri Türk,_ öbilrü delil de ondan• 
Dedi ve .• Hıive etti: 
- Onlar yalnız sa.tasını. blz de cefa· 

smı sürmesini biliyoruz. llalbukl, onun 
ve onun cibUerln hlo olmcızsa bayat, . 
kazanç. nlmelflnaslık ve safa ~akkı 
olarak daha ook vemıelerl lcap e•er. 

• • 

sürekli ve •lddetll yalttıurlar dailar -
da.ki karlan da erJterek Man7as1 Ka
racabey, Susıflrlık, MustafllkemaJpqa 
ve Yenlfehlr ovalarından &'tçen ız ç,a-

:yı da birden yataklarından tqırdıiın
dan &Zl'DI ıuların e1rafa hücumu ıpoll 

tlddelll olmut: önlino eılwı her mani-
. , • 

. . 

ayı devlrlp .cee:en seller birook insan, 
mı&J ve hayY&nı da beraber ıilrükle71J> 
ırölllnııüttür. 

Dlier laraf1aıı Simav, Snsıflrlılı py
larlle dlfer üo çayın denize döküldük· 
ıerı Karacabey botau da llkanmıı ol· 

(Devam1 5 inci aalıifede) 

Ylrmlnd asır bugün kırluna bastı. Kemal çatı gılyal 
Diplomat, ilim, ı:1a1r1 edip, birçoğumuz, kırk yaşına rağmen kemalsb; 01 .. 

manm acısını, - eğer duyuyorsa (1940) a bakıp teselli edebilir. 
Yirminci asrın kırkına basışına tekaddüm eden h.lidiseler, içim.iı. •• c v• 

dışımızda, bilhassa içimizde, müthiş! Erzincan felB..keti, yirmi birinci asırda 
çoruk..lanmızın dehşeUe konu§acağı, mi lll bir musibet oldu. Bu mill1 musibetJ 
kraşılayış tı~klimiz de, yine ~irmi birinci asırda, çocuklarımızın gururla k°"" 
nuşac~ğı, mil~ ~lr şeref bidısesl Muhitimde ve etrafımda, malik olduğu ild 
kat eliseden bırinl, sat kalan k\µ'banlara vermek için çırpınmıyan tek kişııe 
raslamadım. 

Hadiselerin dönilm noktalanm lruoatlcı devirleri seciyelendirrnek lazım 
ge~e, dene~ilir ki Yirminci. asır kırkına basarken, içimizde ve dışımızda , en 
muvazenesız bir az.guı1ık karakteri. ifade etli. Kırkından sonra azanlardan 
Allah korusun!. 

Temenni edelim ki biz, kırkından sonra aznuya karar verdJğini sezdiğjrnta 
ve ~e zaman uslanacajmı kestiremediğimiz yirminci asnn musibet verglslnJ,, 
Erzmcan fe~Ak~tile ödem.iş olalım. Bun dan sonra da ondan, yalnız kazanç ve 
sevinç beklıyelim. Zira 1939 da götürdüğüne nisbetle, 19~0 da getirme,.; ııwm 
ge1en kıymetler bakımından, zaman ve .kaderi bize borçlu te1Mtkl etmek. 
yanlıs bir seziş olmaz. 

Fakat işi. milll çerçevenin dJŞında ve beı;erl kadro lçhıde mütaıea edecek 
~lursak yine ezeriz ki, 1940 da k1rkına basan yirminci asır, kırk yaşında, 

henüz cell~t elini uzatmadığı birçok milleti lif lif yolmak ibtımali bakırnmdan 
korkunç b!r ·senedir. 'l'eknır edelim ki ba~kalannın ödünü paU&tmam milınkiln 
olan umacmın biı.e &ülümaemeol llıtimalinl unutmuyoruz. 

NECİB F.':.ZJL KISAKOBEB 
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ERZİNCANA VARAN -İııIDAT TRENLERİ 

İ!k lındal lrenleri Enlneaııa vardı 
ve ;yaralıları baDJU bulunan llk lren .. 
ler ~e, Lrzincandan ayrıJdJ. Feliket sa
hasile, muhabere knain edilmlş bulu
nııyor. Yoksul~ vatandaşlara, ök· 
süı:, yetim yavrulara bütün millet, dev .. 
let, yardım ellerini uutmışlardır. 

Bu 7ualanmı-ıı. az amaiıda saraea
fu:, Buı-ün bır ha.rabezara dönen o va
bıı puçalanru yeniden imar edeceiiL 

TUrk milleti sağ oldukça, bülün fe· 
JikeUere götüs germeslnl bUeceflz. Bu 
büyill< !abla! lallhsl•llil karşısında ü
blJlsi:dli• düşmüyoruz. bllikls, çaıq. 
ma ve enerji aımiml2 artıyor. 

?<.ASIL YAPTIRMALIYIZ?. 

Erzincan feliketl. ba.zı meseleler de 
'tkardı. Türkiyede, bundan sonra, ıehir 
püoları yapllır, imar harekeUerl .ha
prılır, büyük binalar 7ük.selirken, bü
yük bir kısmı zelzele uıınt.akası ola.n 
memleketimJ:ı:de, blD;tlann blr lakım 

hususi şartlara DYl'llD olması ıazım 

gelme:ı mi?. Meseli. İstanbuldıı •. Şehir 
imar pli.nı rapılmQt.tr. Tatbik plin• 
bitmeden önce. binalar hakkında blr 
&akım t.ayıUar konması mevzuu bahso
lu7or. Bu Terinde bir Jhtfyai Jıare.tc:U 
olacak. Aman dllı:kal edelim! 

lllİLLETLER CEMİYETİ DE --TASARRUF YAPIYOR 

Bu arada. dünya ahvaU de bfr yan
dan lnkjşa.f ediyor. Harp devamda. 
Al'rupa harbl. birçok milletleri tasar. 
rota mecbur ediyor. Tasarruf çareleri. 

b;ışuulau iLibaren. mem.urlarınm 140 
tanesine yol verdi. Geri kalan memur· 
Jann da maaşlarından yüzde 7irml 

liesildL 
Zavallı Mltletler Ceml1etl! Ne m-a

sum millctıerl. ne de kendisini kurLa

romıyor. Balbnkl, MiUetler Cemiyeti 
ldaresl, 1:englnliil ile meşhur bir 111ü.
esscse sayılırdı. 

~ÜTC~~ 
~AKAL BIRAKMALARI_ 

Bu· hn ylrml sene evvel, Nevyorlt
ta, sülçülerin bıylk ve sakal bırakma
ları memnu imiş!. Sebebi maliım. Bıyık 

ve sakal kılları sil.tün içi.ne düşebilir. 

Bu klllar ise, birer mlkrop yuvasıdır. 

Bugün Nevyorkta a7ni yasak devam 
ediyor mu. bilmiyoruz. 

Fakat, muhakkak ki. İsta.nbal süt.· 
çillerinin birçoğunun bıyık ve sakaJ. .. 
b.rl bayll okwımuş, üllenııtişUr. 

BİR YIL GEÇTİ. 
-~- -
EİR YIL İHTİY AKLADIK 

Buırü.n. 7cnl 71hn birinci günfidür. 
1940 senesi, bizim içln matem ile baş· 
ladı. Bwıa l".ıkJDen, usulen, yeni yıh

nıza kutlam:ık lilıım.. Bir yıl 365 gün

dür. 365 ciınün ne kadar uzun veya 
kısa sürdütünü hle duşündünüz mü?. 

Bu, yerin'e, adamına göre dejlşir. 

Tath reçen zam:ı.n, çabuk sona erer. Acı 
clinler ıle tuadıkça uzar. 

Yıl dcd!ğimlz de ne ohıcak'?. Geçen 
sene, yılbaşı da, daha dün gibi yakm 

değil miydi?. Şunu hatırlamak lizım 

ki, ber yıl geçtl;;.çe, hayalın sonuna, 365 

gün daha yaklaşıyoruz; yani, lhLiJ'&rlı. 

ne baş,·uran müe!iseseıer arasmda. l\Iil- 7oruı., dostlar!. 
Jetler Cemiyeti de var .. Cemiyet. yıJ - AHllrET RA t!F 

Sarhoşları tefrik etmek için 
Müddeiumumilik ıehrimlzdekl sar- j Tıbbıadll müdürlüfü de kanlannı a-

hot şoförlerin ilmi bir ıekllde tesbiti larak keııdllerlnl serbesl bırakmıştır. 

fçin 7eal ve ç.ok mühim bir t.ecı"übeye 

Jirlşmlşlir. 

«Alkolle beTDeimUel mücadele bü· 
rosu• son defa isvlçrenln Zürih ıteh· 
rinde yaplaJı konl'rede seyriisefer k&· 

u.larına bilhassa sarbot toförlerin se
bebl7el verdlilnl an!Junk; sarhoşluk· 
larlndan ,üpbe ohıııan '°förluln kaıı· 
larmda.ıı alkol aranmak usulünün ~k 
faydalı olduiu neUeesiııe Varm..Lfhr. 

Beynelm.llel büronun mukarreratı 

memleketimizdeki alikıt.darla..ra bUd.irl

lirken bu nok.ı&7a da işaret edllmit ve 

Adliye Vekiletl bu mevıu üzerinde fa
al:yele ceçmlştlr. 

Vekilet tarafmdan müddeiumumi .. 
ille yapılan iş'ar üzerine tıp lşlerl ve 

polis müdürlükleri ile müddeiumumilik 

İ31anlıul şoförlerinin vasile halinde iç
ki lçip lçmediklerlnl meydana. çıkar -

m:ık maksadlle bir egece tecrübesb 
terası için lıi.ı.ım selen tertibatı al • 
DUŞiar-dır. 

Birkaç ıece evvel 1apdan bu tecrü
be esnasında polis memıırlan taksi sevk 

hallerinden ıilphe eitlklerl baıı şoförleri 

~evlrmlşler ve bunlardan içki lçm1' bu

lunduktan zannı uyananları hemen tıb· 

bıadll müdürlüiüne &'ötürmüşlcrdlr. 

Memleketluılzde llk defa yapılan bu 
ilmi tecrübe cece 1arısından ı sa.al 

sonraya kadar devam etmiş ve biri 

Şehzadebaşında, dJterl GaJatada olmak 
ti.zere J'&lnız ı toförden tülhe oluna· 

n.k tıbbıadü m.üesaeıeslne ıöiürill -
mlişierdlr. 

Alkol nisbell ilanda 1000 de 1 oldu
tundıın her l kiloya mukabil kanda l 
cram alkol bulunursa o adamm sarhoş 

addolunması icap elmekledir. 
Yanı 50 kilo sıkletinde bir adamın 

kanında 50 &Tam alkol bulunması sar

boıluk delili addolunmakladır. 
Bu tecrübe şehrimizde yakmd;a. kk

rar olwıa.cak ve sık SJ.k 7apılacaklır. 

00 

A :ili te '.>ligat 
Yeni sene münascbetile adJIJe dıe 

ta.iil olduğundan adJi tebUgahn posta 

ile yapLlması işine yarın sabahtan hl· 

baren baş1anacakbr. İstanbul adilye 
kadrosun:la mevcul 153 mübaşirdf'n bu 

münasebetle açıkta kalan 78 Lnin mıı.t

dur olmamaları için bnnların yakın Vl· 

liyetlere ve posta idarelerine tayinle· 
rine de 7annda.Jı IUbaren ba~tanacak.-

tır. 

Yazan: fskender f. SERTELLİ ı 

BAR ÇİÇEKLERİ 
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Kalp para gibi geçmieyn 
b. .. 1 r soz ... 

Semih Kamran Beyoğlu cadcle· 
sin.den g~erken saat onbi:re gel -
nıişti. Semih O gece Beyoğlunda 
bu saatten fazla kalamazdı. Bal • 
ta limanında mühim bir briç parti
si vardı. Semih on ikiden önce ya· 
lıya yetişmek mecburiyelinde idi. 

Bardaki (Yeni Zambak) sahnesi 
gözünün önüne ge1dikçe Leylayı 
Latırlıyor: 

- Bu kızı n•sıl kurtarabilirim? 
Diye düşünüyordu. 
Semih Kamran (Zambak) a a

damakıllı tutulmwıtu. 
O gece bar yıldızının labliye e· 

dilmc1iiğini anlayınca. oıı ikiden 
evvel Baltalimanma döndü. 

Acaba o gece Ferit paşanın briç 
partisinde kimler vardı? 

Briç meraklısı olan kolonel tek· 
rar gelecek olursa, Semlb, bu ya· 
)ancı miTalaya birkeç söz söyle -
meden duramıyacaktı. 

- l\lenekşe biç de (Zambak) "' 
ycTini tuts.mamr.ş. 

taraftan da kabine işleri görüşü -
liiyordu. 

Sul!:ın Vahdettin kabinede de· 
ğiştklik istemişti. 

Sadrn21ll Ferit paşa o gece • ye
ni kabineye ginnek üzere • bazı 
kimseleri davet etmişti. 

Semih Kamran salonda bir ta· 
kım V:'\banc1 sin1aiar 2öriince: 

- Paşanın yine Bitpazarında uğ· 
ramak illeti tuttu! 

Diye söylenmeğe başlamıştı. 
Damat Ferit yirmi beş, otuz se

ne evvel taıııdığı dostlannı yalıya 
C:avet eder ve oniarı kabineye a· 
lırdı. Halbuki aradan geçen uzun 
seneler zarfında o kimselerin ne 
kadar ihtiyarlamış ve işe yaramaz 
bir hale gelmi.ş oiduğunu düşün· 
mezeli. 

Salonda bembeyaz sakallı, beli 
iki büklüm oimuş, dizleri titreyen 
ve oturduğu kolluktan güçliiHe 
kallıabilen mükkait paşalar göze 
çarpıyG'J'du. 

Semih: 
- Paşa efendimiz bu pintilerle 

yeni bir kabine kuracak. Zavallı 
meml~ket! 

Toplu 
seyahat 

Şark şehirlerimizdeki 
çalış!;:an talebe Anka
ra ve l~tanbulu pa
rasız görecekler 

Uzak yerlerdeki genç kız ve er
kek lalebeıerın baş şelırını.z An· 
kara ıle İstanbul, lzm,r ve Buna 
gıbı yurdun en güze• parçalannı 
gorüp tanıyabılmderi için önü • 
müzdeki )az mevsinumıe şarK vi· 
layeUcrinazden buraıara toplu 
seyyahatkT tertip olunması ka • 
rarıaştırumış.ır. Bu işe dördüncü 
umumi müıe.tışilk mıntakasındaıı 
başlanacaktır. 

Ucrs yılı hitamında en muval
fak olan çahşkan 'iıirk kız -
!arı ve erkekleri için ayTı grup -
lar tcşlw olunacak ve bunlar ev· 
vclfı na.karayı soııra da şehrimi· 
zi göreceklerdir. 

h.ıa;;ı.-rt, Bıngöl gibi hücra yer· 
ler<lekı bu yavnılann içler1nde 
henüz deniz, tramvay ve saırcyi 
gönnemış bulunanlar pek çok oı· 
ouğunı:aıı bu seyahatler çok isti· . 
iadeli v-.;ı lüzumlu addolunmakıa
drr. 
Dördün~ü umumi müfettişimiz 

General •-•P Doğan çau.şkaıı ta • 
lebelere en büyük bir mükafat 
teşkil edecek olan bu faydalı sey· 
yaballerin tertibile bizzat meşgul 
o•makta ve şimdiden icabeden ha· 
zırlıklara başlamış bulunmaktadır. 

Ölçü aletleri yeniden 
damgalattırılacak 

Belediye reisiiği, şehrimizdeki 
bütün esnafın ellerindeki ölçü ve 
tartı iietlerini yeni baştan ınua .. 
yene ve damgalalt.ıırmayı karar • 
laştırnıı.ştır. 

Bu surelle baskül, kantar, terazi 
litre, öıçek, metre ve emsali tek- I 
nıiJ ilet,cr için Beyo;!lu, Eminönü, 
Fatih, Karaköy ayar memurluk
larmdan birer beyanname alına
caktır. 

Bu beyannameleri şubatın 1 inci 
gününe kadar mezkılr dörl me • 
nıurlu.ktan aiıwyanlar cezalan • 
dırılacaklardır. Muayene ve damga 
işleri her semtteki ayar memur • 1 

lıuill>rmda yapılacaktır. 
Biliihare de tekmil ölçü ve tarh 

alelleri umumi bir kontroldan ge
ç.riıeceklcrdir. 

1 h. Lt.:U K li ABEH.L.EH 1 
* Almaızya, Polonya ve Çekoslovak

yada buiunan ortodoks kiliselerin.in sa
l.ahiyetlerini tanzim ve tesbit etmek ü
zere Almanya Mezahip Nezareti tara -
tından şehrimiz Rum Patrikhanesine 
bır mümessil gönderilmiş olduğu hak
kındaki haberler kat'iyeUe tekzip olun .. 
muştur. * İstanbuldan Be7oğluna gidecek o
lan otobüslerin bazı yolları detiştiril

ın.işUr. Bu meyanda otobüsler, Galata 
rıhtımı - Fındıklı - Dolmabahçe yolile 
Ayaspaşadan Taksime çık.maktadırlar. 
Beyoğlundan İstanbula dönüş yolları 
da yakında değiştirilecektir. * Yataklı vagonlar şirketi kondU.k
törlerinden Yordan Mişlonoviç ismin
de bir genç, dün Beyoğtunda 1000 ley-
11.k bir banknot bozdururken yakalan
mıştır. Bild.hare cebinde de mühim mik
tarda ecnebi parası bulunduğundan ka
çakçılık suçile bugün adliyeye veril -

miştir. 

da orada oyun oynuvordu. 
Sem"h ne veni kabineyi düşü • 

nüyor, ne de silah kacakçılığına 

ehemmiyet veriyordu. Onun dil· 
şündüjtii bir kişi vadı Zambak. 

Semih kendi kendine: 
- Kırkından sonra ezanı tene

şir paklar, diyordu, fakat ben dün· 
yada kadın yüzünden hiç de gül
müş bir erkek değilim. !Carım, ak· 
si, geçimsiz bir kadındı. Yüzü gül
mezıli.. Öldü .. Kendi de kurtuidu .• 
Beni de kurtardı. Artık ben de 
başka erkekler ıı-ibi gülüp eğle
neceğim. Bu, benim hakkım de -
ğ 1 mi? Yaşım ileriiyor. Ayda üç, 
dört yüz lira para geçiyar elime. 
Bu paraları mezara götürecek de
ğilim ya. 

Semih söylenerek, salondaki nıi· 
safir.ere sigara dağıtıyor, ihliyar 
paşaları ağırlıyordu. 

Bir arrlık damat paşanın yüzü 
cüidüğünü, neş'elendiğini gördü. 
Yanına sokuldu. 

Semih o gece ne yapıp yapacak, 
(Zamba'•' ın tevkifi meselesini 
damat paşaya tekTar açacaktı. 

- İşte.. Tam fırsettrr. 
Dedi. Paşa bir viski istemişti. 

İhtiyar paşa:ar limonata, kahve 
içiyorlardı. 

Semih 

Resim 
sergileri 

Önümüzdeki ay tek
mil halkevlerind~ a· 
matörler için müsa· 

bakalar açılacak 
Şehrimizde ve diğer bütün şehir. 

!erdeki Hıukevlerinde parti genel 
sekreterhğ..nin emrilc resim ser -
gileri açılacağını yazmıştık. . 

Genel sekreterlik dün tekmıl 
llaıkevlerine gönderdiği ~eni ı..r 
tam.ınle ayrıca her Halkevinde 
bir de foto;:raf sergisi açılmasını 
tebliğ etıniştir. 

Her muhitteki fotograf amatör
leri bu sergilere eser göndererek 
işl.rak edebileceklerd:r. 

Fotograf sergileri her Halkc -
vinde şubat ayında açılmış ola 
caktır. 

Buralarda derece alan fotograf· 
tar; nisan aymda Ankara Halke
vinde açılacak olan ll>ıkevleri u
mun1i fotog:raf sergisine gıönderi
lecekler ve orada teşhiT olunacak
lardır. Bu serg:ıle b.r:neiden be- 1 

şinciye kadar kazanan fotograf - j 
tarın sehiplerinc Cumhu_Tiyet Haik 
partisi !arafındaıı para mükafatı 
verilecektir. __ _,,,oo---

Ziraat m-Chendisleri 
biı l :ği rozeti 

•Türk ziraat mühendisleri bir • 
!iği• faaliyetini geniş•etmeğe ka· 
rar venniştiT. 

