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Tayyare Şehitleri D • l b k Fen bilgileri.-,. iŞ er 3 3DIIDIZ 1 Zelzele nicin, ne zaman ve ne şekilde olur 
Jçin bugün GeneraJA[i Hikmet ~1armara adasındaki ve 1 yazıııru sürerek direklerine azçok uzak yerlerde zelzeleler 

Si.tadın -'a * l k belgrad' da Prens Pol ba)' yev hepimizle çok yakından ili· geçiy~r. olur. Bazanda, evYelce ya-
aı merusım yapı aca ' ıiğl olan büyük :ı:elzelenln .*. nar dal basıl olan yerletde 

Hugün, hava t eh itlerlmlze ı rl için küçük bir hitabe tic i/e gÖrüşdü tafsilatını okudunuz Böyle Zel~ele en ziyade kıı, son- arz tabakaları araNndaeskl-
parlak ve büyük bir ihtifal okuyacakdır . Bundan sonra ' olmakla beraber tu ıaklan ra sonbahar, ilkbahar ve en den kalma botlukları doldu. 
yapılacakdır. Merasim General tayyare cemiyeti reisi bir Helgrad, 26 (A.A .J maz ki bir çoğumuz zelze· az da yazın olur. Kıı mev· ran sazların teıirlerinclen 
Ali Hikmet ıitadında olacak-! nutuk söyliyecek arkasından Türk dıı bakanı bay Tevfik lenin .ııaaıl ve ne vakit ne siminde zelzelenin çok ol- ileri ııelır. 
d M . . Rüştü Araı dün bay Ycvtiç- kili d ld " b'I b 'b 1 k " 3 ır. erasıme g"rnızon da- bando hazin bir marı ça - ıe er e o u,.unu ı me · "hıasına se e o ara , yag· - Arıı tabakaları ara· 
h·ı· d k . le mühim mülakatlarda bu- · z ı ı h kk d k f k b 1 f ı ı ın e 1 askerı kıtaat , asoaf lacakdır- yaz eze e a ın a a a - mur. ar ve uz arın aza· aında kaya tuzu ve alçı ta. 

1 kk i l lundukdan sonra Sofyıı. yo mızda sayısız sorgular ce- 1 - .. t ·Iı b 1 S 1 b L. 
cemiyet eri , tef ' ü er itli Bunu müteakib bir man lile lıtanbul'a hareket etmiş ıııı ııoı erı r. ft u unur. u ar u tava· 
rak edecek, aaat 10,45 de ga asker manevra fiıengile dir. Türkiye dış bakanı ulus. vabsızdır s·on zelzele üzeri· Zelzelenin aebebleri: kalardan seçerek tuz •• 
toplanılacakdır . ve kumanda ile üç el ha- lar kuru r. u konseyinin bu ne böyle bir bilgiyi edinmek 1 - Arzın ortaıını kap · alçı tatlarını eritir. Yilz yıl-

M 1 1 bir ihtiyaç halindedir, 1 1 ü b h 1 LA..&k erasime saat de atı vaya endahat edecek, kıtaat içtima de ı· resinde elde edi- ıyan kızgın ateıln ıofuma- arca 1 ren U a • UU7w 

1 k 1 b "::lavaı., bunu dütünerek b 1 ki ü d .-..ı ı aca topa aıl•lnacakdır mf'rasim geciıi yapacak , me· len neticelerden memnunkal ıı ve 10ğudukca hacmen Ofu ar v cu a •••• r r. 
M k k d sal ahi yelli bir arkadaıın 1 ô 1 1 ev i uman an vekili ha· raıime niha yet verilecekdir. dıgını söylenıiş ba lkanlar küçü mealdlt. Arzın kabufu Ye zamanlar re lr ki, yu· 
zır bulunan kıtaat& (dikkat) mukurenetinin rnüsaid bir SAVAŞ'ÇI G™: 11e, bu ateı Y•iını aratınıla, lıarda kalan tabakalar yı-
kumandası verecek ve slta · 1\ fafürk suretde tekamülü bahsinde Cumuriyet köylüsü az bile olaa, görünen b., kılır ve bu ıuretle Mnıntı· 
dın ortasına diki1ecek olan de nikbinlik gösterdi ve bu ~ıifıısunİıızıın onda yedi- luklaf, bir takım çöküntüle· lar haııl eder. Bu yıkılma 
bayrak, yavaı yavaı yarıya Dün bir gezinti yapdı mukarenetin mayısda bal si köylıi;yani ökononıi bakı - re yol açar. ve çllkmenln hazan k111m 
indirileck ve bu sırada da t b ı 2 I J kan anlaımuının Bükreı'de bay Tevfik Rüştli Aras mından lrım mıislalısildir. Şu Bu çökmeler. muvazenet kıaım olutu zelzelenin de atan u , 6 A. A. -
orada bulunan aıkeri kıta C. reisi Atatürk dün öğleden yapacağı toplantıda daha !'ay Tevfik Rüıtü Araı dün Jıalde mekteb. fabrika ue yol buluncaya kadar aGrer. Ve zaman zaman oluıunu do· 
at resmi aelam vaziyeti ala· sonra otomobille hüriyet nüsbet bir şekil alacağını aabah Belgrad'a gelmitdir siyasalarımı:ın da bıı ölçüye ara sırada bunlar o yerler · turur. Çankırı ve lıktllb bu· 
cak bütün hazurun l:>aıların abidesine kadar bir gezinti söylemiıd ı r . baıbakan ile görüıdükden ııyı_nusı gertk değil midir~ de aanıntılara meydan ve- na birer mi1&ldir. 
dan ıapkaları çıkaracak ve yapmıılar ve saraya dönmüı Helgrad 26 [AA. I - Tür· sonra aaltanat naibi prens ileri bııdıııılarııı, bıiyük rir. Bu ıarsıntılar bazan tek- 4 _ Suların aızmaaıdır. 
yarım dakika böylece ıes !erdir . Pol tarafından kabul edilmiş ııdaııılurı lıep köy kıiltıirıi rarlanır ve ı;u tekrar günler· • Kumlu, kireçli tabakalardan 
sfz duracaklar. Mevki ku dir. Prens bay Tevfik Rüştü içlnde .ı;ell§mekclı!dirler. Bi· ce, hatta haftalarca olur . aızan yağmur. kar ıuları kil· 
mandan vel-.ilinin (rahat) 24 vilayette ikinci Arası öğ l e yemeğine alakoJ· ::.im kcJylüıııüz ise lıenıiz tar. 2 - Yanar dağlarm mey il taba alar üzerinde yaka· 

k . d ., k seçı'm ı'şı' bı·tı'rı' ldı lası ' ile kulıibesitıde11 ue köy d ' 1 .. • 1 d uman ası e aı er ve zabi · muıdur. Baıkan Yevtiç de an •geme.,, a-Y ann eYall! lır veyahudda meyle röre 
Ankara 25 (A .A ) İ ç itle · yeme\.. de hazır bulunmuıdur ~~ıf:li;'.ırdan öteye gcçeme· zamanı ve daha evvel o gl · akıntıya devam eder Bu au-tan rahat vaziyeti alacak, 

siviller ~apkalarını geyecek· 
!erdir . . 

ri bakanlığına gelen malü · Bun:'an •onra fl~.y Tevfik hı ve o · yer1ere yakın veya (Llltfen çevlnlz) 
Rökcı1 bir kafa ile dıişıi 

Müteakiben genç zabitle . 
rimizden birisi ha va şe hitle 

mata göre bu güne kadar 
24 vi layette 2 ci geçmen 
seçimi bltmişdir 

Rüıtü A raı Romanya, Fransa, 
ıııllıirsl': l!ıımııriyeilrı huşey-

Arjantin sefirlerile Yunan den önce, bilginin çenberine 
Görüşle ve D!f vuşlar 

=·- ~ 

maslahatgüzarının ziyaret· girmiş . yani-pldrılaşmış bir 
!erini kabul etmiş ve akıam köy siyasascna nııılıtaç oldu . Erkeji eve hağlamık için nı yıJllhİf? 

Ankara'da kışsporları 
kayak, koşu ve ayak topu oyun 

farı yapıldı 1 
• 

. \~kata, 26 (A.A.) _ Dün ı sporlarından birincisi yapıl. 1 

tehrıınızde A,nkara Bısıklet mışdır. ~1üsabakaya Konya, 
heyetinin meınlekelioıizde ilk İzmir ve lıtanbul'dan gelen iki 
defa olarak tertibetdiği kıt maruf koıucu da dahil oldıı· 

bay Yevtiç 

kiye dıtarı ışleri 

' Türkiye sefaretinde verilen !fil anlaşılır. 
ziyafetde bulunmuşdur Bu 

Şclıirler.,11 şe/ıirliler dış 
zlyafetde baıbakan Yevtlç, 

lıaııalw birbirile ilişiği olan 
dııarı i şleri bakanı muavini, le ;bl,ırırıa ııy_ arok llerlemek-
RomanyR .,.flrlerl <le hazır • ele ve yu/çsı:Jmc.kdcdir. Fa-
bulunnıuılardır kal şelıirlileri özlıilflıdlrer'ek 

pal'a i~lt>ı·j hak.:ı_ııı ktıvlııleri .k~(ası işlemez bir 
Atina, 26 (AA.) -· Pa (ıı·oklıık» halinde bırakma· 

ra itleri bakanı Paris'e ha· 11İil ::ciraA 6lçıisıizdıir. 
reket etmişr:!lr Oradan Lon "tlrlgi eıı ' başıla gelen Uir 

bakanı · dra'ya giclecekdir. isli/ısa[ uasılast olduğıılıa 

BllJı ~11nç bnyanlar koca
laı andan şik4yet ederler. 
KocllJ!arı ilk. zamanlar evla 
rine \.akt inde geldiği ve bir 
arada' güle söyliye vakit ge-
drdikl11ri halde sonraları 

kendilerini ihmal etmeğe 
başldıklerı nı, geceleri ve 
hattA cumııları bile arkadaı
larile ııeıme_ğe gitdiklerini 
yana. yakıla eöylerler. 