Birlik bütün ziraat mühendis • 
teri tarafınden taşınmak iizere b~r 1 rozet müsabakası açmıştır. Bu mu· 
sabakaya 60 a yakın nümune gön-! 
derilmiştir. Neticede yüksek ziraat 
enstilüleri talebe cemiyetinin yoı· 
lanıış olduğu rozet nümunesi beğe
nilm:ş ve Tıirk zireat mühendis· 
leri bırliğinin semboıü olarak ka
bul olunmuş{ur. 

---000-

Ortaköy - Karaköy 
arasında otobüs 

istir:ıaı 
caddesi 

O diyarların havası 
Günler var ki, radyomuzun düğmo

slnJ, ellcrlmb: tıtriyerek çeviriyoruz. 
Yüzümüzde derin acwıızm iı.leri, JÖ:&· 

!erimizde bir buiu. 
Karahaberin, meçhul kalmış. Jıan:l 

feci rakanu veya t.at.sııa.u, bn akşam 
spikerin Utriye.n duda.klarıudaıı madeni 
levhalara aksedecek?w 

Baştarafın genişletil· 
mesi için Fransız 

konsolosluğu karşı
sınca ~<İ saha yıkılacak 

1 Taksimde 85 meterlik büyük bir 
meydan açılmıştır. 

Bu endişe. bu acı ve bu lç üı:üntlislte 
ıe.rapa kllla.k.kesilıyoruıı • İşt.e spiker 
konuşmakta. Rakamlar, birbirini takip 
etmekte. Kafamızda, abat,aşara.t, m13.l 
ha.neleri, hiçbir zaman bu kadar aza .. 
mel.Ji ve korkunç olmamışh. Rakam ve 
sayı ilmlııln tek.im.ili merhalesine ver
diğimiz istatistik adı, hiçbir za.man, bu 
kadar dehşetengiz olmamıştı. 

Sonra, süküt! ŞimdJ. ölenlerin ruhu, 
yoksul ve y:ırahların ılık hayalile baş· 
başayız. Düşünüş dedij'.i.Jr;iz kıymetin, 

bütün madcle ve ruh &leminde VU.eude 
geLirdiği tagayyürlerini, kala.mızın en
,ıin ufuklarında, en mukaddes duygu. 
1arla elsaneleştirmı:.k JhUyacmdayız. 

Hakikatten kaçmak, kurtulmak istiyo
ruz. ı. ... erşc:Ji maodeJeşt.ren, müsbeL • 
leşiiren Ogüst Kont'un pozitivi2masını 
lnki.rcdek ll~rl ,ıJden Lsyancı ve karı· 
şık bir hJs benliğimizi sarmakta. 

Sonra, yine radyonun sesi. Parlsll 
best.ekirm matem havası, Viyanalı 

san 'atkirın mat"'m müziği, ya..sıınızı 

tempolamıya çalış1y9r, Kimbllir, şu 

anda, stüdyodakı plak mcmuhl, ml.kro
lonuu önünde g-UrüJtü ç; karnıanıak için 
ne Uliı bir diltkaL ve i.ina Ue, plilkları, 1 

birbir, ardınca «mahalli mahsus• una 
koymakta. 

Ar~ık dinli.yeeekslnf.z •• Evet, artık ö
len Erzlılcanhnm y ürctlnlzdekJ yasına 
arkadaşhk elmC'k idd.asında bulunan 
ParislJ, Viya.nalı beslck.irı dinliyecek
ıini.z. 

Hani, nerede Erzfncanın, Kemahın, 
Tokadın, Sıva.sm tc~ğ ıl» ları?. 

YLl!atdır diyar diyar diyar dola.şıp 
halk türküsü toplıyan folklor müte • 
hııssı.sl:ırı?. 

Yolunuı, h!ı;:ı Erzincana düşmedi 

miydi?. 

Cunıb11T.yet abidesi ile şimdiki 
Beyoğlu jandarma kumandanlığı 
binası arasmda bulunacak olan lıu 
yeni meydanın nazım pliını tas -
dik olunmuştur. 

Tatbikat pllinı da bugünlerde 
tasdık edilmek üzere Nafıa Vekıi· 
Jetine gönderileceklerdir. 

Bu meydanın tanziminden ve 
d:ğer tarefıan Taksim kışlası sa· 
hasında yapılacak olaıı yeni inşa· 
alın ikmatnden sonra, İstiklal 
caddesirun başlangıcmı teşkil e • 
den cumhuriyet abidesi karşısın
C.aki sahanın tanz<m olunması işi
ne haş.anılacakıır. 
Öğrcnd.ğimize göre şehircilik 

mütehassısı 11-l. Prost bu sabanın 

d.ı ~enişletilmusinl zaruri gör -
müşlÜT. Bunun için eski Eftalip<>s 
gazinosu ile altllldaki tütüncü ve 
manav uiıkkanları ile bu hizadaki 
birah~nc, ıokanta, pas!ane, bak
kal, lırın ve s•ire gibi tekmil dük
kfınıar da yıkılacaktır. 
Yıkım işi Fransız konsoloshn • 

nesi karşısındaki sahanın ıııüııte· 
hasına kadar caddeden devam e • 
decektir. 

Büyü;c biT paraya mütevakkıf 

bulunan bu yerlerin istimıakindcn 
sonra da lstikliil caddesinın ıniiıe
baki kısmı için bir karar verile-
CCıitir. 

---ooC>----

f stanbula ait işler 
Belediyeye ait bazı işleri takip ve 
intaç etmek üzere Ankaraya git-

REŞAT FEYZİ miş olan Belediye TCİS muavinle· 

Bir Esrar ve .t.roin rinden B. Rifat Yenal ile istimlak 
müdürü Rifat da şehrimize dön -

Tekkesi miişlerd:r. 
Şehir dahilinde yeni otobüs bal· ttskildarda Doğancılar mahalle _ Öğrendiğimize göre Üsküdar 

1an tesisi için tetkikier yapılmak- sinde bir esrar ve eroin t~kkesi mey _ tramvay ve Haliç idarelerinin va· 
tadır. Bu meyanda Ortaköy - Ka· dana çıkarılmı.ş!Jr. Burasının sahibi 0 • ziyaretleri de bu seyahatte Ankara. 
rPköy arasında da yeni bir bat a· lan Nuri ile 8 arkadaşı asliye 5 inci ce- da aiakadarlarla görüşülmüş ve ba_I 
çılacaktır, za mahkemesine verilmi~ıerdir. zı karar,ar \•erilmi.ştir. 
Diğer taraftan vesaiti nakliyenin ===::====:::=:=::=:::::::::::=::=::::::===::::::::;:;;:;::.::===~= 

Gazi köprüsünden gecmive ha$ • 1 
1 

lıyacağı bir ay sonra da Taksim - Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
Az:.pkapı • Unlwpanı Falih ara-

sında yeni köprü yolile de otobüs ----------------------·----· 
nakliyatı icra oiunacaktır. 

Toptancı tüccar sıkıştırılınca. k:ı. -
bahatl, perakendeci esnafa yüklemlye 
kalkışıyorlar. Perakendeci e.s:n:ı.f ise: 

- Pah.ah alıyoruz, t.abii pahah sa
ta.cağız, diyorlar. 

O halde, ne toptancı, ne perakende
c;de kabaJıat yoks:ı, asıl kabahatli kim
dir?. L~tlkoirı yapan, fiatları arttıran, 

stoklara saklıyan, mütemadiyen mat 
kapatan, piyasa.da darhk doğurtan 

kimdir?. 
Bunu, bu işleri yapanlan bilmek, ta

nımak lsllyorw:. 
BÜRIIAN CEY AT 

rinin böyle işlere ginnesine imkan 
var mıdır? 

Ferit paşa gözlüğünü düzeltti: 
- Demek hala tahliye etmediler 

onu .. Öyle mi? 
- Hayır, velinimetim! Henüz 

U::roker oteli zindaniarında inliyor. 
- Pekfila. Ben şimdi emir ve· 

riT:m. Yarın serbest bırakırlar. 
Srmib, paşayı e!ekliyerek geri 

çekildi. 
Göz ucile Ferit paşayı takip e· 

diyordu. 
J{abineye alınacak üç azanın in· 

tihap işi çok sürmemişti. İhtiyar 
paş>lar birl"r birer vedal::şarak ya· 
lıdan uzaklaşıyorlardı. 

Nihayet salonda briç meraklı -
ları ecnebilerle bu oyundan an • 
lıyan bir iki nazrr kalmıştı. 

Ferit paşa, kolonelin yanına doi:-
ru )'ürüdü. 

Semih arkadan yaklaştı. 
Kolonel; 
- Partimiz bitiyor, ekselans! 

Bundan soııra sizinle de bir parti 
yapalım.. 

Diyordu. Ferit paşa kolonelin 
yanındaki kolluğa oturdu.. :Misa
f;rterine birer püro uzattıktan 
sonra, kolonole döndii: 

- Biz:m katibin yeğenini hala 
serbest bırakmamışlar. Yaptığımız 
tahkikatta o çocuğun sucsuz oldu· 
l,'11 tebeyyün etti. K5!ibim de şe· 

94) Senesine Girerken ... 
Ba rece :veni sene:ve drlllrken A vru

pacla dOr~ aydanberJ b&şl&DU.7 bir harp 
devam elliyor. Onun iç:ı.11 940 senesi har
bi 939 dan devir alarak cöıürecek. N" e 
vakte kadar?. Bunu kimse kestiremez. 
Herhalde labmin edUebilir ki 9'10 se· 
nesi harple geçecek.Ur. Bu sene zar .. 
fanda Avrupada yeniden sulhun iadesi 
v~ teMsi uz:ı.k bir thlimal olabilir. Li.· 
kin daha z,yade t.aıunin edilebilir ki 
yeni senede birçok vekayl ve h:idisai 
birbirinJ takip etmiş olsun. 

Bu seferki Avrupa harbi dört ay -

dauberi az şaşılacak haller g-östermedl. 
Bu harp bir kere muh:lrebesiz drvam 
edip ıridiyor. Harp va.r, fakat doiüş • 
mek yok. ŞÜJ)hesi:ı kl bllDda da geçen 
seferki harpten alınmış dersler gi.izö
ııü.ne getir...lmektedir. 914 harbi ba.şladı .. 
iı zaman h r tarafta taarruzlar, şid -
detli müdafaalar rörü.lmüştü. Bu sefer 
öyle olmad1.. Dünyanın en kuv"VeUi or· 
duları bugün karşı karşıya bekleşiyor
lar. Bu harbin ne kadar süreceğini kes
tırmeğe çalışmak kehane~ olsa gerek. 
Onun nihayeti nereye varacağ1nı söy
lemek de daha aı kehanet deiJdir. 

Geçenlerde bir İngiliz mü.necchnf 
harp için şöyle blrşey siiylemişll: 

Bu harp şaşıla.eak. vekayl ile dolu ol· 
dutunu sös\.erdi. Başlarken öyle baş
ladı. Nihayet verilmesi de ani ve şaşı .. 
laeak tarzda olacaktır. İstlkbaU keş ... 
fetmeie daha :ı;lyade ufraşma.ktan ise 
yalnız bu harpten sonra dünyanın, me

deniyetin yeni bir devreye clrerek ar
tık küçük, büyük mllletler uasmd:ı 
miisavahn ta.nınması, her \aralın bir
birlııln hakkıııa riayel etmesi ıılbi yük· 
sek esasların birleşmesini isiemek da.· 
b:ı dofrudur. llıüLlefklerln harp caye
ıi olarak Al.manyada HltlercUlğ'ln or .. 

tadan kaldırılması röslerilmişür. Yok· 
sa. bu harbin Alman milleti aleyhine 
olma.dıiı anlatılmıştır. Faka' Alınan

yad:ı bilhassa yeni neslin Ditlercllik
\en vazgeçmesi çabucak olacak gibi KÖ· 

rün.miiyor. Onun için müttefikler tara
fının bu mevıuda sal:lhiyet.lr yazı ya .. 
unları ortaya. ,u meseleyi koyuyorlar: 

tetiklerin h .. ırlığı do hep harbin ımm 
slirmesi üzerine yapılan hesaplara &'Ö· 

redir. MU:cadeJeye haurlanmaktakl Uk 
esaslı kaide malüm: 

Düşmana hiç zayıf saymamak lizım. 
Çörçil vaktue İnglllcreyi o kadar ut
ra.şt.ırmış olan Boerlerden ba.hsderken 
şöyle demiş: Kaz3nacağınızdan ne ka
dar emin olursanız olunuz düşilnmeU
slnlz ki karşınızdaki taraf da kendisi
n.in kazanmak ümidi olar;lk mücadeleye 
girmiştir. Eğer bu üın,t olmasa zaten 
harp olnıaz?. 

İngilterenin şlnıdiki Bahri.ye Nazırı 
bunu yuvarlak bir hesapla kırk sene 
evvel söylerken genç bir zabit ola.rak 
cenubi Airiha harbine gldiyordu. Bu
l'ÜD de yaşlanarak tecrübesi bir ka' 
daha arttıktan sonra da aynJ kanaatte 
olduğuna şüphe edilnıcse cerek. İngiliz 
malbnatının yazıları takı.p edilirl..cn 
va.kit vakit şu mevzua avdet edildi.il 
görülüyor: 

Düşman kim olursa olsun asla kücük 
g-örü.lm.emeli, diyorlar. Ne k!ldar süre. 
celi blliruniyen bir harbe devam edi
lecektir. l\olüttefikiertn calip .1elmelcrl 
ümidi :pek kuvvetUdır. Maddi hesap • 
lar da bunların lehindedir. Fakat ola· 

bilir ki herteY pek 1olunda sldecek di
ye karşı tarafı küçiık ve zaylf görenler 
de vardır. İşte bu Pb,lerln duyg-ula.rwa 
bit; iştirak edilmesin diyorlar. Bu da 
ıöslerl7or Jı:I inı:Ulzler vaziyeti 
her noktadan diişü.ıerek blçblr noklaY• 
ihmal etmemeğe karar vermişlerdir. 

Karşıdaki düşmanı küçük l'ÖnniYerek 
çalışmak muvaffakjyetln en blrlncl İl· 

mW oldufu.na cöre bu nazik nok1anm 
incııızıerce ne kadar lakdlr edildii"I an
l;ışılınakladır. 

Geçen harpte Ka;yze.r Alman.yası •öJ'
le diişiinmüşLü: 

İngilizler ordu çıkaramaı • . Çıkarsa 
bile inıuu ordusunun hb.kınü yokıur!. 

Bu ;yanlıştı. Kayzer Alnıa.n7ası düş· 
manmı khçük rrördü. Sonra mail"Up ol· 
dn. Bucünkü Almanya acaba ne fikir· 
de? Muhakkak olan birşey ,,arsa llitlerln 
uKavganu kitabında geçen harpte Kay .. 
zer Almanya.smın yanlaş barekeUerin
den bahsederken şöyle ded (idir: «l>üş
manı gülünç görmek en büyü.k hala 
olmuştu.• 

Diye söylenerek, doi'(ruca oda
srna çıktı .. Paltosunu çık:ırdı. Et· 
ra'1n:l şöyle bir ıröz affl. 

Salonda epeyce kalabalı!< vardı. 
Bı.r taraftan briç oynnruyor, bir 

. Diyerek salonda dolasırken, gö
zü, bir kösede briç oynıyan ecne· ı 
bllere ilişti. 

İşte o. Ta kendisi. Kolonel B~ 

- Paşa efendimiz, dedi. geçen 
gece l{olonel Ballara sii· ·l~·""'rn 
akrabamd>n liir kızı halfı tahliye 
etmediler. Bu kızın bir mckteı> ço.I 
cu~ olduğunu sövlersem, tevki • 
f"n dayandı)tı sebeplerin ne kadar 
gülünç olduğunu tkdir buyurur • 
ı;unuz! Kulunuzun akrabamdaıı bi-

hadet ediyor. · 
Koloııel, Sadrazamın sözünü kes. 

ti: 
( Devamı Var ). 

Bugün cephede mütLefik.lere karşı Al
man ordusunun esı canlı unsurunu let· 
kil edenler yeni yetişmiş, Bitlercllik 

ruhu ite vü<'ut bulmu$ olanlar -
dır. Alman milletine karşı h.:ırp yoJ,. 
tur demek kiri mi?. llarp bugün bir 
baklkat olmuştur. İst.t r istemez bunun 
her türlü ikıbetlne katlanmak lizım 

gelecek. Onun için harp bog-ünkü dur
gun halinden çıkarak ergeç şiddetli ve 
devamJı muharebeler şekline girecek .. 
tir. 

İşte müitefikler tarafında. efk3.n11 
Jllgld.o böyle le.abtlrü ıörülii7or, ııı:üı. 

939 da.ki Alman1'a harbi röze atarak 
kendisine tam 200 milyon nüfusluk bir 
bayat sabası temin etmek lstemlştir. 

Şimdiki Almanya bunun için alh aeoe 
ç:ıhşmı.ş, baztrlanmışhr. Tabiidir ki re .. 
f .en harbln hataları, dersleri cözönün
den a.vrı tutulmı.yarak. O halde bu,-ün~ 
kil Almanyayı artık hesabını, kitabını 
Pfll'llWI bir baldo fanetmeli acele olur. 

ALİ KEMAi, SUNl\1Aı.'i 

' ' 

G1 ~-=ı :t•19i it:O, ·----___:..__..___ 

Garp cephesi 
Garp cephesinde lk.l muhasllll tf'" 

dunun müdafaa harbi, Kanada, j,"" 

vusturalyadan, lliudistandıın teşkil 
edilen asker, tayyarecilerin ilk k.afl .. 
lesinin .Msjinodlli müstahkem metı
zllere 7erleşt.irllm.esl devam eyle-' 
mekted.r. 

1'1ajino ballarına dofru yapılan 7t:* 
ııi sevkiyal, devam eden hazırlıklar• 
la, Finlandi;raya, Fraıısa ve İnı-iUD" 

.reden, bitaraf menılekeUerdc.a 7apl" 
lan para, l"Önü.llü Mkcr, tayyare, b:l.fl 
levazımı, tnü.him.mat sevklya.tı, 7afl" 
nan daha kanh müdaf.:ıalarmı, iaar" 
ruz:larwı kuvvetti lhttmallerıe tetkl" 
ke im.kin vermektedir. Erkek, ki-" 
dın bütün kuvvetlerini, ihtiy atlaraııl 
cepheye sevkedcret:. Sovyet ordustl" 
nun. taarruzu..."lu karşılayan Finler, 
cepheye gönderilecek veya gönderil .. 
miş yeni Sov:ret kuvvetleri karşısında 
tekrar şiddetli müdafaa ve ta.arrUS 
hareketlerlyle u!r:ı.şmak mecburiye" 
tinde butanuy.Jrlar. Finlandiyaya ya" 
pılan yardımların ne nlsbette fayda .. 
h oldu,(u, işe yaradığı önümüzciekl 
haftalarda an1aışılacak . !P:'"Ö"!"Ü'r n .. ktir. 

Dlter tara(lan, şlmdlki harbin fildi 
ve akide cephesi h:ırelı:etıeri de S!kl" 
laşmakta., daha fili, canlı bir vazi" 
yete getlr11n-ıektedir. P:ıp:ı 12 net rl-
enln mubtt"llf te:}kUıit rctslerlnde:ll 
mürekkep 65 büyük rahiple birlikte 
diin Romada Klrlnal s:ıraymda İtaJy• 
krah V~ ltfor Em!lucrc mülikl ol" 
l'.T'a.-.. A.Jmı.nva. ve Sı:ı"VyetJcr aleyhine 
fikri m-:ıhıırebe, akide miil'ade!esl ee"P' 
btslr.ln yeni, yeni tezalıürl<"rlne vesfle 
tr~kil ey?f'm,!'lltJr. N'o':'I mllna.~ebetf!d 

Pa.nanın ne!trryl~diği bPy3nnamenin, 
uzlaşma e~aıcrl11~rıı bildir,..n beş pren~ 
ısfbl, y:;ı1nız Srıvyetlf'r d .. ~n . AJm1n" 
ya~ın da 1tftyhfre hükiimleri lhtiv• 
e:v1f"d

0

ğ-I frkraırlanm:ıkfa(lır. 