Sebebleı ini ara9dıralım : 

™' - ğu halde :!O sporcu ittirak 

isf <tnbul etmiıd!r. Meaafe 34 kilo Sovyet ı·talya 
metre idi birinci gelen mu · ı --· _ . 

Ve İzmir ayak topu hafız gücünden Eyüb bu 

görr. oıı iki -milyoıı başa bıı
yııııliıı ilırl dıiııiıııiş -ııe dıı . 
yıışlarıııı aşılıyabilmenin 
ne ılııidlıiş bir inkıldb yara· 
tacaf/1111 g ö z ö11ıinde 
bul ııııdııttmak, derhal Jıer 

işi /kiJıci derecede sayıb köy 
işini bı.ışu geçirmek içiıı 
eıı mü/ı/111 lı/r sı·beb olur. · 

BvJeomezden evvel erkek 
ve kadın his ve fikir itiba-
rile , aralarıyda müşterek 
noktalar olub olmadığına 

oyunları mesafeyi ı 9,9 2,s saatde Harici komiseri kabinasından 
İstanbul, 26 [ A.A J bitlrmiıdir Bundan ba§ka 

l>ün yapılan ayak topu ıehrin civarında dikmen le muavini öldü istifalar 
ınaçlarında Galatasaray pelerindP. kayak sporları 
Vefayı 1·2 Hilal Topkapıyı yapılmı şdır. Toplanan ka· 
7 2 Fenerbahçe Beykozul 9 yakcılar arasında kurultay 
Yenmiı'er, Anado'u Altın baıkanı Kazım Özalp , 
ordu ile bir bire berabere j 
kalmıılardır. lstanbulspor da 
l$üleymanlyeye O 2 galıb 
&elmitdir . 

İzmir, '26 (A A.) - Dün 
hpılan ayak topu maçların · 

da Göztepe Türkspora hük
~en galib gelmi1 1 Karııya· 

ita Altınorduyu 2-1 yen· 
lrıitdir 

Edirne 
Kız muallim mektebi ta 

!ebelerinin yardımı 
gdirne 25 (A.A.) 

llıuallim mektebi 
Kız 

talebesi 
aralarında topladıkları 40 
l •rayı yer sarsıntısı felaket-
~edelerine verilmek ilzere 
1.1\ reiıliğlne göndermlıler 
dır. 

Yunııııistaıı · 
tlit grip sal . 

gını 

11 
İstanbul, 26 [S.Ş] - Ati· 

e. Ve diğer vilayetlerde grip 
~lgını vardır. Makedon· 
t-d G 1 

gümrük ve nhisarlar bakan 

ları general Nazmi Eyüb 

Seyfi, İdman Cemiyetleri itti· 

fakı birinci , ikinci başkanları 
gençl•k teıkilatına memur 

bay Rahmi de bulunuyorlar 
1 

d ı. Yapılan ayak topu maçın 
da da Demirsporu 3-2 gü-

J\ 

ı ısmet 
J\ 

lnönü 
Ankaraya Oön~ü. 

Ankara , 25 (AA .) - Baı [ 
bakan ismet İnönü dün ls · 
tanbul'dan dönnı üı ve bugün 
Ankara'da bu1unan saylav 
ve bakanlıklaı i leri gelen 
leri tarafından k .1rıı ' anmış 
dır. 

Avusturya tring ku- , 
lübü 

İ s tanb ul , 26 ( S.Ş.) - Tu- j 
ring otomobil kulübü Türki· 
ye • Avusturya arasında 
tuı .. zmi artırmak için lıir 
Türk · Avuılur'ya komite~! 
kurmuşdur. Komitenin bi-

ı rinci baıkanlığına Avu$tury u. 
nın Ankara Büyük Elçisi se t a o oıta bir çok mek-

'l>ler k•panmııtır. • çilmiıdır. '' 

Bliyiik llus ~oııgrası 

a\111 28 iıı e kaldı . 
Moskova, 26 ( A.A ) 

Sovyet Rusya harb komiser 

!eri reis muavini merkezi icra 

komitesi azasından kailügel 

dün ka lb durmasından öl· 

müşdtir ve bu ölüm üzerine 

d in açılacak olan büyük 

sovyet Rusya kongre sı ayın 

28 zine bırakılmııdır. ___ __,,,, 
--= 

Bulgar 
Yeni hükumeti ~e 

Yugoslav ıııu~areııl'l si
yal'liliııt' deHıııı edeeek 

Sofya, 26 (A.A.J - l' aı 
bakan dün Yugos1avya se 
firinin Belgr.ı'da haraketiıı 

den evvel kendisine yapdığı 
ziyaretden sonra gazetecile 
re beyanatı nda Yugoslavya 
ile mukarenf't siyasetine ye· 
ni Bulgar hükümeti de devam 
edecekdir demişdir . 

Roma mişakına gir 
m eğe daved edıldi 

Sofya , 25 (A A) - hal 
ya ve Fransa elçiler iç ba 
kanına giderek bulgoristan -
Roma anlaşmasına ittirak 
etmeğe resmen davet etmiı 
!erdir. 

Roma 25 (A.A.) Ma· 
liye, maarif, Ziraat nafia 
ve adliye bakanları istifa 
elmiıdir. Yerlerine lıaıka 1a · 
rı tayin edilmifdlr . Kezalik 
muhtelif nezaretler müate

ıarlarının istifaları da kabul 
edilmiı ve halefleri tayin 
olunmuıdur. 

Boğazın altından 
tunel yapılacak 

Madrid, 2ti [ A .A. J 
Cebelüttarık boğazının altın 

dan bir tunel kazılması için 
tetkikat yapılmakdadır. Tu
nelin boyu 32 kilometredir 
\'e deniz sathından 400 met· 
re aıa ğıdan geçecekdir. 

Yunan Başbakanının 
yeni tedbirleri 

İstanbul, 2!'> (S Ş) - Atı · 
na'dan bildiriliyor: Siyasal 
mahaf ide seçimden sonra 
~I. Çaldaris'in icra makamı· 
nı kuvvetlendirmek için teı

kilatı esaıiyeyi tadil edece
ği söyleniyor. 

Afyon Alımına bu 
hafta başlanıyor 
İstanbul. 26 (S Ş ) 

Uvuıturucu maddeler inhiıa · 
rı afyon alımına önümüz
deki hafta baılıyacakdır Sa 
tın alınacak afyonlar için 
dıı piyJsalarına gönderilen 
afyon'arın satlı bedelleri 
kartılıkdır 

Gerçe bu yolJa tek, tük 
bilylii çalışmalara yurdu . 
muzda rasılaıımıyor deyll. 
Bıınl"-rdaıı bir daııı·si de 
bi::inı ualimiziıı lııkeııınek 
bilıııiyeıı yuyretidlr. J•akııi 

1 büliiıı bıı yalmz kalwı ener· 
j/lerl sa11lralize ederek bir 
köy ıilküıü y!lralmak; nıe
seld Tılrk köylıisüıııi öko. 
ııoıııik ı>e soysal bakımdan 
lıiç olmazsa otıı: senede 
oı/a bir şelıirli seviyesiııe 
çıkartmak iç/ıı işi plı'ııılaş
dırmak gerekdlr. 

Tuk sözlıilüğıimıiz 11e ka· 
dar lıoşnııdsıı:lıık ııyaııdı
rırs_a ııyııııdırsın şıı acı lıa · 
kilwli bir defa da!ıa lıay· 
kırmak istiyoruz: 

Eıı ilef'i ınenılekelluiıı 

çok dikkaf etmelidirler. Şa
yed ar ... larında his ve fıkır 
mü9areketi varsa ve brrbir
lerıne karşı sempati duyu. 
yorlı>tsa se..gileri günden 
güne kuvvetleşeceği için ev. 
lenmekde bir mahzur görül. 
m ~z. Bu mühim noktalara 
riayet e<lilmeden kurulun 
yuvalet'<la eeadet aramak 
boşdur. Kocanın evden ita\' · 
mosı bu seb~bden ileri ge. 
liyorııa çare ' ııramok beyhu. 
dedır. Ayrılmak en makul 
hareket ve en kesdirme yol
dur. Aksi takdirde hayat, 
iki tarar İçin de, son nere~e 
kadar büyük bir yük ve 
ezab olur. Bu, böyledir. 

Sazan arada his ve fikir 
müşareketi vıırken ve hattA 
sevi şerek evlenılmiş iken da
hi karı koca araıınde son
radan soğukluk peyda olur 
ve erkek daima evden uzak· 
taşmak iıter. 