60 1nr1 ~"hrm yılı rniiıı .. c-,.brff"te 
Sfa1fn'fn TJltlı:-r'f' er'"'"''"'"ı . ik i m4'1'1 .. 
J<'krt dosttuf11nun dr~~"""''· ebedi ol· 
dutunrl:ın ba'"'"'"'Tirnv,. ... "~'. 

Avnıpıul~ f"k•r VıP r'·i-ln ,...,,...,, hl\" 

Elr'ık'~nııın. C'"rto 0 'f"'"fl nki ... p;;h1J bari' 
C'ibt şiddettener,ğlnl söyllyebilirb:. 

•• . 
İnhisarlar umum mü• 

dürlüjü bü:oları 
İnhisarlar umum mi•dH•lHöi;,,tif 

şehrimizde muhtelif yerlerde bll' 
lunan mc.rke-.t. 1dar~~1 ol.ı..a.,u.4'.A.1 uJ 
leşlirilmişlir. 

Bu suretle Ömer Ahit ve Ah<!I 
hanlarında bulunan bürolar yarıO 
sabahlan ıt. brrcn Galatada Rıhll~ 
caddesindeki Veli Alemdar · hanıJI" 
da çalışııuya başlıyacaluardır, 

--000--

Pamuk istinsa'atı 
Pamuk lstibsalatımrzın arttırıl• 

mı:ıı:.ı içjn yeni tedbırle..r aıınmak " 
tarlı. Müsait bava şartları içinde 
yetişen 938 • 939 pamuk mrhsmil 
iç.n yapılan ilk tahminler Adaıuı 
mmtakasında 202 bin ba•ye, Eged 
i.ı.e lld b.n balye idı. Fakat evıfıl 
ve t~şrin:evveldeki yaı'.:murlar be' 
nüz toplann1ı)an p• · nıı.l.A.ar ııı:e· 
rine müessir olmuştur. Bu suret• 
le; ilk tahminler hilafına oiar.ı~ 

Adana rekoltesi ancak 111 bin ,·c 
Ege ıwntakası rekoltesi ise, 75 ~;ı 
baive olarak tahakkuk etın stır. 

Iğdır pamuk mahsulü ise geçcO 
yılın lD bin baıyesine mukabı l 101 
balye 01arak idrak olunabilm.ştit· . 

SPOR 
Macar takı:nı galip 
Şehrimizde misafir bulunan ]\f( 

car~stan şampiyonu Frcıı~ Varoi 
takımı dün Istanbul mulıtelitı ili 
ikinci maçını yppmıştır. 

:Macarlar iyi bir oyundan sonf1 

havanın muhalefrt:nc, <1alıanın c' 
murlu olmasına ra;':'mcn.., İı;tanbı.ıl 
muhleaitini 3 - 1 n•a"IU.o etıl!~li!' 
- -- ---- _/ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Sultanahmedin 

minare'>İ 
1 

Bir okuyucumuz 7uı7or: 

cSultanaamct eamiinin mlnare--
Jerind.eo birinin k.U.tihı kaç ciindiit 

1 
bili b.mlr edllcmed.J. Bu camilı1 
oılnarelerlnde sık sık böyle arızaJıır 

olur. Tehlıke!I bir tamir işi oldutu 
lçlıı ı:al.ba usı:ıları ela azdır, belki 
de evkar idaresi bu yüzden bayU 
müşkül içindedir. Şimdi ,u kış. 

yağmur ve soiuk ortasında bu kil .. 
labııı tamiri, usla bulımsa da, beJl<J 
cok güç bir it olacak. 

Benim demek istediğim, camile· 
rlmlzle bu kadar )' akından alılko:. .. 

dar olan ve bu kadar mühendJJ 
calıl}t.ıran e\·kar ld.ı.reslnce öyle u .. 

facık bir riizgi.rda.n ve yahut bfr 
sarsıntıdan yıkı.lmıyacak sa.tıam. 

meseli direkli değil de, betonlu 
bir usul bulunamaı: ını? Evkaf mi
marları bu sağlam usulü bulur .. 
larsa, kendi ldarelerlııe büyülı: bir 
hizmet etmiş olurlar.» 
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Tür iyenin zelzele 
sahası neresidir? 

sa.hasıııa dahil 

Baltık 
den;zinin 
anahtarı 

6.000 parçadan mürek
kep Alland adaları 

Darp başlaclıiı ründenberl cazele • 
!erde ehemmtyetle isminden bahsolu • 
nan Aland adaları Botinl körfe&lnln 
methalLnde ve 6,000 adadan mürekkep-
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Memleketin İçinde Ve 
Dışında Yeni Sene 

İstanbul zelz le 
değil - Erzincanın tarihi .• 1 tir. Fakat şunu söylemek lılzımdır ki 

1 REş";;A;~YZI 1 

~nrkl Anadoluda ,.ukua gelen 
fecı harckctiarz, dün,·an . ın en 
nıııansr" tabiat hadis•' · r· d b" . . · "'· ın en ı-
rıdır. A\'rıtpn rasath"n•I r· . if . ~ '" c ının a• 
d~sı.'.'c ı;ö re, yirmi yıldanberi, yer 
yuzundc bu <iddettc b" 1 1 

. , 't 11" zc zc o 
gbru ıııiiş değildi. 

Yalı:,, 1"2' . . , " ,.) SC'llesınde Japon _ 
Yada gayet büyük bir zelzele ol• 
ın~ Tokyo \'C Yokohama şehir. 
l~rı hemen tamamen harap bir va· 
zıvete diisnıü.,. 760 bin k" ... 1 ..• tü. l!i;ı o muş 

Üzerinde "a d -.r şa ıgınıız dünya se-
nede sal 1 ' k ısız ze zeleicr geçirir. Fa· 

at, bunlardan mühim bir kısmı, 
o kadar hnf'ft' k' . hi . . ~ ır ı, hız, bunları 

k 
sı.eınıeyız, bıie .. Bazan da, böyle 

U\'\ cır l . , 
d.. ı 0 ur, istatistiklere göre, 

unyada, her sene 9 binden fazla 
zelzele oluyor Yani d" 
nı h 

1 
· , unyanın 

d u le ;r mıntakalaTı, senede 9 bin 
efa sarsılıyor. 
Zelzei · 

b k 
enın sebebi, kısaca, arz ta· 

a alarmın y ı · d ka er erın en oynaması 
J nıası veya kırılmasıdır. Dünya 

nın en çok zefaeleye marıız bulu-

ına~ kıs1111iarı, yeni jeoloji devir
erınde inhid 1 

1 . . aın ara uğraınış yer-
er.dır. Dünya, iki b" "k iz 1 
nı t k uyu ze e e 

ın a asına ayrılır B" . . 
taka Akd . . ırıncı mın-

tt . ' enızden ba~lar hpanya 
aıya Ad 1 • , ' a aT denizi A d ı orta Asva . , na o u ve 

d 
• ya gıder. İkinci mıntaka 

a Pasifik h ' t'd' 
1 mu ı ı ır. Japon ada· 
arı bu ik' · ıncı mıntakaya dahildir. 

Zelzeleler nevi itibarile ikiye 
'l) .ı."htr· c · . . . 
le . . · fr.neuune ''ol.konik zelze-

d 
' ~kıncisine de tektonik zelzele 
enır T .. ki 
ı · ur yede daha ziyade ikin· 

c ne ·d 
.. " 1 en zelzeleler olur. 

Turltiyen · 1 1 . ın ze ze e nuntakaları 

:~rbı Ana dulu ile şaTkl Anadolu 
uyor. M~rnıara, bir zelzele mın· 

takasıdır ız · t A 
lik B · mı • dapazarı, Gem-

' ursa, Edremit B 1 k . . 
ınir . ' a I CSIT, iz-
dir. Ş:r~~aar~ bu nuntakaya dahil· 
1 ' rzuruın, l\Iuş, Pasin
e~ ovası da çöküntü sahalarıdır, 1 

Istanbul zelz 1 
de""Jd" e e mıntakası içinde 

gı ır. Merk M dir ez armara denizi· 
ku~ 19111 Yılında, l\1üreftede VU• 

gc en zelıelede ehir harap ol· 
Ilı"• deı · · :-"' ıızın suları şehre yüksel· 
llıış, dal~alar ·ı . 
s . . 0 

• · mı Yonıarea balık ce. 
e~ını şclırın üstüne ntmıştır İz· 

llııt şehri de ı 1 • 
dah. . ze ze e mm takasına 

.. k•ld.r. İzmit şehri, tarihte 9 bü· 
YU zelzele .. ·· 
olmuştur. gurmuş ve şehir harap 

hın;r şehr' d 12 den lı 1ı e defa zelzeleler-
arap o muş, yeniden yapıl • 

mı~tır B .. z 1 • uguıı dünyanın en çok 
e zeıe ka,·d d , e en mınlakası, Ko • 

renı bol> d z 1 ~azı ır. Burada giinde 6 • 7 
e •eıe olur. 

. Son zelzelenin \'Ukua geldigı". Er· 
zınean ve h 1 .. 1 •. ava ısıne gelince· Jeo-?J• tarihleri, Erzinc~ ve 
tı\·arının üç h" 

.... 111 Yıldanberi şiddetli 
• ı e 1 1 1 L 1 1 • • , . 

iahKGm 
Edilen 

Hayvanlar 
tan Aınertkada, bir adamın ayafını ısı-
11! bir köpek Drokıtn mahkemesince 
in Uhakenıe altına alınnu.,tır. Kö1;1rk 
- llhakeıue edilir nıl, diye hayret et 
-erini Zir • 
Avraı ı. a. yalnu: Amerlkada defU. 
tok dllanw birçok yerle-rinde de, bir .. 
rn ~raıar hayvanların muhakeme ve 
... •hkuın rdUdlkl cörulmW.tür. İşte bir 
aag lllbaı: 

ı 1120 de Laon plskaposu, tırtılları a
ot'oı etti. 

ıasa da, kll~ük bir •ocutun ölümü
llıe •eb ep olan bir dişi domuz, mahke-
llıe "•rarııe asıldı. 

1(99 d bot a, bir cocufa Coshyan bir 
a, t(..'llalben idam• olundu 

ıss • 4 de, Lozan Pl"-kaoosu. balıklan 
lllahvt<ten sühıklerl aforoz ettL 
._ 19 uncu 7ü& yıl<b, buna benzer da
la blreuk hükümler verllrui1 vo Je
~ • C•lirUm~llr. 

İsla.nbuhın ~ilzel köşelerinden: B-Ol:ızl~I uhUlerL. 

zelzelelere sahne olduğunu kay
deder. Hicri 1158 de Erzincanda 
büyük bir zelzele olmuştu. Hicri 
1255 de de yine çok şiddetli bir 
zelzele olmuştu. 1784 yılında ise 
Erzincanda çok şiddetli hir zelzele 
olmuş, sehir, tamamile mahvolmuş
tu. Şehir sonra yeniden yapılmıştı. 
1827 de Tokatta, 1899 da Erzurum·ı 
da şiddetli zelzeleler olmuş, bu iki 
şehrin hemen yarısı harap olmuş· 
tu. 

Bu seferki son zelzele faciasında 
tamamen harap olan Erzincan hak-

kında, kısaca şu malfuuat verile • 
bilir: Şehir, deniz seviyesinden 
1200 metre irtifadadır. Erzincan, 
Fırat nehrinin bir kolu olan Kara 
sunun geçtiği ova üzerindedir. 
Şehir çukurdadır. Ekseri kışlar, su 
basar. Vilayetin mesalıası 14276 
kilometre murabbaı, nüfusu 132,325 
kadardır. Binnefis şehrin nüfusu 
1935 yılında yapılan nüfus sayımı· 
na göre, 30 bin kadardır. 

Kemah, Erzincanın bir kazasıdır. 
Erzıncana 38 kilometre mesafede
dir. Nüfusu 13,451 kişidir. 

Amerikada yeni yeni 
hastaneler yapılıyor 

Bilhassa doğum kısmına son 
derece ehemmiyet veriliyor 

Amerikada; bılhassa Nevyork 
giıbi, ŞıJc.go gibi <buyuk şehirlerde 
•sema delen•, denilen yüksek has
taneler ınşasına başlan.nıış <ır. 

Hastaneleri böyle yüksE'k yap
manın çok faydası varaıı-. Evvela 
arsadan kazandır . .3-0nra şehır toz
lar.ıun, mı.kroplarının içeriye gir· 

mesinın ön~nc geç:lir, daha sor:"·aı 
hastaı!ann Ullra • Violet ziyalar-
dan bol bol istifadeleri temin olu· 
nur. 

Parisıe de, Kl~i civarında bu· 
ruı benzer bir hastane yapılmıştır. 
Yüksekliği 72, boyu, 177, eni 33 
metredir. 

Üstüste ve biribirinden ayn üç 
kıs>mdan mürekkebdir 

l - Hastane, 

memeleri için her türlü tertibat 
alınmıştır. Her yatağın bıışucllnda 
açılır ve kapanır .bir masa, küçük 
bır radyo maııı.ıncsi vardır. llas • 
tanenin ·küuiiphaııesi de çok zen· 
ginı:lir. Hastaıar, is'ediklcri g•z.:
kyi, ki:a!oı al.r.ar, okllrlar. Müs
tahdeminin ve hastaı:arın kattan 
kata çıkıp inmelerini yirmi asansör 
temin eder. Ziyaretçiler için altı 

asansör tahsis edilmiştir. 
Kalörifer, 1'alllilii.tör tesisatı en 

alt ka a yerleştirılmiştir. Mutfak 
zemin ka:ındadıc ve 1500 kişinin 
iaşesini temin edecek ka.biliyette
dir. Tencereler, kazanlar ve saire 
modernu;r. S~hanlar, !ablalara ko· 
nulur, döner dolapla katlara çı.ka· 
rılır ve tekerle-kli arabalarla sa· 

2 - Poliklinik, lonla·ra götürülür, tevzi olunur. 
3 - Memurin ve müstahdemin Her katta, tabakları ve saireyi yı-

daireleri, kamıya mahsus makineler vaniır. 
Hastane on iki katlı ve 1,500 ya- Hastane.nin ya'1nız binası içın 77 

taklıdır. Ve iki hususiyeti vardır: mi.y_on 313,000 frank sarfolun • 
mw;tur. 

HASTA SERVlSİ POLİKLİNİK 
1 - Her katın servisi ayr:dır. Bll modern sitedeki polı.klinik 
2 - Hasta salonları yalnız bir hakiki bir srhhat merkezidir, Has

koridora nazırdır. Pencerelerin - ' laların muayenesi mütehassıs dok
den bol güneş ve hava girer. Her [ torlar trafından yapılır. Röntgen 
katta ve dört köşede 20 metre bo-/ muayenesi, idrar, kan l ahliH için 
~unda ve 8 metre eninde bir sa· ayrı.•\'.~ :rcr~er rnrd•r. Hastalar •. h.u-

rd B d d d b .. ı susı hocere.E!rde soyunurlar, gıyı-lon va ır. unun ~şın a a u-
yük birer taraça... nirJer. Sila,lcrc~ kor.aorlarda bek-

A
• h t 1 ahs 1 _,_ a letilmeiler. Bu kısun da 24 milyon gu· as a ara m us o a1<1.0. • 

ill franga mal olmuştur. 
meliyat dairesinde 30 ar, dah. 
kısı.rnlarda da 24 er oda vardır. Polikliniğin zemin katında acele 

Koridorların şimal tarafında ser
vis şefi olan doktorun odası, ya
nında laboratuvarı, radyo salonu, 
Çamaşırhane, eczahane, dört pan
sunan odası, hastaların bekleme O· 
dalan vardır. 

DAHİLİ İDARE 
Masraf idaresi müstakildir, Alt 

· kaltıı. mu'. fak, kilerler, çamaşırlık, 
banyo sakınları ve süthanekr ba· 
lunur. 

Aaneliyata mahsus salonlar garp 
cihetindcdir. Bu saı:onların du\'ar
ları beyaz çini kaplıdır. Verenıli
lere tahsis olunan yerle.- en üst 
·kattadır. Yel"den 60 motre vüks~k
te bir taraça vardır. Hastaiar ha· 
va ve güneş banyosu yapsınlar 
diye ... 

Katların ırengl de ayrıdır, Has· 
taların gürültüden müteessir ol -
oınamal·rı, hizme!rilcrin ,.c hasta 
bak•crların \beyhude gidip gel -

ame;ıyat yapılan:ara mahsus on 
dört yataklı bir salon vardı.r. Ge
ce gclen yaralılar evvela buraya 
konulur. Hasla bakıcıların, müs· 
tahdemininin daireleri ayndır. 
Bunun için de 5 milyoo. !ra.ıı.k sarf 
edilmiştir. 

BİR 'İ3TATiSTİK 
1938 senesinde hastanede 19,000 

~onsültas)'on yapıılmıştır. Bundan 
başka, 35,681 ufak ve büyük ame
liyat, 31,106 Oto - Rhino - Taryn • 
gologie, 12,000 Optalmologie, 14 
bin 926 Venerologie, 18,000 Uroılo
gie, 8,000 Stanatologie muayenesi 
yapılmıştır. 86,332 hastanın rönt -
gnle resmi &lııımoştır. Dispanser
den de 11,119 hasta geçmiştir ki 
yekilnu 238,146 idL 

Bir sene içerisinde hastaneye ya
bnlan.ların sayısı 18,215 tir. Do
ğum kısmında doğan c;ocuklann da 
1,910,N 

bunların (OİU küçiık ve bataklık ad&
cıklard1r. AJand adalannın umumi me· 

sabası 1500 kiJometro murabbaı Jta .. 
dardır ve a& bir kısmı meı;kiı.udur. 

Adaların ancak iki yüziuıdc otuz bl· 
ne y.:ıkın nüru.s v.ırdır. Bunlar, hemen 
umumiyetle balık('ılık ve b:ılıkçıhk sa· 
nayU ile gerinirler. AJand adalarının 

sardalyeleri, kuru balıkları bütün dtin· 
yada büyük blr ratbet rörmüştü.r. 

Aland adalaruun ~lya~i ve coğrafi e .. 
hcmml)·eU ('ok büyük.hır: Bu adalara 

hiklm olan İsveçln, Sovyet Rusya Ue 
AJnıanyaya yaphiı demir madeni nak

Uyahnı kontrol alhnd& bulundurur, ls
tcdiil zaman da tamamlle meneder. 

Aland adaları Finlandiya ve isveo 
sahillerlnden kırk kilometre kadar a
~ıkta bulunmakla beraber, Botinl kör• 

feıı:lnln hakiki anahtarıdır ve Ballık 
denlzfne h.iklmdir. Bu adaları elde 

bulunduran btr hükiiınel, isve9 salıll
lerlnl, Finlandiyayı dalma lehdll ede· 
bilir. Sovyetıerln bu ada1arı ele ce· 
girmek lstemelerlnln sebebi de budW'. 

Alana adalan ahallsl zlraalle, balık 
ve fok ve cffnlz kuşbrıavcılı.ille ce
çlnlrler. L. 

• lllerktıl llaarlanhamlna tehrldlr. fs.. 
verıuer ıuarlehamen derler. Kucük bir Yeni ııen.ıyi hep\miz abus bir çehre ile ka11ıladık. Halbuki eskiden yeni eeneler 
balıkçı ıımanıclır. Ahalinin, acıacatıar bir neş'e ve sevinç kaynağı oluyordu. Bir defa memleketi hemen hemen hll§tanbap 
arasında kullandıklan binlerce kuçük susan zelzele can evimize dokunJu. Sonra hudutlarımızın dışına bir göz atalım. 
kayıkl:ır ve balıkçı remUerı vardır. İnsan yeni seneniz uğurlu olsun di )'ecek amma, bir türlü dili varmiyor. 

l\lanzarası ve bilhassa ahşap evleri J========================='===================-====-
:;:id~".'•ldlr. Kiırrlr bin• hemen 7•k Yenı.a kehanetlerı· 

Aland adaları maden bakımından da sene 
çok ehemmiyetlidir. Zenrln bakır, de· 
mir, kükürt, kurşun, c.lnko, uab .. nıa· 
denleri vardır. 