Bu da aınğıdaki ıebP-bler
den doğsr. 

Erkeği eye bağlamak 

bile Jıeıııiz koıııışama<lığı 
işleri yapıyoruz. lnkıl<ib /ıa
rekttlerl birbiri ardıııa sı· 
ralaıımakrladır. Fransa ue /Jıilıiıı bıı ileri adımlara 
Alıııaııya'nııı bile cesaret ayak ııydıırarak; bıı inkıldb 
edemedl!/l /ıJzı siyasal işle- iılerlııde bize en çok ııerinı 

. utrmesi gerek olan Jttrk 
rı ue bıı arada kadınların köylüsıi nerede uene lraldedlr? 
seçim Jıakkırıı tanıdık. J1ek · Bu sorgıtya inanç uerir 

.tel> ve fabrl/cıı siyasasında bir karşılık bulabilmek için 
en nııifıiııı nıelodlnrı be· yflpılacak i'Ş şudur: inkılabı 

1, nlııısedik. şelıirlerden, köylere aktar-
Derii. lııplıı bir kelime mak ue on iki nıllyoniıık 

il ı·; illere parmak ısıriır in· cıımııriyel . ktıylıiıünı1 bu· 
Jcıldblar {çi,ıııleylz. gıinıiıı ileri adımlarına ayak 

Fakat kafam ue ulcda· ııydwıır bir h·ıle getirmek 
nım ile baş başa kaldıkca için, bılgl!Je dayanan bir 
ktııdi keıı.ıliıne tekrarladı- köy #lyaıaSI. derhal pldn
ğım şıı s~rgııyo burada da laşdırılmalıdır. 

ı soruyorum: ~~··Y'L'?-:, 

için eve çekecek olan cazi
beleri artırmak llzımdır. Br· 
kek karısından memııun i1e, 
aradığı ıeylerı karıeıııda bu· 
yorsa dışarda eğlence aramaz 

Eğer kadın ihmal eder, 
kocaaının makul arzularına 

itina etmeZ1e erkek y•••t 
yavat evindeki bayatı y•k
naeak bulur. Dıtarıda yani 
değişiklikler arar. Kadın 

evde bar f8ye kızar, har 
küçük bldiıeyi büyüterek 
bir tirAyet meyzuu yaparıa 
bir göıya91 çeşmeai haline 
geline kendinden kaçırdıtı 
ilk şey kocHıdır. 

Kadın bdr •ktam kocHı· 
nı suratla kartılar, kucHıaı 
alAkadar edecek bir hayat 
hazırlamana, evlenmeıden 

evvel göıterdiği allkayı de· 
vam etdiraezH, erkek evde· 
ki bayatı ve kadını man1111 
bulur. Atkı ya•at ya•at 
söner, gider. 

Kaılın her zaman dığtten 
ve hayatını dığitdiren bir 
mahluk olmalıdır . Eğer ka
dın kocuına tatlı muamele 
eder, her müşkülü kolay 
göstermenin çaresini bular. 
ea, aile bağlarını bir kat 
daha kuvvııtlendirıııit ol•r. 

Erkeğin çok nefret eWiği 
ıey tiklyet dinlemekdir. Ka· 
dın koc11ınu yalnı• eğlence 
Ye eyi güıı arkadaşı dt~I, 
felAket ve derd ortağı olurH 
kocHını hiç bir 11aan ka
çırmaz. Eğer erkek karııını 
ihmal eder, kaçar11 bu, er
keğin kabaha\idir. Kadın 
ihmal eder ve bciz ederse 
bu da kadının kabahatidir. 
~übbeaiz müıtesnaı.r vardır. 
Fakat hence umumt kaide 
budur. 

Eğer kadınlar aile oca. 
ğının ateşini daima yakarlar· 
sa, tabii bu ateş ıönııan llr
kek en 11kıntılı, en kederli 
dakikalarında bll ataıle 111-

nır, dıtarıdaki derdlerini unu· 
tur . Eğer dışarıdaki derdle
rİn!',aileıini geçindirmek gai
lelerine ilAve olarak n •• 
kadında bir derd oluraa er· 
keğin aradığı ilk kurtulaa 
çareııi evden kaçmak dır. 

lfv. E. 
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dırır ve erlt1r. ~eticede 

bo9luklar hasıl olur. 'ene· 
lerce ıüren bu hadiıeden 
dolayı o'an bu hüyQk hOf -
luklardan ıonra tavan çöker 
ve zelzeleyi meydana geti-

vanların ltltm<ı kabiliyetle· ' 
rlnln fazldlıklarından dolayı 
duyar ve klıneme'er, hav 
malar,ötmeler ve kediler de 
kaçıımalarla duyuru r. 

ıe 
Gi 

- - --- - ) Baltalar Övendire/er: 

H.I R ! E V il AY IE T T E Kıç yığ ! tin,Hazlı tazem ıe' Bir çuval laf 
SD.yledı·g- ı'nı'z ıu·rku"ler j ~nunla darıldık dostlar~m 

rir. -
~o.r~~--:.,..·~"=~:-=:-..-:== 

u ıayaılımız ıebebler-

dep b•ık· k· 'ı»eliiD c.uJbeu. 
gllneı lekeleri, güneıde bu 
lunan lekelerin elektrik le 
ltrlerl hav '8ZJlki gilti 
fikirler ve nazariyeler var 
aır. 

Zı>lzPlenin ~idtirti 
Arz üzerinde her saniye, 

her dıaklka, her zaman ze1ze· 
le meveutdur. Bunlar ya 
rôlc hafif veya çok uzakda 
olur; biz h!asedemeyiz. 

Zelzele~ en eyi ve hassas 
olarak lıaydeden alet sl•
motrafl denden zelzele ale
tidir Sı.motrafın kavdetdiği 
blrtolr zelzeleleri insanlar 
hlMedemeıı:. 

~acı derecede tiddetli 
olan zelzeleleri, iıtirahatde 

olan ve binP.nın üot katların
da bulunan ve bazı aıabi in-
sanlar hissederler. l 
3üncü derecedekiler,insanlar 
tarafından duyulur, binalar 
çatırdar ve evler cüzi salla
nır. 

4 üncüler, evde oturur ve so
kakda gezerken, hatta hafif 
uykuda lk.;n de hissedilir 
5 inci dereeede tiddetli olan 

zel;ı:eleler bütün insanlarca 
farked lir; eıy,.lar düıer du
varlar yarılır ve bazı binalar 
yıkılır: 

· 6 ntl derecedekiler 

Sarsıntı ŞPkilkri: 
Yer sauıntuı 

o 1ur: 

üç ıekllde 

ı Aıağıdan yukarı 

2 Yandan 
3 - Birkaç llU'afdan dalgalı 

gelendir 
Bunl rın en tehi keli&i 

aıağıdan yukarı olanıdır. 

Yandan gelenlerin iıtıkame· 
ti, dağların ve sahillerin is 
tikametine muvazi gibidir. 
T ahrlbatı. çok defa bu yer 
lerde kalır. l.Jzaklara sirayet 
edeml'Z . 

P.ir kaç tarafdan dalga!~ 
olarak gelen en ziyade olanı
dır. Bir ' merkezden etrafa 
yayılır. Merkezi hır olan 
daireler ıeklinde her tarafa 
yayılır. Bu ya vılma o mev
kitn teıkkülOne yani vo kan· 
nlk veya rü•ubl oluıuna göre 
sürat ve sirayeti olur ve ni • 
hayet ıiddeti azalır ve uzak
larıla hinolunmaz. Sarımlı 
ancak l lrkaç eaniye s6rer 

Çok büyük zelzeleıerin 

30 - 50 saniye, hatta bir 
dakika dt"vamlı olanları gö· 
rülmüıtür. Tek bir rari ntı. 
da bir buçuk dakikayı ge
çeni görülmemlt gibidir. 

Sarsıntılar çok sayılı ola
bilir. Bunlar faaıla ile de
vam eder. Hatta bazı sar 
ıuntılar ıünleroe, haftelarca 
olur. 

28 1 laziran ! 31 O yılında 
lstanbul'da olan sarsıntı bir 
'buçuk ay sürmGıdür 

Yine 1304 yılı hazira
nında Erzincan'ıla hissedilen 

çok ılddetll olur. Birçok 
blnalaı:ın yıkılmasına 

birçok ~al.fuı ölmeline, 
demir yollarıoın eğrilmui, 
yolların yarılmaaı, köprü'erin sanın ılar üç ay devaın et 
yıkdmau dıığ!arda kayma mitdir. 
hadilfti ve kuyulardan su- 4 sonkanun !o135 yt1ında 
ların çekilmetine ıebep olur merkezi marmara adası olan 

Dlinya yüzünde birkaç da - yer sarsıntısı 20 •aniyeyi 
kika hatta saniye zarfında geçme:ııitlir llala da hafif 
yıkmıya,. harap elmiye kafi olarak devam elmekdedir 

gelen' en büyük kuvuetler- Konııııııa: 
d!!'n ,biri de zelzeledir.Yanar. 8araıntı esnasında sükü-
dailar bile lavlarını harice .neti muhafaza etmek ve 
atmadan evvel birçok ali\· 
nıetler gö terir, insanlar çok 
d~f'a vakit bulup liaçabilir
ler. Halbuki zelzelenin ola· 
cattnı tfııanlar haıamasile 
anlar ,\ncak l:iazı hayvan 
lar, bıiha11a vahıet halinde 
olanlarla (Aralan, kaplan gi· 
b~ atlar, kediler, kazlar 
horozlar, köpekler, sarsıntı 

olmatlan hİ11ederler. İnsanlar 
hı .. etmeden evvel, bu hay · 

oturmak lazımdır. Kaçmak 
daha tehlikelidir Çünltü o 
eınada düıerek büyük ka· 
zaya uğramakda mürııkün 

ı dür Ancak zelzelenın arası 

keoilince evin içinden uza.k. 1 

laımalıdır. En tehlikeli olan 
binalar kagir binalıtrdır. 