Bu muhlellf madenler Bollnl körfezi 
ve Norveçln tim.alinde bulunan l\larute 

limanı vasıtaıdle naklolunur. Fak.al bu 
mevsimde bu liman tamam.ile buz tu

tar. Blnaenale>·h Bolinl körfezi liman
larından istifade zaruridir. 

AJand sdal&rınuı a1kert ehemmJyetl 

de büyuktür. Bu adalardan, Flıılandl· 
ya sahillerini kontrol et.ınek ve tehdU 
altında bulundurmak kabildir. 

••••••••••• • •• ••• ••• ••• ••• 

Faydalı --
-·-- Bilgiler 
* Patates kızartırken kıtır kı· 

tır ve ge\'rek olnıasını isterseniz, 

kab:.ıklarını soyduktan sonra bir 
bezle iyice kurulayınız, kızgın yağ. 
da kızartınız. * Sığır ve dana kızartmalanrun, 
ıskaralarının yumuşak olması için 
çok şiddetli bir ateşte pişirilmesi 
lôzımdır. Kanın etin içerisinde 
kalması için tuz, biber ve sairesini 
piştikten sonra koymalıdır * Yumurta, porselen bir kapta 
pişirilirse çok lezzetli olur. Evvela 
tereyağı eritilir, sonra yumurta • 
)ar kınlı.r. Hafif ateşte pişirilirM 

* Güdcrileri temizlemek, yıka
ınak için üzerine siyah sabun sür .. 

meli \'e içerisinde pek az karbonat 
dö süd lıallediinıiş sıcak suya ko· 
yup bir, iki saat bırakmalı. Sonra 
az amonyaklı su ile uğuşturmalı, 
yıkvmnlı. Dalın soura ılık suda 
çalkala malı. Kuru lınuk için bir 
lıa"lı parçasına sarıp bırakmalı. 

Kuruyunca fırçalamalı ... * Mikalar - Sobaların kapılan 

üzerindeki nıikaJarı ara sıra te

mizlemek laıundır. Sobayı :;ön • 
dürdükten sonra l\likaları iç tara· 
fındnn, amonyaka veya konyağa 
batırılmış yumuşak bir bez parça· 
sile hafifçe silmeli. * Sobanız tütıiyor mu? - So • 
baların tütmesine sebep, dışardakl 
boruların kısa olmasıdır. Eğer evi· 
nizin yanındaki ev yüksek ise rüz
gar bunun duvarına çarpar, sonra 
borunun içerisine girer, dumanları 
içeri verir. Bunun öniine geçmek 
için borunun tepesine, riizgarla dö
nen bere koymalıdır. * Paslı vidaları kolayca çıkar• 
mak isterseniz, bir demir çubuğu, 
kızarıncıya kadar ateşre tutunuz. 
Sonra ucunu, birkaç kere vidanın 
tepesine dolrundurunuz. Vide ko

layca çıkar. 

Fransız falcılarının söylediklerine bakı
lırsa, bu sene mühim şeyler olacakmış 1 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Avrupa gazeteleri, her sene ba· _Hnziranda: Sari bir hastalık zuhur' yede bombardımanların, yangın • 

şında tanılınış falcılara müracaat [ edecek. Temmuzda: Büyük bir !arın yaptığı tahribatın önü alıni· 
ederler ve bunların kehanetlerini devletin dostluğu temin edilecek. cağını bildiriyor. 
yazarlar. Ağuştosta: Düşman mlilhiş zayiat l\leşbur bir serum mucidi olar.. 

Ekselsiyor gazetesi son nüsha· verecek. Lkteşrinde biiyük ve D. Mediyoın, 8 • 18 ilkteşrinde 
sında Parisin meşhur falcılarından fevkalade bir fcııni keşif. İlk.kii • harbin Balkanlara sirayet edeceil• 
birinin, 1940 senesi hakkındaki nunda ani bir sükı1n ve iimit olun· ni söylemiştir. 
kehanetlerini yazıyor. Bunu ay- mıyan bir barış ..• • Falcı madam MM. nin kehaneti 
nen naklediyoruz Madam L. V._ cl6 martta, dost de şudur: 

Madam F ... , Parisin •falcılar kra· bir devletin bitarallığına tecavih: •Bitler, şubat ayında faaliyette. 
liçesi• şunları söylemiş: edileceğini llkteşrin ayının pek çekilecek. Belçika müttefik deY-
•Aİmanyanın şefi, tıpkı Robes· karanlık geçeceğini... söylemiştir. lctler safında yer alaeak. Mihver 

piyer gibi sukut edecek, onun uğ• Heyetşinas D ..• de, boyadan, do· bozulacak. Almanya ve Rusya W• 
radığı akıbete uğnyacaktır. mandan başka yeni bir maskeleme ribirine karşı hasım vaziyeU a • 

Harbin, büyük bir meydan mu· usulü keşif ve tatbik olunacağını lacak..• 
harebesi ile nihayet bulacağı ka- ~e çok faydası görilleceğini bu sa· İster inan, ister inanma! 
naatinde değilim. Harbe Alman· ==v==================;.;;,;;;;;,,,;;;;;;;;;;;,;;;.,=:i-. 
yanın iktısadi ınağlilbiyeti niha- enı· Sene Hedı"velerı· 
yet verecektir. Ne zaman? İşle bu· 
nu tayin etmek kabil değildir. Fa
kat, pek yakın bir atide olacağını 
söyliyebilirim. 

Yeni senenin ilk Jtiinlerinde, 
müttefiklerin lehine neticelnecek 
büyük bir deniz muharebesi ola -
caktır. 

Parisin bombardıman korkusu 
pek yoktur. 

Almanya birçok küçük hilkumet
lerc ayrılacatır. Avusturya, Çe· 
koslovakya, Polonya ve Finlandi
ya lıükuınetleri yeniden teessiiıı 

edecektir .•• 

YILDIZLAR NE DİYORl\lUŞ? 

Yıldızlarla kehanette bulunan 
l\ladam r.L E ... diyor ki: 

- Harpten az ve çok mutazar• 
rır olmıyan bir hükiımet göre • 
miyorum. Birçok zelzeleler, yanar 
dağ fevcraniarı, deniz faciaları ve 
şimdiye kadar görülmeın.İf fırtı

nalar olacaktır •..• 
Koın.5u bir memlekette §ayanı 

nefret bir suikast olacak ve bunu 
müteakıp ihtilill çıkacaktır, Bil
yük bir siyasi şahsiye( de suikasda 
uğnyacaktL Şu iki tarihe djkkat 
ediniz: 11 şubat, 31 temmuz. Bu 
tarihlerde mühim hadiseler ola • 
caktır. 

Sonkinunda va2!1yet ciddileşo • 
cek. Şubatta zaferle neticelenecek 
büyük askeri bir hareket olacaktır. 
Martta Okyanusta bir facia. Ni • 

şaııda: Büyük blr muvaU!lkişet. 

Yeni lene mllııuebetUe her 1enle aile reisleri -aklaruuı JıtdlJ'eler nrtr
ler. E ..... ıce bu hedb'eler daha etlendlrlcl Ye ötretıd ldL Fakat timdi ı1ıe detti! 
Çocuklara hedb'e olarak lop, lank. layyare, balon r-lbl OJ'Dncalr.lar yeruırer. 
Yeni yellşecelr. aellı cfiıılll lıılbonaıı. ıı.arıı. lıaur ol!• tlkrlııl telkla elmelr. ı,ıa 
olsa cereıı.. 
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1 Hasekinin 400 üncü yıldöniJmü münasebetile ] 

Türklerde ilk hastahane 
ve hekim telakkileri 

Türk tababetinin tarihi, Türk devleti 
tarihi kadar eskidir 
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iL- ..ı, auı apllıerlala "'iU. bir ra

-., """7••-
- &etıllllıe ,.,_,. ameleler un 

..lıeJılerlııl .U.llrorlar. Nlba7etto, ula• 
U.ılardan but •ü1m•1! ce•lrlror. ıta 
ııilııler lflUllrorı «An1a ıtrea blu • 
ron ıopllıerla• l&nel olsan?. l'ö1ledilıJt• 
rlD• ...... _,. ..... ı..,psı ralaa:hr.• ..................... - ........ ... ... ..,....,... lılrlerdea .,......,... •- ••&er "" il• 

tekrde ILe .. I &alllalerlııe lıerlıetlea ••· Baıı-.ı •ara Onoaalı ı...-. iLK DENİZALTI GElllisl 
.......... ıı:aaaı -· lllleJ- ..... ı----·-----~Bet·••••: diD:1ua ilk lullei .._ 

Jllılıllerlal we llll IDDal hlllerl -... 

..... ı.. ftklr "' &elillDorl ~aa 
Mı111ı .............. ....................... " ..... 
... A.,.... U. cllier lilkelcre itre&ea 

Ull' A•111pa, tlllm •e lw1lllJ'aa dew ._ 
letlerl; lllı ..,a llılael Oomaah blllıllm· 

dan Ortıaa &aralııldaa .......... -
edlleu llM&aae1I lla1relle &ellıllı ....na 
.. ...... ,: ... - lberlad• fa ....... 
tıp, llal&aae Ye &tda'l't ıılıılemltttae YD· 

·•-.. aJ&'ı ~ - ukllı• lll&haluı (~"""' -1 ... ..ı.uı .. .... _....,, 

Yazan: Rahmi YA~IZ No: 1 - -----
Donanma Geliyor 

Sanki 
gibi 

hiç bir ıey yokmuı 
vazileye devam .•. 

BlRINd KISIM 

Büyük Harbe girerken 
Osmanlı donanmasın

daki hazırlık 

-1-
lıoıub ıaıım .. , •• ıeıoı Amini ua

ı..o bir •elı tilLAlrlllelı -• alıorl el• 
lllıitn IODU .adt hlalı 'Hllm .... lhıe 
lıeııdblai t!IDlb'eıı arlı..ıdqtaruıa, ılo-

NsetJı. lftl: ....,.. •ıııd;teli; A.,..· 
.... tella ..... ...... llatbracaim• 
......... .,. ... , .rı.e "" ...... , .... 
Polb7- ... ""17. - elılaia· 
••• 11117111ı .... ..., ................ -
•• ıtrwktea bcm·um• ._.... si· 
rlilııdr•• lılr lıoi8a"'- .a.-Iıllr. o 
........ ıa.....t- ... .._,,,.,.. 
!ıarelıe& lanı da rlıı• lllle Iıillıtaell-

alz .......... !ılNlrlletıelıUr, -·· 
.ıe111, timdi ab, rlae eski wulfelerı-
alllu ltatuıda llalaa11t111DmL 

rlade • ller& _..,. ftnD ıel"1· 

"le 8öleyman1Je danlttlfUJ lıanolıa ... 
rlDe bu padlfallın ltaaelıllerlııden ftllr· 

rem 8ul&aa da 1139 elread fdmda Ba· 
mı lıallaaellaı ı.ıııııu ııenlalmın bir 
•etare& AltWHJ Clbl •am•••mu .... 
lı&ıı lclae alm11. ft-ILI. -...ı D• ..................................... 
.. htlrilı llbur lllDaıua ,......., • · 

-la mlitıe.llill .,....._.. tek ••b· 
lıell .... ,,.... .......... MDradan bir 

lı.•bbe daba OiYe edUerelı ı•aifl•lll · 

mlş. dalıa &ODn da 1111 dt flmdllıl ba
landofu blaaya ı•tfrllmlf. ber nl ra• 

pdaa ımı,ıemelu " llll7i17erelı ile • 
rinlıll lıallDI •lm"'1f . 

Eül •akl'iJf'lerde ita ~u*a"•• te• 
davl kadroaı.ı 1ılhk masrafı ucreUtr 
•e idare lliıifoml meYtutlor. 

Bacün, Uert Avrupa memJektUerJD· 
delıl belılmlilılt dealı bir h••lmt~ ma
l .. olan l'llrlılye Camlıarlrell, ecda • 

dından ı.varus etılil ı.a rlilaıek fa. 
allel &elillLUerla• ıaıaamen aypn bir 
11.areke& &arzı Ut- m t mJekelln her tara .. 

fmda lelı ve .&avalhların maddi utı• 

nhllll tllıullrıHIL 1<111 fınal w lmlıu 

buldalıea hastaııtltr raplırıyor. 

Qeçtıılerdt tlt llMll 1ıh lıaUulaaan 

aa .. ı.ı baslaaoslDU> der baJ1ellade --

- H&ııevra baur!ıiı ıoın 1'•Pılan tor · 
plle abflanaa devam ..... tı. demtlı! 

Amiral ttY&P •enli· 
-Tahll- Eslıl ...... ~lef· 

n ...., deillllLlllı lo&emiyorum!. 

- Pelıiü Aaılrallm- Yalaıa mevaua - ......... -................. 
llrllen bu lıarlle ,_anlı lmparawluta 
aler.!ılıaiod• lt&lralı• iL.arar ,,....... ,, • • 
ıdret ne ohıealLT. 

- Ne ıtltf raslJo&f 

- o - dlifmaa -acaı-· .... 
...... --.. t*Dde lıeadl e
- Feliftbmlt -aıor maraıf. 

lllr iDAıua ....... ......... ·---
cbnlı"'......,. ... bir ialaaa YeJa 
IDlu ..... 111-ıwu •••lllmllk etmeljl. 

•• !ılaaı lındlalu lıaf1I dillilm•• 
..... ,.elit- ........ -·ııta 
lle&r .,._, ,ıı.t prı, .. -L 

Amiral u.-.ı ı.a ...ıere eaııı 

lllııl ... I'-•· llellru .... ._ ...... 
lalı lfatleol!e :ri•lı141 tlalllalısa lalıof 

lalıaf halı.ırak aJal• bll•h- lla.,.ı.k _.., 
- Blıı ... .,ıa,. .BurıMI• omularımıa 

11:: t'erpüe •i1dı·- rilı.ta Jlalll.aıı. ,rilı!eMlilnıl• ,,. fU llD• bbr ma• 

1124 de l'Oll Drelıble Carmtlln adh 
1'lr Bolaaclab, Londroda TQmı. aeb· 

-· dealaalllada ilden bir ı•mıala 
&ecrlibelerlDI npb. 

ta,uı. ııtralı blrlael Ja,, ıemlJ• ıtr· 
A nelıre daldı. lllaamaloı.. deııbat

l&Da binen UIL bllllllaıdar badar. 

Bllilıare ı.ııwıı mllheııdlller, blllou· 
• Flil&oa. Aaatu •• ~ d .. ballı 
ı.rlilıelerl 1aplılar. 

f'ramada Ulı lata oluaa denıuııı 
aemlal Qymaollar 11818) . 1891 d• dr 

Glls&av Zed•-
Deııhaltılarmın lnı&blLll ••lıommiilü 

O.abd 1'0 LaıllıeDIDD -ı.i mn • 
olndedlr. 

• . 
nalm rapdırllta \lali L611ı Kırdana 

au~u banu &ebariu ıt&llnll 

İslaııbuluo ı...u aufaaan• core rlno 
u ,rônilen bqunllu mevcuL butane
lerlmlzt ioeledlyealn Gııiimlizd•" 111 · 
da fdır• heclİJ• od«etı 1000 Jalakh ,,_ 
hlr loulaaeolaJD lla vadldelLI lh&J1acı 

Ul'fd&malıla ae kunelll hlr adım o
laca/:ı m•1claudadır 

lJnatmıJ'alım lıl: 

CemlyeUerlD .....,eıı . Jellparellil 
lçllmai Jarılım blrlltl eııasıadı ıaüta

l«!'a eluar!. 

lan •• &emh ellal bize ualaıı TllrlL 
deabel!erlı:I J'e&ltlirm•llle --'lb.. 
Aalıer; 1'en!lti - -ıı:ııa ...., J'•· 
par,. Sonra . ariada fol ro•, J1llll•rta 
t'Okktn Oomanlı -..mıı..... ltbl lıı· 

nkarü ••ham• canla O&lllak etle
:ıeil•I •-..ıotı , 1'aa - ileri 
-~ blru .. lıletlllalllılı u1wr. 

l'iirlıler: lıendllerlae &iıllerllea dool· 

lata asla aaulmular. -· ilen uru 
leerilhelerlm ... ..-- ........... . .,,,,,., .. -ld· .................... . 
lf'eriillell ... &la ..... --.. . 
....... l!ÖJIUJOTDDL. l'iirlı.lerla _,,. 

-1. dilrllsUlilılerl, 1Jilllllılerl lıadu 
-ltan!ur. Qer, -'vrapada paUıya· 

ealL bir luırbt mıatlalı.ı lıalqıııa' mte. 

harlJe&lıı•• lıalına dallı Omnaıılı m. 
.... &orlab .................... , .. ... 
Btba• -llllr 

Amini ....... .............. ...... 

ra.bw 1'• halıu deıtL ı• toplaallya da 

alllayel venııo' ..,, .. !ılr lla<lo Nil · 

llJ'ordu 1°üılıa11 tlalll ... lıan "' olı· 

,ııı rüzlinü J•rt efeli.. .Ktndl .ulılal 

naurmdı ısrar eWtıııl la9nndı ıı.ıır • 

terdi "'11••• ııiJleııdl: 
- Yalımda ıll lllllı liır Amiral!. 

Namuslu 
denizciler 
Bİı'kaç hafta evvel, Vancower 

edlı bir İqiliz ıiJebl, Alman de
alnltıllın tnalmda torplllea -
IDiıti. 

Gemi mlil'ettebatmdaıı B•arl 
J'lter, hüviyet kii;ıtlımnı, •ile nı• 

ıılmleriDJ, •• ııew aenelik bir c•· 
lqmıuua ııe_,eıı; elaa pııralarma 
topladı, bir muşıı.mbaya sardı, .,. 
luca bajlada. Soara, ulıadatla • 
rile beraber bir talalbiye Allıla • 
baa atladı. 

o. aııı .... _,. ııudab ava 
hir Bolıuıda vapuru 7aaluıaa ıet
dl. Kuuedeleri kartudı, .udalı 
da akuıtıya hıralıtJ. 

Fifer, btnleablre haiadı: 
- Eyvah! Kiitt.lanm, parala • 

nm ıuuıdatcı. lıaldı!.~ 

Gemide baluaular, lıendislııe 
acıdılar. Fakat ... dal fOktaa • 
ulılatmJfh. 

Bun11 .rııimen Fişer, Ukıtlanaa. 
paralarına bvupnuşhar; 

Boş sandal. denızıu üzerınde çal· 
kana çalkana Helçikanıo O•tand 
sahiline düşmüt Balıkçılar, kıy -
metli palıeti bulmuşu. açmışlar, 
bunun bir gemiciye 11iı oldujgınu 
ulaymca &Qtiirüp İngiliı kon.<o . 
lo.•una vena.işler. Kon"1lo• d11 ~a
hibine göndermiş. Beliil mal kııy· 
bolmaz, d•rler. Doğru . . 

Geçenlerde ölen 
Fayrbanks nasıl 
muvaffak oldu? 

Sinemacı Detıa.. l'Qerbant• illdO 

llell "' ıtinlerdt "..,.. .. -lbaatı on · 
daa cok bab<elmellı.. ı!evam ediyor 

Meit-r on• •e bdaı oolı. iakdJr edrn 
nnaış. Amttllıada Kalllornl)'ada Saa. 

la Monllıada doimDf oları artısı 58 
r..ıarmıı. oldaiu Jıalde ölmiıfttır. 

AııaJ adı DeslM IJlmudır Bir lnıl · 
Us auelttlnla v....Utı tiranı -16-
mab okurken Do,rlall Uhnanın . Napul · 

•ondanherl dlinJ&J• ıtlm" . ııobreı 

kaaanın.q &damlar arumda blrmC"iler
drn ... uj11D11D 7ualdliın• •ôrüace b•· 
•ıın ne rlbl lıaa...,eUere ı.11aaı euı. 
flal mtrak elmemelı bbll olmadı İJ:. 

ıtııı maltarrlri ıll1or •ı : 

Napeb .. e&ıarı ILonalaru • .!ıer nre 
de•ı aaıara• mnau.ıı oım.. fallal 

Boslu F&J'erbalık ken•tsmı siae.m. ~r. 
... İJ>dt &örliDdliill ....... billü• .. • 

•lnller• ILeadlDI ııevc!lrerdı fÔiırel ı.a . 
......,&IJ', Onu 1e1redealer en~ henae .. 

... an ..... uJll)Jnıflardır. 

Pa1erlıank lıırk ,_. cellDab'e &a· 

.., lclı.J temeı:ılllir. Eileııtt il• elda · 
taaa da bllıandl. Cahpaa•. ı.ıa.ı. ••· 
"""ak elmak emellD• idi 

NılıaJ'el llbllı bliJ_. paralar bzaa· 
mal• başlmıt: .aoblahoı. flJmlnde 14t 
hlD İa&iliz lirası ııarfelmlş. !ıaııa mu 

lıabD IOO blu lnsilb llrası btanıoıt · 
lar Fa1erbank #VVelee t'Yll"nmlt. his 
etıa olm•• .....,. lıansmdaıı nnl • 
mqtır. Ondan ooara Marl Plldordu •I· 
- lllL lıanaı ilet 8ull1de lııılamadıfı 

aaade&I buuuta. 1AflUD&kta bulma,tar. 
Kan lıoe• bliliiD dllnr.,• do""1ıuşlar
., Fakat kadın san'a&ILar bR 1e7a1&aı. 

&en aıenwun olmll'&rÔ bir p ev•t>I 
Am•rlk•r• dönm•YI ısı.mı.ur Fa1,. 
bank bllba"ııa ıttlmr\\i1~ llendlnJ sev
dlrmı,ıır 

1129 da flıbrtı loaı:aıımaia bqlamıt. 

ltlıapirla lıUIDD .. .rı.rıaı OJll&Dlalı ı.. 
&eaıJt. lakal buna mavaltalı olamamıt· 
tir. Fıkal """n barpteıı eyveı Londra

Ja ıt-ım-. . "odvlller oynaım~hr . Dmıya

ca mr,bur ebnuı ea •enedtnbf'rldlr 

•llla>tı l>uldutwı u bUdlrdl: 
- Arhlı 1ılı ıoplaııllJ'a ıılbareı wtre· 

Um.. Berllr.11 vulleaiDia batına .... 
rin. Bu da ıamaıııea ııaıı bina. Btllıl 
.......... leln•• ...... ...,_. .. •• 
ıirillıllta Yalını ...... lelılrltn -
ıalulıır . beride. kapl.,. aıanılı lilsaı 
aörilnelı rlae burada blrlqlr. milu • 
..... ..ı-tlmh Dolıtalan riı11tllr . .... 
rarlaştırırıs. 

Amini. ••dan eılı.IL. Talim ı.ere
cı.ıa dlttr erUııı ... lllrlllrltnl• ... 
•-ra) oaloadaıı &Jrddılır 

• 
llH ,.,..... llulraD ~"1-

&,,,. .... •.ı•=ll~ .......... ,lllı , •• 
...,., ......,, AJmaa1• ...... .... 

llla1- llılııcıl Vllbelmla 1'1r!Laç •ıldır 

aahlelll Avnıpa pa1ılabllarıaa 1aııııtı 
ııe1alıaUerd<D _,.. baflı1an buırlılı:· 
Jar ıen!J &lrtidt tlllblaamalara, dlplo
.. 11arıa ı.tıkim.ı -"ealulııd• ... 
ILllL .oıı ........... , •• _... 

KaJSel', ILmtll 1'1-l 11elll&lna ha 
ııe1alıaUerdea NDI'• bll&l!ıı elhalUI ımer· 
ı1aD 01L111:ın hlr lanı lalımaralı Avnıpa 
dt'fl•llerlnln ıbaat ıımı!ıfellerlnde lıi:I· 
lılr eııdlııe•la doimaaıaa .. ,d&D ...... 
ror, tlrlö ldllrlete aellf'p elan lı• l&Y• 

1111 ......... 
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~,, HIKAYEf, 
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TAL 1 
1 Çeviren: MU A MM ER ALA TUR 1 

Salt Soymaıı hem çirkin bir 
ıeneıl, hem de melelllısiz .• Böxle 
.ı- cı. lıic bir zaman aevllmek 
bahUyarhlı•ı tadamamlllı, 

Biiliin hafla çalışır, izin ııünii 
.c;yle bir Beyoj:luna çıkar. Y• bi
rabaaeıle eınrur, yal:ut bir line· 
maya lider, .kendisine biç de dö
nüp balımıyaa genç kızlara lıarııı 
~I ~ı-- r . ... .ne r•pa111, kynuna 
Wl.ker, , • .• ar ottırunlı:. 

Bu artık he, böyle ilden lıay• 
landa, enu avulall lılr eey vahlı: 
llahayyilesi! 

Evat, Ulıa ıPmtllye Juıdıır yan· 
yana bir lınJa oturmamı" enu dD
daklamıcı.a öpmek deıtiJ. lıatta e
lini bile deidi1-it olan aavalb 
Sait Soyman, aeııııin muhayyile
sinde betenerelı y•raıtıtı qr141n 
hir ııenç lıDı talıayyül ediyor, o
auala avuaıayordu. 

Bayıılinde, küçük bir lıah~ 
ortasında kırmm küçülı bir ev 
ııörüyordu. Bahçe kasımpatlariJe 
dolu ... Genç kız kapının önünde 
belı..üyor ve kendisini ber ziyare • 
tillde güler yüzle karşılıyordu • 
Sonra yanyana utuMJyorlar, ııenç 
kız kasımpatlarıodan birıni kopa· 
rarak, çiçeğin tüvçey•lrrini hirer 
birer lıopanyor ve mırıldanıyor: 
•Semiyor mu, seviyor mu?• 

Y alaıa bn ııenç lus Salı Soy -
nıan'ın bayıılinde! parasıdılıtaD 
ı.ıanbulua sayfiye yerlerine bile 
uzanamıyaa Sail, şehrin içinde, 
böyle etrafı kasımpallarik çev -
rilmi~ lıınnm bir evi aerd• baJ.. 
sun? .. 

Güıtlerdea bir gün muharebe 
patladı. Her ıııemlekeı ıribi hüku
met de askeri tedbİı'for aldı ve Sait 
Sovman kendi yaşında.ki diğer 
ceneler cibi silıib altına alındı. 
Trakyaya gönderildi . 

İşte o zaman biç beklenilmiyen 
bir mucize hasıl oldu. Soit Soy -
man'm taburu, kü<tik n tirin bir 
kasabaya gitmişti. Bu ka~aba ha· 
kilıalen zarif bir yerdi. Bilhassa 
.,ıhiı: kenarında bir~ok sayliyrleri 
vardı 

Saiı Soyman , .kasabada dolaşır· 
ken, birdenbire lıli~k lıınnm bir 
ev gözlerine itişli . Bir bnh(enin 
ortasında luı6ımpatlarit. çevril • 
mlş. lıli<ük. kırmızı bir ev .. 

Sait Soyman durdu, baktı Tıp· 
lıı hayalinde yaşattı!> vr rflyaln • 
rında gördüğü dekor' 

O zaman lıaİn açıldı. c~lkte sa· 
~ın ve eok «ibel bir ıtenf kıt be· 
lirdi. Kıa, Sait Soyman'ı giirüntt 
gtilümsffi 

* Saiı Soyman yerinde mıhlanıp 
kalmıştı Gene Jwı delikanhnın öy· 
le durup kııldığını ııörünce, kapıya 
yavaşça ar.kasından kapadı vr ken0 
disine doğru geldi: 

- · Boş geldiniz asker! dedı, bi · 
zim vazifemiz evimizi yurdumuzu 
lıekliyenlere elimizden grlf'n mi· 
•afirperverliii cöetermektrdir. 1 

Genç kız Saidi elinden ıuııu, bah.I 
çey.- doğru çekli. o narin parıııak- 1 

larile Jelikanlınm elini hem de 
n kadar .kuvvetle sJluyordu ki._ 

Saıı Soyman bİı' makin<' gibi •u· 
ursuz. yürüdü. Bir iki dakika son · 
ra, kapmın önünde metbu! lıızla 
yanyana oturuyorlardı 

Genç kız hl( bİı' ııeY IÖy lem~den 
büyiik kasımpatlarıadan birini 
kopard.t. 

Sait Soyman hf'r zaman haya • 
tinde ve rüyasında gördüğü gibi 
ııene Jı.ızın, çiçeğin ıüveyçlerini bi· 
rer birer koparmağa başhyacatını 
ııannediyordıı Balbıılü lft'nc kaa 

tar yapıtdıtı . AlmaJ17aaıa f'raA&a ... . 
lnsnttre aleyhlade bir lıarlıe .,..., ... . ..,. -.tıı•--a .... _.._. 

Awrapa: it -'Ilı ı.ır ..ı• ...,. .... ................. _..-. 
lene ~:na .,._., illi - arlle
•IDdt balaaaı ... a 
.. ıı...urı. ....,._ ....... ledlılr 

lerl llmıal e&alr• dmetler aruuıda 
.. ..,.,, "" falLlrl Cla:Alllı ....... -.......... .. 

Blrhlrl ......... rtritınf'lı ......... . 
rellıMle bWıtı tıaı,. ft llalbn ... ,... ........ ......................... . 
......... ll&li it lııt'-1 ..... "" • 
hllanam -v..ıaı aalıalua el • 

-iLie herıılıtr bu .. ....,.ıı.ıuıa ror· 
PDIDfmıu ıtdere-ı.: ....ıana• len-
11111 , fee•p•perı temla, talbn Tf' ter .. 
............... ,, =itil. 

tı.ııı&uer .,. 1ıar111erle 11etlrlle11 -
...... -lı lmııentorıatmı• ..... 

........ "-alarlle -

... ,,..,,.._ ....... balaaayerda il•· 
u •alıalıU mlella Wa~ melıaa-a· 

aı ittıbal •• TeralılLI fırlıasııun ıeae. 
eür'etkiJ "' ieeribniı nazırları ~Undr 
lıabıoıtlı 

( Devauu Var ) 

çlnıti aa1erln ııatsllne m.ttnneı
le iktifa etli. C:l«il W.tirirlıen de 
tatla hir sesle: 

- Azizim. dedi, tıı poııtaWan • 
nu:ı çıkarır muıunız'! 

Salt Soyman şaşırdı . Faka! ne 
yapsın? Çıkardı . ne yaparak diye 
ıen~ lııaa "erdi. Gen( kız. i~riye 
&inli , f'lindr hir kıskaçla lelı:nr 
seldi, Saic!lıı ~ anın.ı otur.ıralı, 
postalın bağlarınuı ıı:•t tii:i delik· 
lerdeki kücük ıııadrııi balbları 
birer biru sökııwğ.. basladı. Ay· 
ni zamanda da söyleniyordn: •S..· 
viynr mu, sevmiyor mu?• 

SaiC Soyman, bu 5'\hneni.a g.ı · 
nbetillf' akıl erdireınemeklr be· 
raber. kızın ıııırdtıı,,ını dinleJ'ken 
içinde derin b i r haL du) ııyordu 

Bfitün halkalar söküldüktrn "ın 
ra, genç kıı bu . eft"r askerin kas
ketini aldı "" di~l,.ril•· diiiımesinı 
lıoparmaga ujira~h 

Sait Soynıan iıttı· u , aıuah haya 
linde :ı:aı;athjiı !:'"" ~ .. .. , deli ol
dulunıı "'1ladı 

* Derh:ıl po>lallarıııı gi)dı, ka • 
kelini aldı "" «"Saretl., hayKta. 
yani taburuaa, arkada )a.,.•n•P yn-
nına doiTu yürüdü • 

Artık o ıcündeııh•·t• D•· hnlya, 
ne rilya_ 
w • . 

İngilterede onda 
yedi aile radyo 

dinliyor 
lnpllered•, o:ıtl" yrdi aile rad · 

yo :llnkr. &adyn •IK>nf'lerinin. ge
çen Jıaainondaki ~a)• .. ı 9 milyon 
1:11. Bu. 32 mih·on dinl,.~id demek
tir. 

Muhtelif inıı:ili7 rad)1> i•tasyon· 
larınm yevmi nf>tır i'°atı . abonele -

rin %85 i tarafından dinlenmeklc
ıllr. İngiliz rad) olan. abonelerin 
ve dinleykilenn herhangi bir sor
ııuJarına ~"P \'erir B. B. C r~d · 

7oıou müdiri)eli abonekrinden •e
ned< 200,00o mektup alır ve bı~ 
birini cevapsız bırakma• 

İngilizler nd7•Y• uı. ehemmi
yet veriJ'lf'r Sen<'lilı ahnn4' ücreti 
19 §ilin. yani biııın paramwl" iki 

hap• lira kadardır. Fran•,,.ı~ lto• 
IO frankıır. (2.~I kurus) 

1 Atalar Sözü 1 
* Ağzına ~ıeııı aö)"ley en •n Jıo 

18 gıtmivt'Cf'k •özler işitme.: ta· 
büdlr. 

* Nefsııı e hakim olan insıınıo 
bııfkalanna da hikl.nı olmaı; ı bir 
saman ışidir 

* Düşüııülecelt olur~a elmıeğıa
Jr.okusu, tuzun tadı. tasana t>rı tatil 
ge'len koku ve lezzettir 

* Erke1ı rüyası biı kııdmıa 3şık 
olduğu zaman başlar. Onu a'h:bk· 
tan sonra biti'!' 

* Parayı bir el ile sıa·ınan. hun 
toplaıruya iki elin kifayP t etmiye
ceğı nı diışunmelid i r . 

1t Komşuını sev. f akat kapın 
kapa d a yat! . 

1t insanlar arasınd a muha.ıı

lı.adar geçer akçe yoktur. 



Alman 
fail' mı 

tayyareleri 
değil mi? 

Üç tip Alman • • 
tayyaresının ne 

gibi vasıfları var dır ? 
G•rp cephesinde hemen her gün'. 

ha va istikşafları ve muharebeleri 
oluyor. Şimdiye kadar her iki ta· 
raf hava kuvvetlerJıin bibirleri -

nin memleketlerıne saldırdık.ıerl 
yok. Son birkaç bava muharebe • 
sinde müttefikler Alman tayya· 
recilerine karşı faikiyet iddia et· 
tiler. Acaba Alman havıı kuvvet • 

!eri ne haldedir? Bir ecnebi mec· 

nıua bu hususta şu malümatı ve • 
riyor: 

•Üç tip Alman bombardıman tay
yaresi vardır: Dornıer • 17 Jcr, 

Yunkers • 86 K lar ve lleimkel • 
lll K lar ..• 

•Asker otomobili• ismi verilen 
Yunkers • H8 le Dornier • 213 !er 
harpten çok evvel ve seri halinde 
.Yap':'dıkları için pek o kadar kıy· 
metı ) oktur. 

DOR. ·1ER • 17 ler - Kenarları 
yüksek olan bu mouopl•nlar son 
l'arıs ser;ı.sinde teşhır olunm~ştur. 
Bunların 600 b k . eyı:.r uvvetınde 

iki •Daimler • Benz. motörü vo 

iki parvanesi vardır. On dakikada 
S,OOU meııc yukı.cge çıkarlar. A· 

Zam1 irtifa kabili)etleri 7,000 met· 
redir. 

Azamı• " • sur at: Saatte 445 kilo • 
~etre. Faaliyet sahası: 1,200 ki • 
ometre. Ta~ıyabilccekleri bomba: 

750 kilo. 

Müdafaa vasıtası: Tarassut rnev· 
kiinin üstünde ve altında olmak 

üzere iki mitralyöz. Her ikisi de 
kabinenin nrka cihetindedir. 

. ~man bombardıman tayyarele· 
rıııın hemen ekserisi Dornier • 17 
tipindedir B • unlar, Fransızlaın 

Bloch • 200 ve Bloch • 210 tipin • 
deki b ombardıman tayyarelerin • 

den üstün, fakat Amiot • 354 ve 

Leo • 45 tipindekilerden aşağıdır. 
'YUNKERS • 86 K !ar. - Bun· 

lar, yolculara mahsm tayyare • 

lerdir. Harp başlayınca ön taraf· 

Mevzii Bir 
Kıyamet 

U. (1 lncl aahtfeden denm) 

h
n 2 Enh:1canm ve baı.ı kOylerln zayiah 

•kk ında sarih malumal aho:ımma~ıur. 
Zelzelenin 58 btn kllometrellk bir sa
ha ıclııde insanca ve malca tahribat yap. 
h.tı a.nla .. tılm.attadır. Zelaele takriben 
!OO kilometre u2unluk ve 160 kUomelre 
kdar derinlik. röstermlıjtlr. 

1'la.amartb, henü;ı kari ve resmi u
~t bil.incosu tesblt ed.tmeden, bütün 
SU) lencn rakamlar tahmin buduUarını 
•ısamaz. 

Erzincan zelıe1eslnln •lddet ve yap· 
hiı tahribat itibarile, dünyada. buKüDe 
kadoır vukua selen zelzelelcrln en mtit
h' l ış olduğu ve bir rekor kırdılı al3.ka-
da.r hızı klnlffler tarafından söylen .. 
llltkledlr, 

---00,1>---

P i yango talihlilier 
. Afilli piyangonun yılbaşı ke -
4ıdesınde kazanan nnmaraları dün 
geceki 2 inci tabımızda okuyucu· 
larıınıza bildirmiştik. 
Kendılerine büyük ikramiye isa• 

bet eden talıhıiler peyderpey belli 
olınaktsdu. 600 bin lirayı kaza • 
nanlardan biri de Denizyoll&n ida
resi doktorlarından B. Suat Ya•· 
çındır. Elindeki biletler 2 parça 
olduğundan kendisi tam 90 bın lıra 
aimıştır. 

Bunun 5,000 lirasını Erzincan 
fclaketzedeleine vermiş ve ayrıca 
•Kızılırmak• vapuru felaketzcdc
lcr.nin a.lelerine de para yardımı 
Yapacağını söylemiştir. 

Recep isminde bir bakkala da 
en büyük ikramiye issbet etmiştir. 
Bu talihli de Erzincan felaketze· 
dc.lerine yardım edeceğini söyle • 
ırı:ştir. 

_ Aksarayda Valide camii kayyu· 

taki kabinelerinin önüne tarassut 
memuruna mahsus nısıf bir ı..ure 

ilave olunmuş, atlarına da bomba 
atmak için bir delik açumıştır. 

Yunkers • 86 K lar tanıaınile 
madenidir. İki nıotörleri ,·ardır. 
(Umo • 205 markalı) bazılarında, 
daha kuvvetli motörler bulunur. 
b _ .ıo s.ı.hııu,rii, ) ıluLZ şckhnde ,·e 
B. l\L V tipinde D. 132 motörleri ... 

Azami sür'at: B. l\l. V motörle· 

rile saatte 315 kitometre. On beş 
dakıkada 4 000 metre l üksej:c çı· 
kar.r. Aza~ıı irtJ'.a kab.tı) elleri 

G,800 metredir. 

Faaliyet sahası: 1,200 kilomet • 

re. Taş13'abildıklcri bomba: 1,000 

kilo. 
Müdafaa vasıtası: Önde seri a· 

İcşli bir top, b.r de mıtraıyöz. Alt 
deLktc ve arka kabinede de birer 

mitral) öz. 

Jll.ll\KEL • 111 it lar - llein • 

kel • 111 yolcu tayyareleri, sonla • 
rına bir K iıavesib askerileştiril • 

nıiştir. 900 • 1000 beygir kuvvetin • 

de iki Daimler Benz markalı nıo· 
törleri vardır. Yere inmiye mah· 

sus tekerlekleri otomatiktir. Mo • 
törlerin le\' tarı içerisine girer. 

Azami sür at: 385 kiıoınetre. 4 

dakika, 5 • .niyede 1,000 metre yük· 
scğe çıkarlar Azami irtifa kabi • 

li)'et;: 7,000 metredir. 
Faaliyet da.resi: 2,400 kilometre. 

Taşıyab.ldiklcri bomba: 1200 • 1500 

kilo. 
Müdafaa vasıtası: Tsnıaınile ma. 

liım değildir. Kabinenin üstünde, 

tank kulelerine benziycn müte • 
horrik bir kule vnrdLr. Bunun çe· 
risinde seri ateşli bir top veya ağır 
bir mitralyöz bulunur. J{anatlnr • 

da da: iki otomatik mitralyöz •.• 

Hususiyeti: Ağıriığı ancak 3~00 
kilodur. Dornier ve Yunkers tay· 

yarelcrinden 2000 kilo daha hafif. 
Yunkersler gibi bunların da mü

rettebatı dört kişidir. 