Ahtab binalaıın yıkılma 
tehlikesi azdır 

R. G. 

·Roman Tefrikamız: .52 

Seı \'ctŞlc111 Set \'clŞ<t 
Yazan; MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Süvari zabiti mektubu ge sız gördüğü bir adamı ceza 
llr«ı Oç arkad•ıa birer ci· 1 sız bırakmıyacağına kani 
gara verdik den sonra konut· olan süvari zabiti sevindi. 
mala batladı ve anladı ki Kendi kendine 1 Tevfik ve 
hl!hana Mehmed Ali çavu- Etem, naulıa bir gün bir 
ıun elinden Etem ve Tev tokat yiyecekler 1 dedi. 
fik tanlarını zor kurturmıs • lsmail Hakkı lıeyle Aziz 
iM". Buna da ıebelı olan tec- l\apdanın aynı günde tatar 
rObedide ve vatansever 
Garib pap. olmu1. 

SOvarl zabiti gelen misa
firlerle konuıurken Balıke. 
sir'de bulunan Kazım bey 
den bir telgraf aldı. Manaaı 
çok büyük ve sureta süvari 
zabitini tekdir eder mahiyel
de olrluğu halde süvari za. 
biti değıl müteessir memnun 
oldu. Telgraf ıu dedi: 

« İdaresizlik sendedir 
İımail Hakkı bey 1 l J ve Aziz 
Kapdanla birleı . Senin 
hakkında takibatın yapılma
sı bir gün meseleıidir.,, 

köyüne geleceklerini haber 

alan süvari zabiti o gün 
tatar köyünde bekledi ve 
hakikaten o gün geldiler. 
Servetine tamaan katil ıuçun- ı' 
dan dolayı idama mahkum 

olub tatar köyünde ıalben j 
idamına karar verilen çerkes 
Hasan'ın idam hükmü tat
bik edildikden ıonra her üç 
müfreze İsmail llakkı beyin 
emrinde olarak aldıkları 

emir mıacibince meıhur ıaki 

l..'.,oy Adı 
Teklif varakaları be

lediyece tasdik 
ediliyor. 

• Yeni soy adı talimatna· 
mesi mucibfnce Soy Adı alan 
ktmselerm teklif mahiyetin · 
deki varakaları belediye ta· 
rafından tasdik ediluıekde · 

dir. llalkımızın soy adı al 
makdaki hevesi belediye da
iresindeki lehacümclen anla . 
ıılmaktadır . Bn varakalar 
yerliler için iki, yabancılar 

için üç ve misafirler için de 1 

dört nüsha olarak lan-ıim 

edilmekde ve birer nüshala
rı belediyede u.klanmakda· 
dır. 

Belediye en -
" . 

cumenı 
Belediye encümeni bugün 

mutad içtımaını aktf'decek
dır. Bu içtimada hükumet 
caddesindeld binanın alek· 
trik teıiıatı iti ihale edı l e 

cekdir 
- --

Yeni ı\lezit r- 1 
Iık. 

İçin çam getiriliyor. 
Helediye tarafından teıis 

edılen ani mezarlığa tlikil
mek üzere Suıurluk kaza
sı hududu d.ahilinden çam 
çıkarmA k için oıalıalllne 

amele gönderilmitdlr. 

Mezbah<ı 
Dışında et kes'!nfer

den ceza alındı. 
Mezbaha dııında et ke· 

sen kasab Sadullah, Kadı 
oğlu Mehmed, Kapçak Hü 
ıeyin, Kaıab Rifat Hl Ve 
li belediyece beıer llra pa · 
ra cezasına Çarpdırılın11ler 

dıı. 

Dr. Kamil 
dün bir kaza geçirdi 

Kıymetli doktorlarımızdan 

kulak, bağ az, burun hasta· 
lıkları mütehas.ısı doktor 
Kamil dün öğle üzeri bir 
otomobil kaza11 geçirmlodir. 

Kıymetli • doktorumuza 
geçmit olsun deriz. · 

Bu eınada evvelce iımi 

geçen Esenli Yusuf bey de 
bir kısım mitli kuvvetler ba· 
ıında olduğu halde ıilah der 
cine ve bazı firarilerin ta 
kibtne memur edllmit Aynı 

zamand3 Tursunbey kazasın
da lımail ağa namında bir 
mütega ' !ıbe sureti hakdan ve 
kuvayındlliye tarafdarı görü 
nerek halkı soyub soğana 

çeviriyor Peyda etdiği taraf. 
darlara ve bulunduğu mu
hltdeki sarp dağlara güve 
nerek hükümele iıyan etmiş 
bir vaziyetde idi. 

İsmail ağayı bir çok 
masumlar dava etdi Balı 
kesir ceza mahkemesinde 
mevkufen mahkeın~•inin cer · 
yanına karar verildiği hılde 
İsmai 1 ağanın elde edilmesi 
ne imkan yok Rum ve Ana- j 
dolu müdafaai hukuk cemiye
ti Balıkesir heyeti merkez j 
yeılne menıub olduğunu iddia 
eden lsmail ağaya heyet 1 

merkeziyeden bir mt"'ktub 
yaı:ıldı ve Balıkeıir'e gelr.ıe

si tavsiye edildi İsmaıl ağa 
buna da aldırıı etmttdi ller ıeyden fazla otorite

ye malik Kazım beyin hak-

l l) bilahare 
kumand•m 
Hakkı 

Kütahya milli alay 
olın Çopur İsmail 

SümüklüDavudun takibnle çık
dılar Lakin Davudun lahas 
süngi.hı olan çatal dağında 

günlerce yapdıkları !Üibat 
nelice•inde Davudun izine 
tesadüf etmek mümkün ola-
madı. 

Nihayet lımall ağanın ida 
mına karar verildi. İdamının 
icrası her halde kuvvetli 

1 ve ltlmada fayan b)r müfre 

Belediye Otomolıilleı·in 
Fireni eri kontrol •'di

lecek 

benım, darıldık onunla hız. 
Tos vuruyor koç ylğitlm .. Ona dedim ki ben: 

Çifte su veril mit çelikler gi - -Çocuğun benim Ogünü 
bi, sade çelık kesilen baıile bilırmisin?Unutdun mu ogünü 
tos vuruyor, tos. Onunla, 

Elektrik lambalarını 
Şah oğlu bay Hüse

yind•·n alacaK. 
Gözlerim gözlerini ka·a lıir Kentde seyrüsefer yapan ld 1 seyrederek 

aynı yı ız arı korsan kalyonu gibi rampa 
Kentin umumi aydınlığı 

iç: n bele diyece satın alına · 
cak elektrik lambalar nın 
bir elden alınması muvafık 
görülerek kentdeki lamba 
satıcıları belediyeye celb 
edılerek p~rlık yapılmıı 

tır. Bundan sonra elektrik 
lam baları yüzde 18 lakonto 
ile Şah Mchmed oğlu bay 
llüoeyln 'den alınacaktır 

otomobillerle dışdan gelecek aynı kıvılcımlı ıarkıları gırt 
kamyonların firPn ve saire !ağımız yırtıla yırtıla hay- etdiği günü unutdun mu? 
ak~amını muayene ve daimi kırdık. Dostluğunu bir çav- O yalnız suıtu.Söyleteme· 
kontrol altında bulundur- dar ekmek gibi . obur bir dım onu.Ona dedlrtemedlmki: 
mak U··zere nafia atelve •efi. • -Nasıl unuturum Kara , • açlıkla günde üç övün yedi-
belediyc zabıta komiseri ve ğim, koç yigitlm, benim. yelkenleri arzu dola dola, ka· 
itfaiye memurlarından nıÜ · ,. bara kabara koıan kalyon 
rekkeb belediyece bir he Sana en h:r~kulade gün- kalyonumun bordaoına ram· 
Yeti fenniye te•kil edilmit• pa etdi ogün \'e, armıya • !erimden seslenir gibi sesle· 
ı · çekdı arzularımı ır · niyorum, aynı kıvılcımlı ya-
Ko .. pekler o'" lduMruM lu"" - k Ona söyletemedim ki: laz türküleri çağırma , hay· 

kırmak için çağırıyorum, se - Günlerim yalnız pembe 
yor. bir kordelayken .. Ona dedir· 