Nafıa vekili Ankaraya 
gitti 

3 ,.ündenberl şehrlmb:d' bulunmakta 

olan Nafıa Vekllimb: General Ali Fu!ı 

Cebesoy diin akşamki ekspreıle An.ka
raya dDnmuştür. 

---<>~oo>---

Eski Osmanlı har::ıiye 
nazırı öldü 

Osmanlı dc\'letinin son harbiye 
nazırı General Zıva llutnek dün 
vefat elıııişt:r. Kııvayı milliyeye 
de büyiik b:2metler etmiş olan bu 
eski ve vatanperver asker 70 ya· 
şında buunmnkta idi. 

Cenaze•i ynrın •ahah saat 11 bu· 
çukta Şehzadcbaşında Mohınudiye 
sokağındaki 290 numırralı evin • 
den kaldırılacak ve nomazı Beya· 
zıt canıiinde kılındıktan sonra a· 
ilesi makbercsine defnolunacak • 
tır. Kederli a;Jesine be)'anı taziyet 
ederiz. 

Kafi yakalandı 
'Üç gün evvel Feriköyde otımın 

Kamil Yıldırım adında biri bır a· 
lacak viizünden çıkan kavga ne· 
ticesindc ayni semtte oturan Veli 
ojtlu Az:z adında birini karnından 
ağır surette yarohyarak kaçmıştı. 
Derhal ş;şli çocuk hastanesine kal· 
dırılarak tedavi altına alınnıı şolan 
Aziz dün hastanede ömüş, katil 
Klin;il de Y• kal anarak adl:yeye 
teslim edilmi~tir. 

mu ile Ortaköyde berber Recep 
30 ar bin tra ve Beşiktaşta Seren· 
cebey yokuşunda Kalkavan2ade 
Bayan S• bahat de 20 bin lira ka· 
zanmıslardır. 

·11 OGURLU EL •ı-• 
AY YILDIZ GİŞESİ 

tlıklidar. HaklmJ;retl Mlll iye Caddc,1.nde No. 103 

MÜNEVVER t:EVAT 
Der st-ne Yllba!tında ve ayhk. ke~ldclerd:> en büyük lkramlycterl ver .. 

dili l'lbl bu sene dahi l'tiilll Plyanı-o 1."ılb:l!il kcşldeslnln en büyük lkra· 
miye:;l olan 

600.000 LİRAYI 
&.:::::ıı•••• 11.325 No. bilette Y~ar ve arkJı:da:larma verd.L •••••ıB 

TILGaAP-

Erzincan Zelzelesinin s·r R kor 
Teşkil Ettiği Anlaşılıyor 

(1 tncl aablftdtn denm) 
kaycJedllmlşUr. Koyalhlsar ve Suşehri 
>·oııarınıu a"'çılma.~ı lçln halk ve l.!ıker 
caJL\ır.:lktadır. S~ehrl ve Koyulhı..s."lr 
için çadır, battaniye, 7l7ecek ma.ddelerı 

l'Clmişlir. 
Sıva.si.ali Enlncana her rün ekmek 

ve diier ınalıeme rönderilmektedi.r. 
Divr1k fırınlarmın fazla akmek çıka· 
rabilmc5J için fazla miktardı un sev· 
ked.llmiştir. Nuri Demirağ da ıkl varon 
un ver.meyi bal\bUl elnıi1lir. 

Enincandan hareket eden ücUnell 
7araWar treni dun saat 12,40 d:ı Sı
vasa l'elm~tır. Erzlncand:ın C'Clen ya
ralı imdat trcnlerlnd.::ki )arahlara Di.v· 
rik istasyonunda. eaY, çorba. yiyecek 
\"trllmekt.edlr. Pansınıan t:.ıı.rlenecek 
tedbirler alwmııtır. Dıvrik istasyo .. 
nunda bir doktorun ııeıaretlndc bir sıh
hat eltipi (':1.hşmkatadır. Divrikle 40 ya .. 

1 

t.akh bir hastane kurulmasını Nuri De-
mlrai taabhilt etmiştir. • 

SARSINTI DEVAM EDiYOR 
(ielen haberlere e-öre, Tokatta hafit 

ve şlddeUi olarak zelzrleler dtvam et
mck1edir. Yıkılan buyiık blnalarıu e.n
k:ı.ıı tcml:ılcniyor. Parti hademesi A -
kılhoilu Hasan ve Ziraat Bankası ha· 
deme.si Rlu enkaz altından öhi olarak 

çıkanlmışlır. Parli miıfettV.1 Kari 
meb'usu Zihni, yarım saat kadar en
kaz altında kaldıktan sonra, saf ve sa· 
Jim çıkarılmı1tır. 

rini b!ldirmi~ ve para teberrüün· 
de bulunmuştur. 

Dün gece yılbaşı miinasebetile 
yapılan bazı aile toplantııPrında 
toplanan paralar da bu sabah Kı· 
zılay idaresine yatırıiuııştır. 

Alınan büyük cl~isi Fon Papen 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop Yazan: ZlYA ŞAKİR No. 27 
hükumeti ve kendi namına taziyet· l\1El\1LEKETTEKİ MİLLİ 

TESANÜT ı~:~i Hariciye Vekilimize bildir-, Şayet Türk filosu haliçteki zincir 
nuş.ır. 

Memleketimizin her tarofından Fon popcn Alman salibi ahmeri·• •• • d "' h k 
alınan haberler büyük felaket kar• nin zelzele foıfiketzcdelerine l'Br· uz erın e ogru are ete geçerse .•• 
şısında vatanın en hücr:ı köşesinde dıına hazır odluğunu da ilave et· 
b.le yarıiıın faaıiyct.n:n göğüsleri miştir. 
kabartacak bir şekilde inkişaf el· Sovyet bü~'Ük elçisi Tarntiyef de 
tiP.ıni bildinnektedir. Sovyct hükumeti ve kendi namına 

Bu miıli tesanüt sayesinde top· tazi}etlerini Hariciye VekİJiıniıe 
lanon para ve eşyaların yekunu beyan etın:stir. 
mühmi bir miktara baliğ olmak· YUNA .... İSTANDAKİ ALAKA 
t;ıdır. Atına 1 (A.A.)- Gazeteler. Ana.dolu 

HARİCİ YARDil\fLAit .. ızeıesı müııa'tbetlle kardeş ve mül-
Hariçtcn de her ııün yeni teber• idik Türk milietl hakkındı lıararelli 

rüler )Bpılmaktadır. Ezcümle li .. nıakaleler yaznıalda df'vam ediyor vr-
manlarımıza işle)·cn ınuhteilf İn- harap olan o &li.ztl yerlerin resimltrlnl 
gil..z \'apur.a~rının idareleri de dün basıyorl.:ır. 
eski Londra sc(irimiz Adliye Ve· Elefteron Yima raut .. ı diyor ki: 
k'.li B. Fethi Okyar vasıtasile 2550 Tardım 1 lertnln frvhli<le mlll!kül 
İ.ngil z lırasJ gönd<.'Tn1işJerdir. prtıara r~fmen büyük blr §Ür'ıtle te-

Irak hükUıneti de ~ bin Türk min edllebllruJş o1m:ı ı, Türk devlet 
lirası yollan1ış \IC Irak Kızılay ce- t r ktl:ifının ne k:ıdar mükemmel ol-
ın:yeti de bir yardını defteri oç- dulunu l~bat rdtr. Ft-llkete uirılanJar 
mıştır. lçin zaruri lhtly:ıç m:ıdde1crlnln miı -

İran •Kızıl arslan ve ;:iincş• ce- bayaası l('in Yunaniı;;t:ınca '\'er.len on 
miyeti de 50 b'.n rivnl 3·0!1rnt.:ştır. bin Tiirk llr:ııro:ınd:\n ma:ıd:ı Yunan hal-

Şehrim"zdcki Polon,·a konsolosu kı racrınr?a bunlar l~ln J:ırc toplana .. 
da Vali ve Bcicdi:rc reisi B. Lfıtfi 1 caktır. Yunan kı:rılh'lç1. Kııılaya hlı· 
ICırdarı ziyaret ederek taziyetle· metıerlnl arzeylem:ıtlr. 

••••• 

Biraderlerine de, birtr (beylll<) leob 
ederim_ Ondan Mil., ke.ndi&Ue dosL 
kalırız.. Akıl takdirde. ~hre cebren 
&ireccilm .• Urm kendislnı, bc-m de bU· 
twı JD.abeti erk;lnını lıi.t!ıçt:uı ceçlre .. 
ceiim.. Şehrin. sckcnt;!ı;f Ue m~keQ.le· 
rllle l'ellnce: bunları 

ktyfine bıra.kacafım. 
DtdL 

da askeri rimin 

[ lmpa.rat.or, bu derece reel tek.lift u .. 
bu.e cbaret edemedi. bw1un u:ı.cr.uıe. 
mu.zaker;tL da. derhal ke!Jldl.j 

.l:;cte imparator bu uuı-tkul \•azl:rette 
iken Türk donanması (l.ı.aliç) e lnm.ı. ,, 
O koca aincir iıe sun.::Ukı k.apcınrtı.1$ olan 
l>ı.z.uıs limaıaıu, akla \'C haya.le e-eiml
)'CD bir şekilde upted.lverıw.şLi.. ,,.. 

Venedık.H (Barbaro) va2Jyetir~ o u· 
da Bizanslılara verıll!I dtht iı. ııoyle 
tasvir ediyor: 

(Turlı; &"tıllllt"rlal Umanın içinde l'i-
ren Bhao doranmaıunlll kapta..a. ,.~ 

ınu:rettebatının duçar oldDkiut a.z!m 
korkuya. sb la3ayyur tdl i'l .. 

Kuma.adan Koko, bana bir akıl dil· 
tü.ndu. En llir'atll ve ha.fillerinden ıkl 

rıh 

Ud.lrcaların arka!J.D.a l'izlene('e.11.ll·r .. on• 
tarı aiti' alır iLtrrk 1w-k &tın.ilerine 
kadar lekarriıp edecekltr .. \!C tam 
mu\'alık noktaya celir ıeımez b.rdcn• 
bire ortaya aıılarak 1. u.rk ı mUerıno 

bueuma C"~kler .. .Eırafıaruıa. atet 
pu:;kurecekJerd1.. 

X.uma.ndan Koko, herttyl lnec he • 
eaplarla ı..a21r1adı. O &"ece (Y ni, ni.ıta• 

DUl 2t üncu cuuu.awı ceco.) hucum 
sa.alinı kara.rlaşurdı. f'ak.al., on bir 
muzakercde bu.Juıımak. f~w ba,un <llil· 
.k.adarıarı (Sen Pıyer o h.iJe) .kllise::;uı .. 
dt topladı. 

.Burada bu mü2ak re eereyan edrr-

Orman tdaresl. barakalar ln,as:ı için 

halka kereste dajıtınakladır. Tokatla., 
b:ılkta korku devam ediyor. Bir kısı~ 
halk bağlara taşınmı1tır. 

Erbaa ve Niksarda. zayiat ve hasarat 
mühimdir. Erbaa merkezinde 435 ölü 
ve 200 yaralı vardır. '700 l!V hlt'a~ ot
muştur. N.k5ar merke:ılnde 2.:iO, kö:rte· 
rlndc 400 ölü ve 80 yaralı vardır. 270 
ev yıkılmıştır. 420 ev de oturulamı • 
yacak kad:ır har:ıp oJmu<.;tur. B:ız.ı 
köylerde yan .. nlır ('ıkmıştır. 

ilk Resmi Za yia tLis·tesi 
Fakat bu: k.ork.unwı sebebi. pek mü

h.nıdL Şimdi Blzaus don>ıunuı, Ud a-
leş ara..:.ında &almıştı_ 

At.c;:.u biri, hayalde ve be ıpta ol· 
mad.ıt,;ı lı:ıldc. e~rarc.ın&.iı bir sureUe U
nu.na giren Turk &f.:mileri .. d.j:crı de, 
(Çlftesiıtun) önunde bulunan, buyu.il 
Turk donanmar.ı_, 

ken, Galata balyu.ı.wıun )'ap.ııı b:ırıe

kcU.en. hı.c k.i.m .. e ıu.ıaeraJ.r decud'
Halbuki \'rncdiklilcre ıı.011 derecede 
duşman ola.u GalaLa balyozu. kv.w.aıı• 
dan K.ekor:.u te~ebbwunu •erha.l ha· 
bcr a.lm.L} .. Bu bU,J"u.k tehlikeyi blldi..r· 
mek lç..n, 1kl ada.mıw T11.rk .t"ad:.pJıı.na 

)'Oll~b. 

Balyoz, baunla k:ılnıadı. Jtumar•Jaa 
Koko.>a da. kendi adamlarınd:uı blr~'ll 

conderdL nu ad:..m ıeicrrk: 

Tokada bağlı bülün koylerde 10 .. 63 
ölü ve 0 kadır da yaralı vardır. 

TOKADIN KAl'ALARI l'ARILDI 
Tokattan relen haberlrre cdre, lla.v· 

:ıa • Kav:ık arasında büyük bir yarma 
yolu kapadıfı l('in, samsun trrnl dU.n 
yolda kalmı'!thr. Sırad:lllar. Am:ı<iradan 
Nlksa:-a kadar çatlamı$, iki üe me1re ıe
nişllflnde yarıklar peyda olmuştur. 

Turhal .. Tokat yolu üzerinde bulu
nan Bazanya, Cerci, Ce11a çlttlllii, Ka· 
layeı, Abırkö1, Dofanh, Cırık köylerl 
tamamen harap otma!Jtur. Dôkmetepe 
köyüne blrşeJ olmam11tır. Kayalar ü
serJne kundan Dat'JI köyü halkı, ıel
sele &"ecesi, kayaların birbirine çarp -
ınasından Uerl ı-tlen korkunç stslerle 
uyaonuş1ardır. Falla&, köye bfçbfr şey 
olmamL~hr. Tokadın Almu" nahiyesinin 
Armutalan karU old•iıı J'lbı ~llkmhr 
tür. ÖlenlerJn sa.yıııçı benilı bllfnmlyor. 

Tokat merktılnde yıkılan •hl•P •Y 

1&1'1Sl 20 kıdardn·. Fakat l'teton olarak 
inşa edilen ve ytnl yapılan Parıl, Halk· 
evi ve banka b;nt1lırı tamamen t:ııt yı .. 

fını hallne Kelmlşttr. Atfpa~:ı tımll fte 
Meydan camllnln de bir tarafları çök
müştür. Trk1't tik mektrp blnalannda 
bazı çatlakhklar vardır. Zelzele de ha· 
fif hafif devam eltlilnden, maarif ma
dilrlüfü tedrisatı ,;mdUik durdurtmuş· 
tur. 
Çonımun yre-ine kaplu."a..-ı olan Be•e 

kaphcacının suyu ıon selzele netice • 
sinde kt-<0:llmtctır. 

İKİNCİ VARAJT TRE!'.1 
İkinci yarah treni F.n:lncandıtn l\ls· 

Jatyaya C'tlmfr;lir. Sıvıu Kôrdrrllmtk 
üıere sevkr-dlJrn yıratı1ann Sıvas tren 
yolunun kar yil::ıünd"'n kapalı olması 
dolayıısfle Çrt.lnk~v:ıda kalma1art tehU
kell görülmüş. 'l\Talatyaya ıevkedil .. 
mlşttr. 1'1':ırnh treni Malatyaya &'l"Ct ya• 
n!lf1 rıehnf,tır. 279 yaralı l'elmtş bunlar• 
dan 43 yarah ilk teda.Yl'>l yapılarak Dl· 

7arb:ıkır11. ı-örıd .. rllml•tfr. 
169 yaı-ah, I\J:ıtatyıda mcveut hJ.!t•

rclf"re yahnt.,,1ıııfl'r, Dlttr hstll yara
lı'ann 11k tetlavfıııl ,-1ınldıktan sonra, 
anuları üzf"rlne tanıdıklarının evlerine 
cl~mf .. Jttrdlr. 

tlcUnrü yaralı trf'nf de dün saat U~•O 
da Malatya1a J'•lmlştlr. 

• 
Yardım 

Seferberliği 
(1 inci aahlleden devam) 

Evvelk i!!iin İstanbul ve İstan· 
buıluların i'ık yardımını feliiket • 
zedelere götüren •Dumlupınar• 
vapurundan sonra 2 inci bir im
dat v•puru daha yolanmsaı işi de 
bu toplantıda karara baflanacak· 
tır. Aynca J{ızılay İstanbul mü· 
mcssilliği toplanan eşyaları muh· 
telif pmbalıijıar halinde bugün de 
saat 15,40 trenile Haydarpaşadan 
felaket mıntakasına gönderecek • ı 
tir. J{ızılay İstanbul şubesine ya· 
pıian tebcrrülerin yekunu 100 bin 
liraH ı;eçmektedir. j 

Muhtelif müessese ve şirketlerin 
müteferr:k J·ardımlırrı da de\'am 
etmektedir. Bıı ara müteaddit iş· 
çiler, müstahdcmkr. teşckkiiiler 
aralarında para topla~·ıp Kızılaya 
yatırmaktadırlar. Bu me~·anda; 
vakıfıar umum mi.idiirliiğünce ta· 
mir ettirilmrktc ol~n Aznpkapı 
•Sokullu l\Ichmetpaşa camii. ta • 
miratında çaJısnn usta \:e amele
ler de 1 gıindeliklcr:ni tcberrü et· 
nı.şilcrdir. 

(1 inci sahJfeden df"vsın) 

Sıvas vlliyell kOylerlndc 4.09 öl ve 
284 yaralı vardır. c~.tUn Sıvas viUyetl 
mı.at.akasındaki ölu m~kt.an şimdiye ka
dar 1113 olarak tcsbat edilmi.!Jllr. Bu 

miktar muvakkattır. 
l\taıatya viJ.iyetinde zayiat ve basar 

yoktur. l:'alnız bazı mek .. cplrrln du -
varları çaUad.ıiından, tedrisat tatil e
dilmiştir. 

Yoz:aı vili;rct merkezinde ölü ve 
7arah 1oktur, Bazı kaza ve köylerde 
ceınan yekün üç Olü, scklı b:ıflf 7arah 
vardır. 241 k:ıdar blna. yıkılmış, ısı 

ev kısmen hasara uiramıştır. 
Tokat vll.1yet merkezinde beş 

ve 6 yarah vardır. Üç resmi. 150 
ölii 
hu· 

su!i bina yıkılmıştır. l\ltrkeı kaza ı:e 

nabJyelerlnde ise 5 resmi, 638 hnsusi 
bina y1lıılm11tır. 545 ölü ve %99 1aralı 
vardır. Niksar kazasUe nahiye ve kô7· 
lertııde üç resmi. '7ot hususi bina Jt

lulmıttır. 540 ölıi ile llH :raralı var· 

l dır. Erbaa kaz:t."ı ve köylerinde JG59 
hU!'w.i bhı:ı 1ıtılmışhr: 881 öhl ve 353 

yar.ılı vardır. Zile kazası Ue nahlye \•e 
kriyleri.nde 13 ölü. ve !:7 yaratı ,·:ı.rdır. 

Bazı köyler harap olmu~tur. Re~dlye 

kazasında zrlıeleyl mulca.kıp y:ıncm 

çıkmı~ ve 150 evdl."n ibaret olan kaza 
t:ımamen yanmı., yalnız 3 t\:' kalmıı· 

hr. 2:i6 ölü \'C 5! yaralı vardır. 

Artova kaz.ası lle nahiye ve köylerin
de iki resmi bina bm.amen, 71 h\lsw.i 
bina k.ısnıtn ve bir hlbu i bina da ta
r- ·- ·1 yıkılmıştır. 2 ölü ve bir yaralı 
vardır. 

' ..ınartesi runü öfl•Y• lıadar tesbll 
edılen zayiaL .,,,. hasara alt bu rrsmi 
rakamlan. cöre, Eı-ılnca.n vll.lyeti ha

riç zelzele sahasında cemaıı 4Ci78 ölü ve 
2385 yaralı vardır. demektir. Faka&., 
bu nlamlarııı bir kısmı muvallkat o
Jr .......... ı ... t mlktannın tesbJUne devam 
ol anmaktadır. 