Kenlde baıı boı olarak nf.. temedim ki: _ Naaıl unutu· Nüfııs 
Sayımı hazırlıkları 

ld Nazlı tazem, çürük bedem 
dolaşan köpeklerin ö ü rum ogünü - dedlrtem~dim 
rülmeıi ile ehemmiyetli bir biçimindeki kara gözlerini 

doılar, dedirtemedim. O ıus • 
1935 ıenesinde yapılacak 

umumi nüfus sayımına ha 
zırlanmak üzere Balıkesir 
kasabasında baılanan nuına 

rataj işi ikmal ve mahal 

suretle iıtigal edilmekde ve ı süze süze bana sitem eJe tu yalnız. Varsın ıuıun. 
baıı boı köpek bırakılmama· dursun, koç yiğitim . Ardımız· 2 _ 
sına çalııılmaktadır. dan lanetli bir ana gibi ile· Varsın sussun. 
Polıste· ne dursun. Sallamadıkları Kızım, içimin içi. En ümid· 

mıza yirsin yirebildiği ka- il günlerimin yaıı. Daha pek 
dar bi.d .. Ben, sana ve omuz küçüksün çocuğum, Seni her !eri teshil l'dilmiıtir So· Dün gece saat 22 suların · 

kak l'1mlerinin de ayrıca da lsmel. Bekir :\"ecmi ve 
tesbit edileceği anlaıılmıtdır 8elimiye mahallesinden za· 

Acıklı bir ölüm hireci Halım oğlu .\lustafa 
1 k 1 

sarhoş .. oldukları h ' ı.lde ı_ö!ör Mem e etim zin tanınmış 
ailelerinden içilli bay Vaa· lımet ın otomobili ıle zıraat 

),ahçesine doğru gezrı , eğe 
finln, daha henüz genç yaş 

gitıniıler; dönüşlerinde otomo
da ki ailesi ve avukatları 

bilin ben~ini bitmif, bunlar 
mızdan bay ilacı Tevfikin dan töför Necmiyi benzin 
kızı l'ayan Kamile dün; kı-

alrnak üzere ıehre gönder· 
ea lılr hastahkdan ıonra öl- ı mişler. · 
müıdür. Kederdide ailesi ve 

Necmi hastaneden aıağı, 
babaaı Avukat bay Hacı 1 ev · 

inerken şöför Bekir'le zahi fikin acılarına iştirak eder 
ve taziyetlerlmiZI sunarız. 

reci \lııst afa 'yı otomobi' e 
çarpdırarak Mustafa'nın 

Yangın başlangıcı sol, Bekir'in yağ ayağının 
Cuma günü ökleden ıonra kırılmasına ıebeb vermiıdir. 

Lokantacı bay Sabrinln dük- Yaralılar hastahan~ye yatı
ltanındot ufak bir yangın bat i rılmıf, suçlu Necmi yakalan· 
göstermitse de çabuk önil / mıtdır. 
alınarak &Öndftrülm6ıtür • '_y_u,;,,rd_u __ çe_v_lr_g_e_n_i _b_a_y_a_n_R_e__ I 

Teşekkür !ika ve hemıiresi bayan 
Kurumumuz tarafından Mehlika ile terzi Mustafa'. 

geydirllen 1 1 O fakir çocuğun ya teşekkürler ederiz . 
elbisel .. rinln ıma'inde büyük fi llahkesir Çocuk esirgeme 
yardımları dokunan dikiş kurumu baıkan:ığı , ~ 

Yurtdaşt ı,ı 
'~ 

daşlarıma geniş baklalı ka yolda bebek ve bücür farze· 
lın gemi zincirlerile bağlıyım diyorum. Böyle görüyorum 
Kaynaklımdık oksijen kay· seni. Ô ıle gün'er olacak ki 
nağile birbirimize . Nazlı ta- katıla katıla, çırpına çırpına 
zemin sevgisi,beni yolumdan ağlıyacaksın 

alıkoyan kilolarca ağır bir Yıllar gelecek, timdi kara 
lale olur, hazan.. dalgalar gibi tahlanan dalga 

Kürek cezası yemiş dam bana dalgana kabaran aaç· 
lık bir adam gibi boynumd11 !arına ak düşecek. Kocaya
kilo1arca ağır laleden sevgi· caksın. Uen seni ıtıklı ve 
sini taşımak beni yolumdan kara günlerimizin taze ve 
bırakıyor. sıçak hayalı gibi değil en 

Haykıramıyonım, bağıra- ümidli ve yeıil günlerlmlzin 
mıyorum; şarkılarımızı çağı- mumyası diye saklıyacağım; 
ramıyorum. mumya11 diye. Ôyle yıllar 

Koç yiğitim,benlmKavgalan gelecek ki. Varsın gellin. 
mm arkadaşı, yolumun yol- Öyle günler geçecek ki. Var· 
daşı koç yiğitim .. Bir kuru sın geçsin . 
nu vusta haçı gibi kafamın _ J _ 

topraklarına gömdüğüm pas Daha böyle çok günlt!rin 
lı put, nazlı tazem benim.. olacak .. Günlük, güııeılik 
Seni koç ylğit!mle beraber karamır, yeıil hatta k.rmızı 
Savaı• çağırıyorum gü~lerin olacak Daha böyle 

Felaketli günlerde sana yardım elini 
uzatan hila/ihmer insanlıgın şefkatin -
den dqğn1uşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila-

Dudaklarındaki karr,;en çok susacaksın. Seni ıöylet· 
renkli linetli mana korkulu- miye çalııacaklar. Daha 
yoru, beni 'Roğen iskar· böyle çok darılacakıı~. Darı· 
pınleriıı yoluma, yolumuza lacaklar seninle. .. hte ben 
dayanmaz; haritada ömrün asıl buna yanıyorum Buna 
bir roğen iskarpin gibl bu için ' yanıyor kızım 1 buna 
taşlı yollarda param parça içim kan ağlıyor küçtık kor• 
oh ası d• yazılıdır . Hayatı- kağım. Gözlerime daha nice 
m dişlerine - amma altın nice k .. ra kolyonlar yanaııb' 
bir kuron gibi dfğil ömrü sana halatla bağlanacaklar:· 
nü ayaklarına bir çarık gibi . Daha böyle çpk darılacaktın 

ı :ı 1 takabilirsen,ardımız sıra gel. kızım. Daha böyle" çok darı· 
1 

\ Eıans üfliyen bir körü~ ııtbi lacakıın cocuium benim. 'ı liahn1erin himayesinden uzak sayn1az, 
Senelerce evvel kurulan bu hay1r ocağına 
aza kaydol 

1
; kabarıb sönen ciğerlerın bir : . 

ı ; d · . k- • •• b'bi k 1 [seslenıyorum,. Sizi Savap, . , emırcı orugu ı ıvı cım 

j . h yalaz püskürsün •. TOrküle- haykırm~ğa, şarkılarımızı 

Balıkesir Hil<ililımer 
Merke:l 1 

rin dudaklarında dolaısın, ı lıaj!1Tmaga çağırıyorum. /\. 
. gayri.. N . zlıtazem, toı vu- , toıun koç ylğitim, a nazla 

ran koç yi~itim.. Size, en ' tazem. benim. 

harikulade günlerimin içinden __ :;_ . __ ,... 

zenin Dursunbeye gitme~ile 
mümkün olduğu için müfre 
zesi kalaba! k olduitu cihet
le Eten'i Yusuf bey ve itima· 
dm hasıl ola bilmesi için de 
ıüvari zabiti müfrezesile 
ber .. ber Yusuf beyin emrine 
verildi 

Bu muhtelit müfreze 
aldıiiı talimat dairesinde 
Dursun J,eye gitdı. 

\ 

takibine çıkdıklarını söyle
mek sııretile emniyet telkin 

1 
ediyordu. llatta lsıııail ağaya 

1 

okadar hulul etdiki, o gece 1 
İsmail ağa, Yuıur"beyle sü 
varı zabitini ve arzu etdik
leri, ileri gelen arkadaş 
!arını kendi evine davet el
di 

İsmail ağenın Dununbey 
kaıa basındaki evinde bulun · 
duğunıı tesbit etdikden sonra 
ka' abayı kemali itina ile &a • J 

baha kartı sardılar ve Yusuf 

Kurnaz Yusuf bey, İsma 
il ağanın evine azlıkla gidi 
lemiyecelfinİ takdir eldiği 
cihet le: 

-- Malum a, bizim çok 
kıymetli arkadaılarımız var. 
Böyle bir davet eınasında 

beyle süvari zabiti bir ka~· Hiç olmazsa on beş kiti be· 
arkad.ııile hadisesiz ka$aba- 1 tabetiınizc: almazoalc kalb 1e
ya girdiler. ı ri kırılır ve müfrezelerimiz 

Kendine çok güvenen Is dağılır. gider Sana göre 
mail ağa. kaçmak veya bir 1 on beş, yirmi bet mflaflr 
t~nfa sak ' annıak lüzum~_nu nedir, ağam. 
h11setmedi.Yusuf beyle ıuva-, Demesine mukabil, İsm1-
ri zabitinin oturdukları kah · il ağa: 

vehaneye pervasız geldi. llatta lkiyüz e'li misafir 
~lüdafaai hukuk cemiyetine olsa yine htçdir Arzu et· 
yapdığı hizmetlerden bile tiğiniz kadar arka<lnşla bera 
uzun uzadıya bahsetil. \" a ber buyurun, Ren gideyim 
ziyeti idare eden Yusuf bey hazırlık yapayım . 

tecrübe görmüf bir adam Dedıkden sonra ayağa 
olduğu cihetle lsmail ağayı kalkdı, evine gitmek istedi 
kuşkullandırmamak için ne Lakin Yusuf beyle süv~ri 

yapmak lazın'sa yapıyor, zabitinin etrafında. evvelce 
bllhaua l~mail ağanın hiç J hazırladıkları en nadide on 
•evmedlği ıünnüklü Davudun' beı arkadaıları, Yusuf beyin 

işareti üzerine derhal •i'ah 
!arını lsmail ağaya çevirdi
ler Yurnf b~y: 

- İsmail ağa, dedi. Af
federsin, senin hakkındıı. ufak 
hir tahkikat yapacağız. Tah
kikat bitirceye kadar mev 
kuf kalacaksın. Lakin 
yine senın e •inde hep bera· 
ber bulunacağız ve sana mü 
safir olacağız 

ı Daha doğrusu, ismail ağa· 
nın itlediğl suç'arı bilmiy<'P 
bir kimsenin merhametini 
celbedecek bir halde görü· 
nüyordıı. 

lsmail ağa, bırdenbire 

ıa~ırdı. l1<i üç dakika ıaı· 
kın ~a§kın etrafına bakdık· 

tan sonra, Yusuf beye. 
A:lah aıkına, kıymayın 

bana. Uenim düımanım çok 
dur. Vallahi hepıi iftiradır. 
• Dedi. Yusuf bey gülüm· 

siyerek: 

- Ben de öyle ümid ede 
rim İnşallah dediğiı;lz gibi ı 
çıkar. Yalnız, memleketliye 
karşı mahcub ol'!" amak için 
sizin kot" arınızı bağlamı yaca· 
ğı7..Tüfeginizi ve tabancanızı 
arkadaş abın, hep beraber 
evinize gidelim 

Dediği esnaJa. süvari za· 
biti. lsmnil ağanın fılintasını jl 

elindençekdi diğer elilede helin 
1 

deki tabancasını yakaladı Hiç 
bir suretle mukavt>met gös 1 

termiyen ismail ağanın buhran. 
geçlrmekde olduğu belli idi. 1 

lsmall ağa ortada, Y uıııl 
bey solunda, Sü11ari zabiti 
sağında ve l·unların etrafınd• 
da diğer on bet arkadaıları 

olduğu halde İsmail ağanıl'I 
evine doğru yür[idüler. Eve 
girib olurdukdan sonra iv 
mail ağa bir az ferahladı 
Meşhur ayya~ olan lsınail 
ağa: 

- Affedersiniz, gayet ne· 
fis rakı ve ıaraplarım •ar· 
dır. Riraz içelim de serl:eıt · 
liyelim. 

Dedi 

Yeni Adam çocul< 
hikayesi 

«Yrııi Ado ıu gazetesini~ 
çıkarnıuk,la olduı>u bu hilı 11 

.., 3" 
yelN in l ı risi ç kmış.lır. ' 
sayfalık hoır kıtabda çllcolı· 
lora çok ynrorlı ve cfıldl' 

celi hikayeler nnlulılmalı~.': 
dır. İçinde nyr,ca korikator 
ler ve lı•Jiyoli bilmeııeler 
vardıt. Ulusal ve ohloklı~ 
terbiye mevzuları ıaşı.Y8,0 

bu h kdyeleri her Lüytiit?0 

kii\·iikl.ır~ okutmasını JiJer••f. 
Her sayısı 32 sayfa 5 kurll 
dur. 

lt 

ı 
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0 .. elu~ Ier Hitler - fransa. ı Roma zi~areti etrafında Roma mülakatı etrafında .. -o;~:k-:~;~:::ı;;;t····v::~ci·::;::::·i::;;:·bı~· de~a~~f, çı!::~:;~:u~YIDÇ· 
Aziz ıehidler: 

Bugün sizin, Yatan ve mil. 
let uğuruna dökdüğünüz kan· 
larınızı vücudlarınızdan ay
rılmıı olan ruklarınızı taziz 
edeceğiz . 

Ey vatan ıehidlerl; bu 
millet, bu vatan için berrak 
semalarımızda uçduğunuz 

zaman biz , kafalarımızı yu· 
karı kaldırıb da bakıyoruz, 
hakıyoruz da: 

Hele tükür. Vatanımı · 

za, m.lletimize havalardan 
gelecek herhangi bir lehli· 
ye kartı müdafaada,. emnl
yetde olduğumuzu anlıyo-

ruz. 
Mukaddes ölüler: Türk 

milleti, sizleri kaybetdiğine 

acımıyoruz. Çünkü ılzin ruh
larınız yarının gelecek ani 
bir taarruzuna karıı koya
cağına emin oldu ğu içindir. 

1 la va arkadaılarınız sizin 
bir vatan a~kı, bir millet aş 
kı için dökdüğünüz kanla
rınızı içdi. Ve onlardan al
dığı iman ve cesaret ile, si · 
zi taciz etme~e gelecek 
olan düıman 1 arına karşı sizi 
Ve milleti, sizin. kanlarınızla 

müdafaa edecekdir. Buna 
katlyen emin olunuz mu 
kaddeı ölüler. 

Şu anda toplanan kara, 
ha va, deniz ve deniz altı 
kuvvetleri bir araya eeldi 
ler. Orada ıize bir kerre da · 
ha ıunu isbat edecekler. 
« M dem ki!vatan ve millet 
uğruna öldünüz. itte, biz de 
siz mukaddet ölülerin yü 
rümüt olduğu zlerden yürü 
Yecek ve o tekilde vatan ve 
millet için yapılması ne la-

tımsa yapacak ve icab etdiği 
tıı.l<dırde de ölüme ha:ıırla
nacağız ,_ ki: O da vatanın ve 
milletin selameti içindir. 
Çünkü siz o nıaksad ve ga. 
Ye ile çırpın11S1Jdınız Bız de 
o 

0

malı:sad ve saye ile çır
Pınacağız " 

lıte vatan ve millet 
tehidleri: Şu daktdada, ıi 

zin ruhlannız önünde bir 
kere daha ahd eaıyoruz ki; 
daima ve her yerde ıızın 
izlerlnlzde yürüyeceğiz ve 
icab etdiğl zamanda da 
ölllınü gözümüze alacagız. 
Y eterki vatan ve millet se· 
la mete erisin . . • 

f( a. do. 

Soy itdı 
Alanl<tr 

Refik Törüner - Müte· 
kaitlıni mülkiyeden "oğulla
rı l:ialp ve Ercüment, 
Raıım ve Mehmed Dolay 

- Hacı lalam oğlu 
liılmı Barlas - Salahaddin 
mahallesinden Ali oğlu 

lsınail Karaman - Celal 
Zade •Refikası Zakire. 

Fahreddin Karaman -
lsınail Karaman oğlu eczacı 
'Refikası Faika, oğulları 
Yılmaz ve Korkmaz. 

~fuzaffer Karaman - İs· 
ltıail Karaman oğlu "Kızla· 
rı Okutan fffet, okutan Nı
ltıet, Saide Sadiye" 

Rasim Bogatır jlalmü • 
dürü zade 

Tevfik Ôzdem - At köy 
tnuhtarı "babası Tevfik ve 
kardeıleri Ali. ~lehmed, Sü
leyman ve Resim" 
Kazım Şan al - At köy 

ihtiyar heyeti azası 
lbralıim Dağlı - At köy 

ihtiyar heyeti azası 
Riza Timurlenk At 

·öy ihtiyar heyeti azası 
llakkı Sancer - At köy 
n İımail oflu 

"il Giornal d • ltalia . .,dan "Politika., dan "Le Temps. den Ada vapurundan çıkarken köteılne sindi. Dü. Bu ne allzel teaadüfdll. O 
Roma anlaımaları, Alman "Parla, 4. (huıuıi muha- Roma muhabirimiz bildi· kalabalığın araaına karıtdı. ıünmeğe batladı. Bugllnler- ıenç kadının "ideal tip» 

1 
matbuatı tarafından eyi bir birimizden) .. Temin oldu- rlyor: Bir iki ayağuıa b san olursa de içinde bir boşluk vardı. miydi .. «Demek !iç eeııeden 
suretle karıılanmadı. Alman ğuna göre M. Laval'ln Va. kendine ıeltyor. Cevab ver· Boıluğu doldurmak lazım., beri beni mi arı•ordunuz» 

"İtalya hükumeti M. Lava ı:; k h b ı d 1 f 1 matbuatı ilk günlerde, bu tikan'a yapacağı ziyaret meğe hazırlanırken "pardon a ın a e e iyeye te e on diyec:ekdl. Çıtır pıtır bayan 
anlaımalara inanmıyordu. araıında ıarkı karibde ve l'in Roma aeyahatı hakkında bayım,, 1 bnsdırıveriyorlar edeyim falan demeyin. Çün deYam etdi: 
Anlatmalar yapılmadıkdan bilhassa Türklyedekl katolik aıağıdakl teblijl neıretmlfdlr: kızdı . Bir daha ayağa baaan kü bu ne. ,ıeyrlıefere mani _ Sizi görünce öyle hoıuma 
ıonra, bütün Alman gazete mezheplerinin vikayesi de "Roma hükumetinin da. olursa hatlıyacakdı. Ama ola~ bir kanalizaıyon çuku- g:tdinlz ki. Zaten ayatınıza 
leri bu muahedenin kıymet! konuıulacaktır. Türkiyede naaıl haılayıı. Meıela ccEı ruaur.Ne de ıokaklarda oto mahıuı baadım. Sizi Yapur· 

veli üzerine M. Laval ya.. bili · • bl t bt b olmadığını göstermek için son yapılan reformlarla ka- • •tek kör müıün,koca hoyrat, mo erı zı a an r Of da görmütdllm. 
b .. - 1 · · ff t k 1 k h 1 1. rın akıam Romaya hareket " k- _k "ım luk utun gaye erını sar e me to 1 mez ep erinin vaziye ı aya5ın uçu parma"' ı ··· Vacid aeYindt. Senelerdir 
tedirler. fevkalade zorlaşmııtır. Rilin edecekdir. M Lava!. iki hü. liırıyordu Ônüne bak,, Fa· Vacid'in kalbi botdu. Mu aradığı saadeti bulmufdu. ilk 