• • • • • 
Seylap Felaketi 

(1 lncl a.hlted~n de~\ 
dafundan bun.ya hilca.m eden sular 
,rerlye 7a7ıJarak bütün ovaları birer 
deniz tııı.llne ıeUrmlşllr. 

TAHRİBAT FAZLA 
Feliketln kazalard.a. ve köyl~rde yap

hfı bil.yük tahribalm mı.k:tarı ve insan 
zayJatı henü:ı. tamamlle tcıııblt oluna. • 

mamıştır. 
\'ali Refik ıturaltan ve komutan Ge

neral Vehbi, müteaddit memurlar te
li.ket uıınt.aka ında bulunmakta ve 

• yardım işlerine oeuret ederek alınacak 
yeni tedb.rlerl teshil etmekttdlrler. 

rc:rczanm bllhaS!!>:l nı. Kemalpaşadı 

,ok şlddelll olduiu anlaşılmıştır. Ka -
sabanın ortasından &""eçcn Simav çayı 
ı-ece yarısından sonra ansız.m laşm11 
ve l\alı:ı Velı:atetl tarafından 500 bJn 
liraya 7:ıptırılmış ol:ın su bentlerini de 
yıkıp ,.eı;:crck kasabayı lkiye ayırmıı· 

tır. 
Bütün çat'1ı boy.u. mahalleler pek kı

sa bir müddei içinde ıularla kaplanl.l'
ken, uykuda bulunan halk sellerin çı. 

kardıfı boi"uk eürültuler arasında ., ,. 
taklarından fırla.nuş; herkes damlar111 

üstüne. alaçtara tırmanm..ata ba.tla.mı.t· 
tır. 

Bu esnada eltklrllı fabrllıasınm ea· 
tan düdüiu ve bekçllerlu fer7atlan ile 
dijer emUerdekı halk da te.lllikedea 
haberdar olm111lardır • 

SULARA GO~IüLtJP GİTTİLER 
F•kal; ka>ab:uım ,ımaıtndekl ma • 

h:ılleler ah:ılisl ıuJarın bucumu. karşı
sında hiçbir yere kaçamaml.'flar; bir
ı:okları yıkılan evlerlle beraber sulara. 
C'ömühip Lotulmuşlardır. 

Bu r;ı.rahk bir fırında da yanım çık· 
ml$, 4 diilık5n yaumı,tır. 
Sellerin kuylcrdckl tabrlb:ı.h d:ı. pek 
büyiik olmuştur: 

Azaplı köyU, balkı ile blrltkte ol· 
doğu S"lbi tam:ımen mah,·olmuıtW'. 

Knmkadı. Ormankadı, Voyvoda ve 
Tepecik kö1lerl de tamamen ıular ara
sında kalmıştır. Bu böylerle irtibat t.e· 
atslne bnk.in hasıl olamamıştır. Dlicr 
taraftan K..aracabeyln Ovaesmen. Ha· 
mtd.ye. Beylik. Çlft.esarıHy, İsmetpaşa 
ve Bey kôyle.rile Aklılı...ar köyünü. de 
tamamen sular ba.smı tır. 

l\Iudanya ve Gemlikten &'tlirilen 30 
sandalla Bandırmadan muteaddit ka
J'ıkl:ır kamyonla.rl3. 1\1. Kemalpaşaya 
.ı-önderiJmlş, a)·rıca Borsadan da Jan -
d:ırma ve a(,;keri müfrezeler sevkohın· 
du&u clhi mühim miktarda ekmrk, ça
dır ae lüzumlu e ya e-öndcrllmiştlr. 

\raıı Refik Kuraıtın Dahiliye Vek3.· 
Jetlle daimi temas halindedir. 

KLRT 'Tl'rl Kt1 \"\"ETLER 

GÖNDERiLİYOR 
l\11Jli llull .. .ı. ... a \' eJıı.;,1.leU; Alyonkara-

hbardakl tombaa böhiilinü yardım için 
ıeTkedet'tllnl blldınn~ttr. Kl:rlrre de 
mü~adclit sandallar l'ÔDderllmltUr. 811 
meyanda Uluolbal det'Hhden kalkan bir 
7ardım motörü •Zlln sulann cettya
nına kapılıp kayalarda parçalanm.1$hr. 
fçlnde bulunan 2 mühendı! bolulmu1-
lardır. :l\taldnlst l\lehmtt. kurtul.mut • 
tur. 

Seller Ululbal köprüsünü dt tehdit 
elmcktedlr. Bu köprU 71kıld.ılı takdir· 
de Bursa Ur carbi Anadolu ara. ındakl 
yegane c-rçlt tıe kalmamı olaeakhr. 

Dün akşamd:ınberl bu b:ıval.d~ tld· 
detll bir Jr::ar tlplsl de b.ı,ı:ımı' bulun. 
maktadır. St"llerln K"lttlkte co knn ve 
kudurmuş bir hal alıııa"ı . andallarla 
kurtarma işini dr t.f"lıtlkt-ye dü,ürmek
te. bu ye~e tahtl~ va."ıtaıııınd3n d.ı is
tifade edllemlyecetlnden korkutmak -
tadır. 

He.nliz birçok yc-r1rrle muhttbt"rr te
min t"dllemr-ml$ oldufundan ah'tlisl ile 
beraber kavbolan köylerin adedi ve 
hakiki kurban &a)'lS• tesblt olunama
mıştır. 

DİGFR ~nNTAKALAl!nA 
inrröl. İnnlt ve İr:mlr mub· blrltrı .. 

mlzden aldıtımız trlırranan ,ört- bn. 
ralarda y:ıtan 8Ürtkll '' şiddetli J:ti-
1D't1rlarıian d:ı dereler t.aşmlt araziyi 
ıuf.,r k'lnlamı,tır. 

fzmlltekl !llt>YF'p ecına!0:1?1d'l 11:'-tıt f:ıb
rikasının bazı kı ... ımların1 da. , f'I h:."i· 
mı~q, da. !!Ular tttal'."e taraf'lndan bn•:11· 
tılmışhr. f:rmft ova"ı vt- C'lvRr n•rl"rte 
yollar hilen sular altında bnJonmak .. 
tadır. 

f7mfrdf' de Grdlz nf"'hrl "" W"m. Nlz 
Te Fertek (':l'Yları taııımı.,t•r. M~nl!"a n· 
n~ ile Torbah mınt.a..k.a!lmı da sular 
ba..C\:m1 .. tı1'. 

Bun.tarda. nüf11, n•fatı Y"k•a da 
kö7lerd,. Y'"iit,.~tl,,ıt t"V't"r '."1lıtf~ı hr. 

VF~İLIR)tAK nA TASTt 
Amacı'."5. 1 (lfa u•i'- 1',..l'n'1"''"1t 

Dt-hrl f.!l~h. Şthrin 'hlrt',.k m11h11'1pf .. rl 
tıo alhn'11. 'kıldı. Ro•a7k::ııJU ıııf'mtl ile 
un fa'hrf'c'tl:ırı ,...1.,t~k11•1 tımamt-n !IU• 

lar afhJtd'.td1r. Sfd,,,.fll bir yafmur d:ı 

durmadan devam e-df)·or. 

l'Y1aslakta iki otomobil 
çarpısh 

Galata.da Serfe r;o'k:ı.fında. 12 nmna· 
n.da otur.ın şoför Nc-cdct Topuzun fdöl· 
reslndf'kl !118 numarah tak"li otomo· 
bal dün e-ece "aat 2..30 da şt,lldrn ac-1· 
mekte lkrn ?\ta•lak 1olundan Ş~ll i'i· 
tikametlne ,rlden A\'Tilnln fdareslndl"kl 
818 numarala hu u i otomoble earp • 
mı,. otomobillr-rln fenrr ve ~marluk
ları ezilmiş. ,otör St<"drt Topnt yara
lanmışlır. Zabıta lahlıllıa\a hqlam lır. 

Turk doua • .ma.sı, :ıinclr onlinde btk· 
1.yen Bu.ıns donauru.ı!.uıa ıaarraza 

ba~lar:;a, hiç şuphesiz ki limana ,firen 
~ W'k '°cm.lkrl de ack<ı1.cba bueı.1m ede· 
cek- \ e bu~ l>iuas &'emiler.oi •~fl\i· 

Jı>·eeekU.. liaJDuk.J Bin don..au.ması· 

nın kuvvet ve muka~·eu1e~I. bu ık.ı ta.
raflı da.,ma.n bucwnwıu brdelmı>·e 

musait dcgildi. 
Şebird.c, imparat..ırdan en mJ.t vul 

bısa.ıı.a ka.du berke» telA.f ve heyecan 
ıçiııdeydi. ııaa.ın büyuk bır .kwnı, ki· 
lbcler~ kapanm.ı~t.ı. Aj.ıya IK1.b'a dua 
ed.yorlardı. 

nıaamafilı Bizans donanması umum 
kunıan(J.;ı.~ıı (Sinyor, AlvaZll'O .Uiyedg). 
S<.iukli:uuıo.ll'l.ll.1 kaybe~d.i.. ÇJu:.~..ı· 

lunı:ı.rd:ı.ki 1 urk fııo~uuu ıara»uı. el· 
mek üzere, :ı.neirin ti kenarına k:ıd.ır 
bır k.adı.rıa •ouderdi.. ~.a.yeL 'Curk i'i· 

Josu, zincir ur.erine dotru harekete l'C

çene, derhal icap eden ledb..rıcı: a..ı· 

~k. .. beW ele MA ve ka.au bir harbe 
r.ı.ri.~Ut-eck&.J. 

Twlr.ltr vaziyete h.iklm oldulrJaruı • 
d.a.n emln b.i.r halde ve azamr-Ul btr 
su..kılıı 41ııde lluruyorlardı. ve ba hey
beJi suk.un ile, Bb.ı.n.sluara bWtbu~u.n 
dehşet ver.yorlard.ı. 

- Sinyor, Kapilan! . .Lu gece yapa• 
cafuııı bu7uk iı1 i, ba.J.yoz (·er.aı11arı lıJ.• 

ber a.dılar. l"aJr..at yalnu.: M.tı. ııa, buy .. 

le muazzam bir ışe atuınanı..:a r ... zı ol• 
muyorıar. 'Iurk. douauuu..::sını d .ı.ıa t• 

wiıı b.r halde lıııh:ı edcb ek 1 n 

bu meseh:nin )arın ~ect)c ır-kı.ınoı· 

51.LU \'e bu hus.usı.a. t;enc"·~ıil<"r4.e. de bır. 
l~men~i \av~o ecL ·urur. 

lJedi. 
Kaplan Koko. bıı t<klifl buruk blr 

memnunlyeUe kabı.U et\i. Balyoza. le· 
ftkif.iirler ıond~rdi ve u ıece, 'l'urk.Jcre 
hücumdan VU&"e~U. 

Turk p:ı.d~ıa. ıellnee .. Galata ba1-
yozunU!lı ıönderdii' adam' dinliyerck 
lhıo;an ve mi..Lka.t'aUa.ra carkeUiktf"n son• 
ra, yanına. sü.varllcr vcruck. Cialaı.aya 
iade eilL Sonı:a, yıldırım ur'a.We ha.re· 
kele seçerek, llaliftekJ cemllerlnt.D mil• 
da.taam ieln tertibal alJnıya clrı.şU. 

Evveli erklboz tufelı;.lcrJe muselli!ı 

blr mfilnaeyi sür"a11e cemileri.aln bu· 
lundutu uhile ıenderdi. Banlar ).ara 
tanJa:ad.an ~eeek Bi.aa.as ukerl~rlnl 

C'erı pw.kW'teeeklerdi. SG.nra. sahile ikl 
batarya Wp lndirdL BllDla.rm bir ba

tar7asını. celllllerin bulu.uduiu abile 
(yani. Kuımpa.p semtine) d;terin~ de 
k.a~ı tara!a ()·ant. (defterdar) kıyıla .. 
rma) ycrletUrdL Bunlar d.a pyet de· 
ni:ı hücumu vaki oluru, diı~m211 it· 
mllerl jizerJae butü.n tlddet ve sür'at· 
lerüe ateş edeceklerdi. 

( Dcvoıru Var ) 
İmp:ı.ra.tor t.amamiJe ümitsiz bir halde 

fdi. Bütün donanmayı Lıiıim (yani, Hi

zanı.ela bulunan Vrnedik.IJerlıı) t.m.rilıe 
verdi- Bu.nun uzeri..ııc. derhal (12 ıcr 

meellii) ni içtimaa davet ettik. (Scnt 
l\.larll kUQeslnde, bararetıl bir mu.ı.a
kt>reye ıir~lik. .• laks.ad.ımıı., limaua &1-
ren 'Iurlr.. ı-emiltrini ate~cmek, bu u. 
rcUe felil luı nıub.m bir kı.:imı~.ı bt~r· 
taraf edebiluıckı.i.. .. ıccli.:6 Watwda.n. 
bu esas kabul edildi. Ondan &onroı. Lıu 

m~lenin n .. ıl ya.pıl.acatuıa cl.a•r. dt· 
nh: mutclıOls.sısJ.ırınw fiki.r,er, dilıle .. 
Dildi. 

•• • •• •••• ••••••• 

Bunlardan bazıları, bühin filonun 
birdenbire d~mir k.aldıra.r:ık. Turk. ıe~ 
milerirun ü.ıcrlne hücumdan baru.etU.. t 
.eri Bazıla.rı üa., bir ıkı ~.ı"a.r•;.ı. ...... " ... ek 

&emUcrlnin bulundukl:\rı ı.ahi!e a!ıkrr 

gundcrerck, Tiırklerin kara ile lrıiba
t.ını kewneyl tanlye eylediler. 

Bu LekJUlerin ik..si tle ta ..!>ik kabUl-
7ctinl h.aiı de~lldi. Cüııkü, (Galata) da ı 

buluna..n Cenevizler, aı·lık tamamlle 
TW"k.lerin nuluz ve Lts...ri altına l'ı.rınit 
oldukları lcin, kendi sahillerinde mut .. 
hiş bir deniz harbine musaade elnıl -
yecekler_ Belkı de harp esnuuula ·.rurk ... 
lerle blrJeşe<·ekltrdl. 

İlı.lncl tcklı!e ctllnct- o:ılıllde, Zaf· 
nos Paşanın kumanda ·ı altında kos· 
koca bir Tü..rk kolordusu v..ı.rkrn. ora:r.ı. 
asker C'öndcrmck pek beyhude ve ına .. 
nasız bir llare.keUJ. Biç şi.iphe 7ok ld 
oradaki TUrkler, cündereeefbnlz as
keri bir ha.mirde Julıet.an ceçll'ıecekler .. 
d.L 

E, lf1I halde,. 
Nibaye~ üçünc:-il bir tekllt,_ Trab

ı:on imparatoru tarafından imdat ol:ı· 

rak ı-ônderilen kadlrıaların kuman • 
da..nı (Slnyor. Jakomo Koko), iki ka· 
dirn ile ani bir surrtıe Türk remıJe .. 
rinln aıerlııe at.ılmayı deruhde etti. 
Turk l'f:.miler.nin or~ına auJ.arak. et· 
ralma atqJu raldıra.cak.tı. 

Koko, bu 1$1 b~ut yapacaktı. Ve 
lllecıı.., bu lekll!i büyuk takdirlerle 

kabul etti ve kumandan Kok.oya, bu 
hu.susta t..am bir aa.libiyet verdl 

Kumandao Koko, derhal i1e &iriştL 
Arı.usuna uyıun, iki k.adire-ıı seçU. 811 

l't'milerin e-lrafına yiln ve p:ımuk ile 
doldurulmuş S'll\'lllar ıardırdı. O su. 
retle ki. Türk toplarının ta1 rUUelerl, 
bu yumu';'al< c.i in1lf're earpae:ık, cemi
lere bir tesir J'&pamı7a ktı. 

Fakat. bu ('a\·aııar aanldlkta.n 10nra 
cemUeri tahrik rtmrk mumkSn oluna
dJ. Ciınku ne 1f'1krn ve nıe de kü.rek ile 
nıa.nevra 7apuı17a 1mkiA k•lmam•ıtı. 

lVlaarit veh.iıın.n 
bey anacı 

Uataydaıı İzmirc ı:eımiş bulunan 
1\1 .... w .... "~n..ı ......... ...,., ....... ~ .. 11 "'°"' .L U• 

ccl dün l:tınır llalkc,·ınde ıııuaı -
Lı .. ·cclc nıc.:ıı!c.b..ı hır lıasbıhoı 0 de 
l.fw.ır...wtUU~~t.;,Y. 

\ Ch..ıJ .v ... .ıuarc ı::azctecılerc vaki 
be~ o.u.uıınt.ôl .\ıaı~ı;, a, Lıw.ıığ, lJi· 
) a.c.t>a.Kır, Antep, 1\J.aı:a~ .tUJUll \'8 

niha3 et lıııı .. rucki tt!Lh.llllCr.lııdcn 
ço'"' ınctunun oldu~uııu ve cv\·t.Jki 
&cuc1 ... rc nazaran ouyuk hır inki· 
şaı gördiiği.ınü söy.enı.ş, ınektep 

kıtaplartnın en uı.:ık \'ılU.JcL1cıJc 
l..uc ı .. hıaıulandıı:;wı lıaıaylılar .. 
da oa buyiik bir maar.ı a~kı bu • 
lunduğunu SÖ) ledikt~ıı sonra son 
zelze.e felaket.ne temas etmi~ \'O 

ac:ıkta k:!lan zclz.clc- ınınlakn:ı.ın .., .. 
daki talebelerın ısıanbui, Sn'as v• 
l:..rzuruın gıbı vıla3 \!lıcıockı nıck
tcpJeı·c nakJo.tunac:!j::ını bu suretle 
tek bir talebenin bıle mektebsi~ 
bırakılıruyacai:•nı bc3,an ctmi tır. -

Feshanede _}angın 
Dün öğleden sonra saat 15.%0 do 

F"'h:ıne fabrikasını:.a çıı;.an oıduk• 
ca eheınm'.yetJ: bir yangın tahki· 
katına bu sabah devam olunnıuş· 
tur. 
Ateş fabrika imalathanesinin ü• 

zerinde buluna,, çuval ılrposunc\a~ 
çıkmış ,.e 10 bin boş çu,·al iıc '1 
toı·ba srı:bun y:ıuınıştır. Bazı maki .. 
neler de harap oımuştur. 

Tahkik. ita bilhassa ate~in neden 
çıkhf:ı araştırıln.:ıktadır, 

Sullanahmet 5 inci sulh hukuk 
hakimilğindcn: 
Kuınkapıda Saraç lsak mahalle• 

s'ndc Tatlıkuyu r.anıı ile n1aruf 
Hamamda kiracı iken bu defa ö
lün1ü üzerine terekesine nı:ıhke· 
nıcnıizcc eJ konınu~ olan Pakizcye 
ait ve n1ezkfır hanıan1 iç:ndl" bu
lunup mahkememizce tesbit edil· 
mi~ olan hamamcılıKa mtitenllik 
es Yasının ~/l/'J 11) tar'hine nıiisa· 
dif çarsamba günü saat 14 ten iti· 
haren mahallinrlc acık arttırma 
suretilc satılaca ı ilan nlı•nıır. 

933/162 



Müstesna bir formülle ve aza • 
mi itina ile yapıldı!';ı ve rekabet 
kabul etmez bir fi.atla satıldığı 
için yurdda ecnebi marnulat;nın 

hakimiyetin! ortadan kaldırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde 
hiç stok bulunmadığından da mü
temadiyen taze ihzar olunarak pi
yasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız: Sade dlş -
!erin.izi temizlemek, korumak ve 
güzelleştirmekle kalmazsınız, ver
diğiniz parr. da kendi cebinizde 
kaılınış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra g·ü.nde 3 defa 

1;mn·1 
Al\'.KARA RADYOSU 

İranca 
Arapça 
EUence 
Fransızca 

Bu!ı:arca 

Saat 18,00 Prol'ram ve memleket sa
at ayan, 18,e:Ji Müzik: Radyo ca-ı or
kestrası. JS,40 Konuşma (Fuzuli hak .. 
lımda). 18,55 Serb .. ı saat, 19,10 Mem
leket saat AJ'&n, ajans ve meteoroloji 
baberlerl, 19,30 Türk müzltl: Kadın 

ce(ltt konseri. Çalanlar: Vecihe, Reşat 
Erer, Cevde' Kotan, Kemal Niyazi Sey
bun, izzeltln Ökte. 20,15 Konuoma. 
20,30 Türk müzli.: Fasıl beyell. 21,15 
müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne.:ip 
Aşkın). 22,15 Memleket saat a1an, a
,Jans Jtaberleıt, ziraat, esham - tahvllit. · 
kambiyo - ınılıul borsası (tlal). 22,30 
Müzik: Bir .. nfonl. (Pi). Z3,00 Milzlk: 
Cazbanl (Pi). 23,25 • %3,30 Yaruıkl 

prorram Ye lıa...., ... 