Frankfurter Zei\ing gaze diği gibi yakın ıarktaki kumetin umumi siyaseti bak lan diye çıkııacakdı. Ônde· hakkak Atık olmak istiyor· defa bir kadından ıl&naetk 
tesi diyorki: Avusturya iç it katolık mezhepleri Fransa- kında bir anlll§ma yapılma- kiler hali yürümüyordu. Doı- du. vari ıöz itiliyordu. 
lerine karıımamak prensibin· nın himayesi altında bulun 11 için M Muıollinl ile mü- tumuz biraz da noel çamı Zaten vapurdan çıkarken· Bu ne ıaadet •• Artık onunla 
den maada, Avrupa sistem· maktadırlar" him konuımalarda buluna · gibi bodur olduğundan ka- de düıünmesl bundandı bir yuva kurarlar ıül ııbı 
!erinde hiç bir ıey değiıme Avusturya iıtiklallnin mu · cakdır . . !abalık içinde bunalacakdı Ayağına basan genç kadının yaıarlardı. Vacid 

0 
kadar zen 

di .• Deutsche Allgemelne hafazası huıuıunda ittihaz Birden ayağına titdetle baıdı- yüzünü görmeden Atık ol- gin de"ildl amma .. Bir kadını 
M. Laval'in Roma'ya ha · 1 \' d "' 

Zettung ise paktların kıyme olunacak tedbirlerden bahse· far. Aksi teytan,hemde nası · mak' hevesine kapı dı . · aci --adet içinde •aıatacak aer. raket edeceği haberi dün - ı 
ti kalmadığını yazmaktadır. den "Politika. nın Roma rına. genç kadını buraya kadar Yeti vardı. 

öğleden sonra Roma'da tayi 
Berliner Tageblatı, İtalya muhabiri diyor ki: Ezberlediği cümleye baı- onun için takib etdi. Fakat Kendini bevoğlu aı"ka" h " olmuı ve siyasi mahaflllerde ı 

nın bir siyasal hezimete du- . . Bn tedbirlere küçük çok hot bir ıürprlz yapmıt ladı. "Effek,görmüyor muıun, aksi ayrı dütdüler. memurluğundan karıaile cl6· 
çar olduğunu söylemektedir . itilafın ittiri.kine gelince her tır. Öğleden sonra ıazeteler koca hoyrat ayağımın.,, Ar. .•. nüyor sandı. Genç kadının 
Bu gazete ezcümle: "Siyasal tarafı memnun eden bir bu haberi halka ilıln et kasını ıöyliyecekdi. Yana Evet.. Evet.. Muhakkak baıını çektıb alnına bir ,.f. 
rejimler arasında, faıist reji hal çaresi bulunduğu sôy- miılerdir. Bu haber her döndü.· Zarif bir ba , an, hafif bu kadına Atık olmalıydı. kat bu seli konduracakdı. 
mi ile Fransız demokrasi lenebilir. Yugoslavya ve d bir genç kadın lfoı olmutdu. Kendini tartıb Genç kadın deYam et-'•.· tarafta erin memnuniyetle· uı 
reJ'imi arasında bir anlaıma Çekoslovakya Avusturya hislerini kantara vurmadan 

ri mucib olmuıdur: iki hii Cümleyi tamamlamadı Sizinle konutmak veiçim· 
mümkün olmaz " demekdir. hakkındaki anlatmayı Avus· kümet arasında bir müddet· Yahut tamamlıyamadı Uta'ndı Atık • olmufdu. Memur kapı- dekini ıöylemek lıUyordum .. 
Müncher Zetung, ltalya ile •turyanın doğrudan doğruya ları açdı. Vacid genç kadını 

t berı· cerey d k Ô•leya. l!u çıtır pıtır ba· Şt dl - il bildi"! ı ı Fransa'nın Roma anlatma-: komfusu sıfatıle imzalıyacak en an e en onut 1 kaçırmamalı: için hemen fırla· m ıoy ye • m ç n 
1 f. b yanın ayakları için koca !arının tatbiki hususunda ba- !ardır Romanya he ikinci ma nr men ı lr netice ver dı memnunum. 

zı mütküliıta uğramakta ol· derecede olmak üzere ve mit olsalardı bu hal bütün hoyrat ayakların nasıl der- Genç kadıaı aözlerllt! ara· Vacid dudakları araaından 
duk l arını yazmaktadır. fakat Fransa ile birlikte ltalya'da acıklı bir teıirde dl.» dı · En önde gidiyordu. Ka- Fransızca: Bir ,eyler mırıl-

k 13 Ama ne de olsa baıı kız· )iünchener Neueate Nec- imza edecektir. Önceden bulunaca h. u mülakat labalıkda çabaladı. Bir iki dandı.BayanVacid'e efildi. "Ne 
mıtdı "Qb_ eek ayağı gibi kü· 

1 hriehtenin bu anlatmanın, de tahmin olunduğu gibi italya'da faıiıt rejiminin kitinin ayağına basdı On ar dediniz AH.b atkına. diye 
İsviçrenin 
lıke tetkil 
tedir . 

çük ve yQmuıak ayakları- • istiklaline bir teh lng ltere Avusturya an'aı · tesis olduğu günden beri Vacid'in pardonunu bekle-
1 
ıülmeğe batlamııdı Tam bu 

nız»mı diyecekdi.Genç kadın etdığini söylemek· masına doğrudan doğruya faıist baıvekili ile Fransa ıöyle tatlı tarafından «pardon meden: Etek .. Körmüsün de- aırada ıallandılar. Gelmtt· 

Biz, bu gazetelere karşı 

mukabelede bulunmağı arzu 

bir tenakuz görülmektedir. 
Alman matbuatı bir taraf
tan Fransa - İtalya· anlaş 
ııı alarının Avrupa barııı için 
bir tehlike tetkli ettiğini ve 
prensip itibarıle bu iki rejim 
arasında bir anlatma müm 
kün olmadığını yazmaktadır. 
Diğer tar ftan 1 lıtlerln güt· 
tüğü ;!yasa ve sarfetdiği 

gayret. Fransa ile anlaımak
•ır. Bitlerin Nasi~onal Sos 
yal fırkaaının müessiıi ve 
ıefidir. Fransa iae demokrat 
bir memlekettir 

Hitler 30 ikincıkimun 

l 933 te iktidar mevkiine 
ve bir ay s<Jllra elini Fran· 
sa'ya uzatmışdır. liıtler ogün 
söylediği nutuka,Almanya'nın 

Alsas Lorene karıı hiç bir 
temayül beslemediğini ve 
Almanya ile Franıa arasın· 
da, Sar meıelesinden maada 
bir ihtilaf kalmadığını be · 
yan etmitdir. 

Bitler, bu nutuktan ıonra 
Fransa ile uzlatmak için 
gizli ve diplomatik yollar 
takib etmeğe haılamııtır . 

llitler 1933 senesinin Mart 
ve nisan ayl.;_rı arasında 
Sar mes.,'esini halletmek 
için Fransaya doğrudan doğ 
ruya müracaatta bulu rı muı

tur. Halbuki Sar me•deıi 

Avrupa 'ya ait lıir meseledir. 
Ve genel harpten doğmuş bir 
mesele sayılır. 

Bu tarihten sonra, Bitler 
daha ileri gitmek lstemit· 
tir. 

Naıyonal rejiminin en yü
ksek simalarından bıri , Hit 
ler namına Fransa'ya gitmit 

1 ve Almanya ile Fransa ara· 
sında bir anlatma akdi 
talebinde bulunmuıtur. Fran. 
sa, hükumeti bu muahede 
nin Sovyetl~r aleyhinde ol · 
duğunu beyan ile bu mua· 
hedeyi reddetmlıtır. 

ittlrak etmeyi reddedmiıttr . hariciye nazırı arasında ya· diler. Fakat hayret.. Genç ' !erdi. indiler. Genç kadıD 
bayım. dtyince it büıbü 

Bunun sebebi lngilterenln pılan ilk mülakat olduğun· tün soğudu. « Bır t"Y değil bayan "Kodak fotoğraf• - Sız benim ikinci id•I 
Avrupa'da toprak itlerine dan ltalyadakı· me~.nunlyet makinelert "satan mazaya tipimalalz. Sonra kulal-~ bayım. diyecekdi Fakat 
dog"rudan do". ruya karıtmak d h ı d d" girdı' Vacı'd ıebebaiz lçerı· eğı'ldi Sız dedi· oaa o kadar lstememesı.dı· r". l\lamafıh in· a a .z ya e ır. önünde lıir az evvel ayağı- · - · • 

1. k· 1 k t • d b · ye airemedt. Vitrine ba · benziyorsunuz ki ben dil•· ı meme e arasın a u na <cYa Allah_ baaan lıranta .. giltere bütün müzakerata - k k k d b 1 dl d b im aradı"ım tfp na benzer bir tezahür vuku· rum vardı. Mamafih ona da ara genç a ını eK e . ya a en a 
ftaı.;ı bir surette ltUrrk etmif unu görebilmek için tarih bir dero verir rum saranta- .*. yokdur derdim. Fakat busla 

• ikinci defadırld bu k6tll lllell· İnglltere yerine timdi p0 • ıahifelerini karııtırmak ve 11 da _ yediği küfürdeniıonra V kapıdan çıkdı. Elinde 
L b d f f d faali lfl&s etdlriyorsun•. Ion}'a. Avusturya anlatma · · hatta 1903 senesinde M o· t6yle genç bir kadın olma ir e otogra makinesi e 

Çünktı birini aeYiyoru91. •ına ittiri.ke davet edilecek· ubet ve Delcaase'njn Rema'· dığına bin kere lanet okur· varılı. Yine lonele yürüdü. 
• Evet .. Evet maalesef birini tir. yı ziyyretlenno goz atmnk ılı ama. Vacid' de arkasından. Genç 

1 !itler, 22 ikinclteırln 19 
33 te Matın gazetesine a.ıa· 
iıdaki beyenatta bulunmuı· 

tur: Fransa i İe ıerefli bir 
anlatma yapmağa hazırım. 

Fransa emniyet meıeleıi 
hakkında serbestce bir itti · 
fak arzu ederse, Fransanın 

taleplerini dinlemeye hazı-

r.m . Almanya'nın siyasasını 

idare eden benim. Ben bir 
söz verirsem sözümü tuta
rım. Alsas Lorenln mukad 
deratı hallolunmuıtur. Fran. 
sa, bir ittifak arzu ederse 
bu ittifakı kabul ve imza 
ederim 

llitler, Fransa ile bir an· 
laıma arzu ettiğini 1934 
seneıinde lrad ettiği nutuk . 
farda da tekraretmlttlr. 

1934 le il itlerin mümesıi l i 
bay Ribbentropp Parlıe gi · 
derek bay Doumergue i e gö. 

rüınıüıtür. Bay Rtbbentropp 
Fransa , Almanya münasebet 
!erinin bu görütmeden sonra 

eyi bir netice vereceğini beyan 

etmitdir. 1 

l:lay Ribbentropp, geçen 
ay Pariıe dönmüt ve bay 
Lava! ile müli.katda bulun 
muıdur. 

Fransız muharibleri mü· 

messilleri Pichot ve Randou 
1 

Almanya'ya geldikleri zaman 
' 11ıtler ve Naıyonal Sosiyal j 

fırkası genel katibi bay l less 
tarafından, samimiyetle ka · , 
bul olun •nuılardır. 

Alman matbuatı, Alman 
rejimi ile Fransız demokra
sisi arasında, prensip itiba
rile bir ihtilaf veya bir fark 
mevcud :olduğundan bahse 
tmiıdir . 

Fransa demokrasisi ile 
Alman rejimi arasında bir 
anlaşma mümkin olur da, 
neden Fransız demokrasisi 
ile ltalyan rejimi araaında 

anlaırna mümkln olmaıın? 

seviyorum. Fakat y .. İn lazımdu- ~ aciclclütündüğü ıeyi de kuın birden dömılü. Sordu: 
• ederim ki ılz de ona ben•!· 

• ' unatmuıdu. -' Küçük bay, ayağınıza ı 
M. Laval'ın Roma ziyare- Ame;ika'ııların yapınağa yen bir ikinci idea Upaintz. 
b f bl hızlı mı basdım. "Evet. mı Bu kadar benzemek. Onun· ti, ütün te erruatı tes t kalkdıkları çelik ada biçi· 

1 bl 1 "Hayır" mı.. Bir iki adım la timdi adaya aldiyorum. etmit o an r an atmaya mlnde (Akay) idaresinin bu • 
k d ld M aldı. Genç kadınla yürüme- F t " f ki -• id on n itinat etme te eğl ir . a seyyer yarım adaaı kalaba . o o5 ra ma ne .. n e u 

amafih iki memleket araaın lığını köprüye botaltdı. ~e baıladı.. için almıtdım. O beni timdi 
d · b 1 "I · k" 1 ' ld " ~ Hayır bayan de· burl:da bekhyecek. &.tene-a ıı lr 15 ıın an arı o uau Vacid bir az evvel ayağı-

' 
d b b di liem acuını bile unutdum . nlz biraz burada bekle1ln .. görü düğü an an iti aren u na ·ba.a~ . İı-enç kadının arka· 

ı ı j Vacid hemen kiteye koıdu Şimdi gelir .• Kendinize bea· anlatma huıu e ge meğe baı· aına takıldı. Fakat onu çe· 1 ,. d 1 ı· 
R ı ki birinci aldı. Tonele nln· zeyen 1 ea aevıt ıml ıörllr· lamııdır. u a~ atma için virib: ~ • LiUlen bir daha ba· diler. Vacid onu vagonun ıÜnüz. Oöndll. Yo..ııd6. 

yapılan hazırlık ar büyük ve sarmısınız bayım» diye rl- Sonra uzakdan ıelen L•rt-
I 1 l:l sessiz bir köteılne çekdi. Dl 

itina ı o muttu~ unu~ klçln ca edih laf etmeğe fıraat Burada içini dökebilecek- ne doğru kotdu. 
Lava! - Muso ini mü a atı arıyordu zannetmeyin. b 
M il · il H"tl d 1 di. Vacid aykının kabul edi- · A ... A... u bizim Va uso nı e ı er arasın a Vacid yürüdü. Bayan yü-

1 Al 1 1 leceğinden emindi. Genç ka- cid'in kardeıiydl. vaki o an ve manya - ta • rüdü, Genç kadın yürüdü, 
dının gözleri bakışları o ka Ta .. Kendi. Evet blrbirle· ya münaaebt:tleri bakımından Vaci,d arkaaından ko·.ıu. ı 

"' dar müsatddt. Genç kadın rlne çok benzerler. On ar 
çok nnı.küı neticeler veren Onu arkada bırakdı . baıladı: uzalı:latdılar. O alaklafdı. Bu 

Stra mülakatına benzetilmez Hazan genç kadın hız • Vapur iskelesinden be· sırada ayaiına basdılar Dön. 

landı Vacid geride kaldı. ri arkamdan geldiğinizin dü. Güzel bir bayan .. 
Artık diploıraailerin vazi 

feal bitmlı~ve~söz devlet 

adamlarına bırakılmııdır . 

Fransızların M. Mussolini'ye 

bütün arzularını kabul etdir 
mek iatiyen bir diktatör 

addetmeleri büyük bir hata 

olur, M. Muuolinl uzun it· 
ferden hotlanma, o kat'i ve 

açık itler görüldüğünü ister. 

Bugün 
Vatan 
Ezza b(tnesi 
Nöbetçidir 

Almanya tarafından arzu 
edilen ittifak Soviyet Rusya' 
ya kartıdır. Halbuki Roma 
anlaımaaı, hiç bir devlet 
aleyhinde olmayup :Alman . 
ya'da dahil olmak üzere, 
bütün devletlerin bu ittifaka 
tıUri.lı: edebilmeıl prenılple
rine müetenittir. 

Nihayet genç kadın tonele farkındayım.. Biraz evvel hazırladıtı uzun 
girdi. Vaci.d de arkaımaan. Niçin geldiğinizi de gözle· cümleyi ıöyledı. 

Kadın bilet almak için ki- rlnlzden anlıyorum. Genç kadının teblllmleri· 
teye sokuldu . Vacldde ıenç Ben de üç senedir ken . ne bile bakmadı. Ktm bilir 
kadına yanaıJı Ah bir kere dime muYafık bir erkek ıe· belki bu da babasının yeni 
tonelde beraber gitseler. Va- çemedtm. Ben öyle önüme aııkıydi. 
cid bay arı kaçıncı 

alıtdiye düıündü Tabii 
2 inci alacak değildi ya 

Arkasından fazla ltmeğe 
baıladılar . Bayanı da kayıb 
ediverince ver birinci dedi. 

.Hemen birinciye ıa 1dırdı . 
Biletci biraz dalgın olduğu 

için ' torntkeyl karnile bir 
haylı itdi . Nihayet memur 
geçmesine müsaade etdi • 

Birinci mevkidekilerini aöz· 
1 

den geçirdi. 
Tuh, müstahakını versin . 

Genç kadın ortalıkda yok .. 
Arkaya dönünce ıenç Baya· 
nı ikincide g6rmez mi ? 

Hay kör ,eytan. Tekrar 
bilet deği dlrmeğe de imkan 
yokdu . Tam bu sırada da 
tonel vagonları geldi, bindi· 
ler . Memurlar kapıların 

mandalını indirdiler. Hafif 
bir zil ıesl . Karanlık koca 
vagonları karanlık ağzlle 
yutdu. 

ı~~§§~~~~~~~~~,~~~ 

t BU KALB : 
1 DURACAK 

1 

Fakat!. 
Onu okuyan kalbler sürekli heyecanla 

çarpacak 
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