• 1 ,,. ~ , 

Çocak Hekimi ~ 
. Ahmed Akkoyunlu 

ablm • Talimhane Plılu No. ' 
azardan maada her gün saat 

---------------------------1-.15 den sonra. Tel: ol0127 

Beyı&ğ~u VakıfJar Direktörlüğü ilanlar7l ! HALK OPERETi 
ı\11.11a ·nmeo 
kıymeU 
L Jı<r. 

120.ot 

J!amellhfunntla Arll•emlnl mahaıı .. ıntn Arpacıçeşme sobfıııtla ..ııı 

58 yeni 52 ve nnmaralaj 26 No. lı ahşap dört odalı hane. 
Eski Bedrellln 7enl Evliyaçelebi mahalle&lnin Aybastı sokağında Taki 

Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmasla 

(Bryoğlu Çieçği) 
Yeni operet 3 perde 

DOKTOR 
14 metre murabbamda arsa.. 

l53.50 Tarabyada Boslanlçl caddesinde eski 1 7enl 51 No. " bq baouk döntim Feyzi Ahmet Onaran 
bat •l'USL Cildiye ve zührevlye mü!Ehassısı 

49.50 Ort.aköyde Vetincüorta sokağında 21 mükerrer No. lı ana. Puar bar.iç her gün sabahtan 
Yukıtrıd'\ yazıh lfayrlmenkullerln mülkiyetleri peşin para ite on beş rin mti.d- akşama kadar 

'leUe aoılı ar11ınııaya çıkarılmıştır. İhalesi 3/2/1940 &'ünü saal 15 de komisyonda Adres: BabıMI Coğaloğlu yo-

·a..,uac .. ,fusdan La.hpleriD yüzde yedi buçuk pey kçesJle AkaraC. .. Mahlülı\t kale- ı::::ku=ş=u=k=o=·ş=es=in=d=•=· ~N=o=. =4=3.=T=eı=. =2=38=9=9=: 
1 

mine miiracaatlarL ( 10433) ı. 

lstanbul levazıIJl amirliğinden : 
Eyüp defterdarında 1 No. lu 

makineier Jçin ihzar edilen •bina 
calışmak isteyenlerin Defterdarda 
müracaatları . (10894) 

dikim cvi.ııln çr;·ap atölyelerinde 
dahilinde zati çorap rnaki:ıcleiic 
1 No. lu dikiınevi müdürlü~iine 

1 inhisarlar U. Müdürhiğünden: 1 '-------=---
Cinai Mık. Muhammen % 7,S Eka itme şekli 

U, teıııın•t IJ&tı 
Lira Kr. Lira Kr. 

İş elbisesi ceket palto 100 adet) 
Postal 115 • ) 
Kasket 115 • ) 1415~ 106.12 Aı;ık elwli. H 
Amele elbisesi 15 > ) 
Kaim celtet ve pantolon ) 
Je!AUn ;yazlık 500 kilo 

> kJşlık 750 • - Pazarlık 15 

1- Şartnamesi mucibince yukarıda yazıb 2 kalem malzeme hizalarında ıoo. 
erilen usullerle sabn alınacaktır. · 

ll- Muhammen bedeller~ muvakkat temınauan, eksiltme saaUeri yukanda 
fuıbdır. 

Ill- Eksiltme ve pazarlık 9/1/940 salı günü Kabataşta Levazım ve Mübaya-
at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . 

IV- Jel&tin şartnamesi her gün sö<ü geçen ıubeden parasız alınacağı ıı.tbl 
ıOmuneleri de görülebilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7

1
5 güvenme pa-

.-asile birlikle mezldlr komisyona gelmelerL (10637) 

. 
ISTANBm. KAP~~ıkıo 
-=v" sizANs sw 

l'c. 1~7 Yazan: !iL SAMİ KARAYEL 

Fatih Bclgradı şarki Avrupanın kapısı adde· 
diyordu ve ge:ip Be'.grada dayandı 

FatJhJn maksadı Sırblstanı tamam ile ı 
ısUI& etmekti. Çünkü, Sırplar Tuna
nın üstünde ve altında Türklere karşı 
oygwısuı blr vaı:Jyetıe bulunuyorlardı. 
İlkbaharda ordu Sırbıstana hareket 

•111. Yolda ruaeldltl kaleler! fethetti. 
Nihayet BeJgrad kalesi önüne kadar 

Jayandı. IJarekitı bizzat Fatih idare 
·diyordu. O vakit toplar uuklara sü

rtiklenemezdt. Neresi muhasara oluna· 
ak ise oralarda yeniden dökülürdü. 
Bel&'raduı muhasarasına mahsus o

!n toplar da Kroşovaçda hemen dö
üld~ Muhasara toplarmm dökümü 
ışında Sultan l\lehmet hazırdı. 

Kroşovaçda tamam ü9 yüz top dö-
. ııildü. İçlerinde yirmi kadnrının yir
·ıi yedi kadem uzunluğunda olduğu 

vrurıa tarıhlerinde mezkürdur. İki 
liz kadar küçük sefine dahi 'I'uıuı ta.
kile Belgrat önü.ne getirllmlşti. Bun
~ d;,ı. yarımada teşkil eden BelgradJ 
.ına ve «Sava• cihetlerlndeıı mu.ha -
ılra edeceklerdl. 

~n.tan 1'-Jehmedin maksadı Belgrad.ı 
'\uhakkak elde etmekU. Çünkü. bu- . 
•-F."ı Rumtllnln anabtan idi. 

I •ih, Belrradı, ,arki Avrupanın ka
.., add«ilyord1L Padifalun- Belırad 

önü.ne ,rellp dayanması her tarafı te
laşa verdL 

Papa ücüncü Kalllut derhal bir ebll-
11alip ordusunun lüzumundan bahi!le 
etrafa feryatnameler yatdırdı. 

Papa, etrafa. cönderdlil Jlapaslarla 
ID 1olda beyannameler de bulunu .. 
yordu: 

- Türkler, fal'ki Roma bnpantor
lağ'unun merkezi olan Kostantinlyeyl 
aldılar. Hırlstlyanhk, buna röz yum
du. 1\-laazallah! Bell'rad kalesine de 
hlkim olurlarsa artık hırJsıtyanlık için 
Avrupada. rahat oturmak mümkün 
olmıyacaktır. 

Papanın Uk feryadına Macaristan 
hükfımeU cevap verdi. Derhal ordular 
teşkiline ba.jlandı. Meşhur Macar kral 
na~bl llonyadt kumandasında. büyük 
kuvveUcr toplandı. Altmış bin güzide 
hırlstlyan ordusundan başka vaktin e 
namda.r ve meşhur papasları bu or
duda hazır bulundular. 

Belgrad kalesinin en fiddetll mu • 
hasarası sırasında chllsallp Savanın 

karşı yakasına celdiler. Tunadan lkl 
yüz selineUk bir donanma dahi reUp 
bizim donarunamıı:a hücum etU. 

E.h&a.Jip ordu.sunun lki 7üa a:efine· 

GÖZ HEKİMİ 
Dr. Murad Rami Aydın 
Byoflu - Pannakkapı, İmam sokak 

N. Z Tel. 41553 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN BEKİM> 

DAHİLİYE MÜTEHASS!Sl 
Pivanyolu l 04 

Huayene u.atterl: Pazar har:lo het 
cÜl1 Z,5 - 6. Rab, Cumartesi 1Z - ı,s 

f&kan7a. Tel: 22398 

13$8 Hled 
Zilkade 

21 1 
13'5 J!uml 

1 lııcl ıı:inun 

19 
1940, Ay 1, Gün 1, Kasım 55 

l İkinclkaınm PAZAR TESi -
Vakitler ~-; .. ı ::::,~. --

Güneş 7 26 2 36 
Öğle 12 17 7 27 
İkindi 14 37 9 t.7 
Akşam 16 50 12 00 
Yatsa 13 ~8 1 591 l ... ..,.ı•msiiiiiiiiak..,.., .. s .. ıo ... ı.~.4.9• 

lik aonanması, Betıradı muhasara e
den Türk df.nıanmasını bozdu. Büyük 
remllerden Üçü batt.J, dördü düşınan 
tarafından zaptolundu. Geri ka.lao yüz 

bu kadar renllyl de bWmkller yaktılar 
ve k&ra)'a 

1

cıktılar. 
. •• . . ~ ....... aşıldı ki İstanbul ö

nünde V enedlk donanmasına bozulan 
Türk donanması daha bili kudretıen .. 
memiştlr. İktıdarsızhk içindedir. 

Bununla 'beraber Padişah meyus ol
ınad1. Muhasaraya devam etU ve bir 
hafta sonra kaJe:re umumi blr hücum 
yaptL 

Umum1 hücumun ba,uıda, İstanbul 
wrlan önünde olduğu gibi Fatih vardı. _ 

9Türk askerleri kemali şlddel ve cesa
retle rin bir kısmına glrdi.Jer. Sırp
larla boi:az boi'aza çarpu;ılırken, şehrin 

dlter kısmından da ehlisalip ordula - · 
rınm başında bulunan Bonyadl de alt
mış bin klflllk onluslle ııebre ırlrmiştl. 

Sokaklll-rda dehşetli mukaıete vaki oJ .. 
du. 

Bu, sokak muharebelemde, Fatihin 
~k sevdlj' Karaca Pata tehlt oldu. 

Karaca, İstanbuJun tethlnde, emri 
lnzıbatmda fevkaliide yararlık göster .. 
mlş knmandanlardandı • 

Karaca; Demlrt.aş evla.Uarından en 
namdar blr ricali devletten idi. Kara
capaşaj azab askerlerinin önünde şeh· . 
re girmiş. yahnkıhç döiilttüyordu. 

Jlonyadi kuvvetlerine karşı dehşetle . 
hücum eylemiştL Paşanın 4ehU düşmesi 

aztı.b askerleri üzerinde tesir yaph ve . 
ric'at eltller. Anları takip eden dü' -
man şehirden tıktı ve orduriha dahil 
oldu. Otalı hümayuna kadar l'eldl. O 
l'ÜD •ıab askerinin gösle~dlll eebanel -
.berlıesl bayreüere diifürdii. 

1940 küçük cari 
İKRAMİYE 

hesaplar 
PLANI 

Keşideler: 1 Şubat. 1 Mayıs, 1 AJ!ustos, 1 İkineiteşrin 
tarihlerinde y:niılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaıılannda en aı: elli lirası bu
lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERİ 
ı Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 ,, - 3000. - " 
6 ,, 500 " - 3000. - ,, 

12 " 250 " - 3000. - " 
40 " 100 ,, - 4000. - ,, 
75 " 50 ,, - 3750. - ,, 

210 ,, 25 " - 5250. - " 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talii.nizi de denemiş olursunuz. 

ADEMİ İKTİDAR 
vo aıı:a.aıı:ve11:KLIGiNıı: 

Tebletlerl her eczanede bulunur 
Pnet• kutuıu 12~~) Go!oto, l.tonbul 

• • fl .. ...C:--.. --

Sahip ve neşirvah idare eden Başmuharriri 
' ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON 'IELGRAF Matbaası 

Hazreti Fatih; bu hall görtinee derhal 
atını ilerl sürdü. Kapıkulu 2•kerile 
düşman Ü<ıerbıe atıldı. 

Azab askerlerlnln bozgunluğu Sultan 
l\.Jehmedi kat'iyyen yıldırmamıştı. Pa
dişah, bizzat bir nefer gibi düşman hü
cum saflarına. yalınkılıo daldı . 

ve bütü~ agrııarını 
Lüzumunda günde 

derhal keser 
3 kaşe alınabilir 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 
1- Şilenin Korucada~ devlet ormanının A ve B serisinden 5052 kental meŞt 

v" 2791 kental karışık kömür açık arttırma ile satılacaktır. 
:ı- Arttırma 11/1/940 tarihine milsadif Perşembe günü saat 15 de yapıl 

caktır. 

3- Meşe kömürünün muhammen bedel! 16 ve karışık kömürün kent& 
13 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5- Şartname ve mukovelenarne projelerini görtnek !stlyenler İstanbul Ot' 

man Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (10789) 

D.Denizyollan u. Müdürlüğü ilanıan 
1 lkincikanundan 8 İkincikanuna kadar 
Muhteıır hatlara kalkaca~ vapurları:i lal nl 1'1, 
kalkıt gUn ve ••atları ve kalkacald:uı rıllh .,ı ır 

KaracJeııla hattına 

Barlnı hattına 

İzmit ballın& 

Mu da oya bat ima 

Bandırma ballma 

Karablı:a haltına 

imroz hattına 
Ayvalık battma 

İzmir sür'at hattına 

Mersin hattına 

NOT: 

- Sah iZ de (Güne~su), Perşembe lZ de (Cu'1\
hııırJyet) ve Pazar 16 da (İzmir). Galata rıh
tımından. 

- Salı 18 de (Ülgen), CUmartesl 18 de (Antal
ya). Sirkeci rıhtımından. 

- Sah, Perşembe ve Pu.a.r 9,30 da (Uiur). Top
hane nhtımı.ndan. 

~ Pazartesi, Salı ve Pazar 9.SO de Carşaıl'lba, 

Ferşenbe ve Cuma 15 de (Sus). Cum::ı.rtesi 

ayrıca 13,30 da (Tra.k). Gala.ta rıbtunındaıı. 

- Pazartesi 8,15 de (l\larakaz), Çarşamb.l. ve 
Cuma 8,15 de (Trak). Galata r1hhrn111d;ı.n. 

Aynca Çarşamba 20 de (Bursa}, Çum :ı rtf'~i 

20 de (Ülgen). Tophane rıhtımınclan. 

- Sah ve cuma 19 da {S-eyyar). Tophane' rıh 
hmmdan. 

- Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 

- Çarşanba 15 de {Saadet), cumartesi 15 de 
(l\lersin). Sirkeci rıhtımmdan, 

- Pazar 11 de (Kadeş). Galata. rıhtımından. 

- S:ıh 10 da (Tırban), Cuma 10 da. (Anafuta). 
Sirkeci rıhtımuıdan. 

l'apur tıeferleı1 bakkınC-:a her türlü maliamat ataiıda telefon numa.ra
lan , cılı Acenıelerim.iZden öirtnllebllir. 

Galala Baş Acentellfl - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
)lüdürlüğü binası altında. .f.236:1 

Galata. Şube • - Galata rıhtımı, Mıntalıa Liman 

Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci • - Sirkeci, Yolcu salonu 22ao 
(10890) • 

1 lstanbul Vakıfl~r Direktörlügü 1 anları =ı 
ı- S16 lira 80 kurut mubammeD lt17meUI SekbaubaŞJ Yalıupata mahalleoln 

Kalaycı sokafında 8 No. lı dükkin 22112/939 tarihinden 22/1/940 Pazartesi &iln 

saa&. 15 e kadar bir a7 içinde pazarlıkla satdacaktır. 

2- 1\f"vakkat teminat Z3 Ura 76 kuruştur. 

;.... Taliplerin Cemberlllaşta Vakıflar Başmüdtirllittl Malıliilil lıalemlne m 

raca.atlan. (10892) 

Padişahlarını, düşman safları içine 
cjrmiş cören kapıkulu askeri kemali 
şiddet ve şecaatle ileri atıldılar. 

Fatih, bacalından yaralandı. Fakat; 
muharebe meydanını terk.eylemedi. Ö
lümü gö:ıüne almıştı. 

Nihayet; alh bin süvari sipahi ma· 
harebe meydanına imdat olarak yeUştL 
Düşmanı çalakılıo ordu.ahtan deleıtl
ler ve perişan edip kaçırdalar. 

Dedim. Başım dönüyor, heyecandan titriyor, 

bir saniye evvel tüpün birisini kırıp damarlaruna 
akıtmak için sabırsızlanıyodum. Onun para ver -
mesini bile beklemeden yürüdüm. Eğer, imkan 
bulabilseydim, hemencecik, orada, kapının içinde 
iğneyi kaba etime sokacak, geniş ferah bir nefes 

alacaktım! 

- Dik bakalım ... 
Diyordum. Benim, bu içişime hayretle bakı -

yor, her: 
- Çın .. Çın!. 
Deyişte, hayretini. yenemiyerek, llive edl. -

yorclu: 
- Sen yoman şeymişsin becan1 .. Morfin, son

ra da bu kadar rakı. A§kolsun billihl .• Ben böyle· 
lerine bayılırım! 

Eier allı bin Anadolu slpahisl yetiş.. 
memiş olsaydı. Pa.dl•ahın ~kkak 

surette hayatı &eh.ilkeye girmiş ola ... 
caktı. 

Otacı blima;runun ve orduclihı kurta
ran Türkler, mecruh Padlşahlarımn ei
ralmda toplandılar. 

Azab askerlerinin rlo'aUne uyan ve 
bu ıuretıe firar eden dlier devşirme 
askerler Sofya yolunu tutmutlardı. 

Hazreti Fatih; Karacaya sızlanmqtı. 
Fevkalade lıederlenmlştı. Orduya ric'at 
emrlnl verdi. 

Fakati Belgrad ıehrl önünden boz • 
l"UJlluk verip kaçan devşlrme asker
le~l Anadolu sipahileri vasıtaslle önll. 
yerek kılıçtan l'eçlrttl. 

Belırrat kalesi önünden Türklerin 
rlc'atl Avrupaya büyük nefes aldır

mışb. 

Ehllsallp ordularını !etki! eden Papa 
Danı tadümani eyliyordu. Bonyadlnln 

töhreU artmıttı. 

( Devamı Var 1 

Ooh bu nefes ... Buna nekadar ihtiyacım vardL 
Hele bugün, bu akşam, bu gece!. İçime biriken. 
bütün ağulu kini, sababtanberi göğsümü daraltan 
ıstırap yumrusunu eritip götürecek; hcrşey bu bir 
§ınnganın vereceği uyuşuklukla sinirlerimde sine
cek, boğulacak, yok olacaktı! 

Ve .. Ben ferahlıyacaktım. 
Ah .. O Nedim Bey Nazmi!. 

* Beni ilk önee Galatasarayın arka sokaklarında 
dar, kuytu, basık meyhanelerden birisine götürdü. 

Kalabalıktı. 

- Burası, benim meyhanem! .• 

Diyor ve.. Her rakı kadehini kaldırışında: 
- iç be can! .. Korkma. Biz, bununla büyüdük. 

Rakı bedenin şifası, ruhun gıdasıdır ... 
Diye kadehini matıyordu. 
Ben İ§İn alayındaydım. Ona gülüyor. 

- Senin !çişin bana vız gelir p•şam! .. 
Diye ben de kadehimi havalandırıyor, 

Ona sordum: 
- Hiç morfin aldın mı? .. 
Bön bön yüzüme baktı: 
- Hayır. Kendimi alıştırmadım. 
Ve .. İlave etti: 
_ Kullananlardan da pek hoşlanmam. 
Heınen atddnn: 
- Benden de hoşlanmadın mı?. 
Bir saniye durakladı. 
- Pot kırdık galiba?. 
Ve .. Sözünü tamamladı: 
- Yok yavrucuğum senin ıçın söylemedim. 

Sen, hiç kalıbının adamı değilsin. Şeker gibisin. 
Ben insan sarrafıyımdır! 

Dudaklarımı büktüm: 
- İstersen lıana da söyle. Ne çıkar?. 
Fakat, morlini alışım hakikaten hayret verid 

bir halde oldu. Daha. meyhanenin kapısından içe-

riye girer girmez: (l.Jeoom\ oor) 


