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Diin reniden zelzeleler ol 
Koyluhisarda vaziyet • 

feci, köyler haric 
kasabada 400 ölii var 
Dün de şiddetli bir zelzele oldu 
Sivas, Ankara, 
Bergamada da 

Şarki Karahlsar, Zile ve 
yeniden sarsıntılar oldu Sivasta zelzeleden son rcı kurulan çadırlar 

Koyluhisara Sivastan, 
Zaradan imdad 

ekipleri 5evkedildi 

Çarşambanın maruf bir tüccara aid en gü zeı binalannda.n birinin t6lzaleden 
ıonra ki hali 

KarabOk Egede yeniden 
civarında da birçok köyler 
heyelan oldu sa alt1.nda kald1. 
Şimendifer memurları 
arasında yaralılar var, 

İmdad gönderildi 

Bayındırda seller 15 yaşında bir kızı 
• 

götürdü, lzmirde zelzeleler oldu 
Çanlı. 'l 1 Jııı... .. .. İzmir, 7 (Hususi) - Dün gece ve bu - ı en sağ'lıam binalarını adeta sarsıyordu 

ut U'I • '~ ~ i;" "'t!abiilı gün İmürde şiddetlice zelzele oldu. l Yağmurun doğurduğu seller bazı cadde . 
lıu cuyo;;:. c;;_varH alan eye an Vll• SeylAb yeniden birçok köyleri sular leri ve çarşıları kap~ tramvayların 

• ~ ~e d r. eye. ~a trenle .. altında bırakın.ıştır. seferini kesmiş, lağım yollarını patlat . 
nnı em-. me~. telalılıe•ınde bıralı • Bayındırda seEer 15 yaşlarında Saniye nuştır. Bazı yer:erde yukarı maJ1allel r
m~ır. Şunİ:i ıler jemur~rl ara .. isminde bir kızı götürmüş, zavallı kız bo- den selin getirdiği molozlar lağımları ta-
~ a yaza ar var ~· • 0 culara ğularak ölmüştür. mamen tıkandığından buralarda sokak . 

1 .ır f~Y d':ıjhlflırİ f!adı1u .m~hal • Yağmurlar kesildi !arda biriken sel sularının irtifaı 40 san· 
ıne ım vvet erı ge mııtır. İzmir 7 - Dünkü müthiş yağmur şe - timi bulmuştur. 

Finlindiyada 
neşredilen 
beyanname 

bir için büyük bir felaket doğurabile - İçinde insan bulunmıyan bir ev yıkıl
cek safhalar gösterdikten :ronra kesilmiş- mıştır. Bundan başka bazı evlerin duvar 
tir. Cenub rüzgan da durmuş ve hava - ve bacaları da yağmurun şiddetinden yı· 
lar soğumuştur. Yağmur esnasında bora kılmıştır. 
halinde patlıyan cenub fırtınası §clırin (Devamı 8 inci sayfada ) 

• 
eli~vas 7 (~usust) - Koyluhisar çok zayiat bu rakamın çok fevkindedir. Bü 
.fOO ·-~~ fecı vaziyettedir. Kasabada yük binalann hemen hepsi yıkılmıştır. 
-

0 u vardır. Köy ve nahiyelerdeki (Devamı 8 inci sayfada) " Bizi mağlub etmek için 
lngiliz Harbiye Nazırının 

istif ası mesele oldu AJ imha etmek llizım ., 
man Kızılhaçı iki Helsinlı:i 7 - F,inlandiy• milletine 

ta •ı f 1 Ak d hitaben radyo ile neşredilen bir beyan- Hor YYare ı e e a etze eler ınaınede .e~üm~e .. cMaj;luh. ~labi~iriz. 
• Fakat, bızı maglub etmek ıçın ım.ba 

Belişa'nın istifası Almanyada İngiliz siyasetin111 
bir dekor değiştirmesi şeklinde karşılanıyor 

iç• •ı A 1 •• d d• etmek lazımdır» deniliyor. Bu beyan-
ın 1 aç ar gon er 1 name~e bütü? yurddaşlar tesanüde, fe- İn giliz gazeteleri D ·· ragatıne& ga.termektıe devamcJ ve 

un de zelzele mınt le d . .. IJ1Üstevliye karşı mücadele eden asker • ı· t sebeblerı·nı· 
k a asın an gelen bırçok felaketzedelır lere yardım için m.emleket dahilinde ıs 1 anın 

a rabaları yanına yerleştiler (Devamı 8 inci sayfada) araştlrıyorlar 
Durnıupınar vapuru süvarisinin anlatflkları Erbaada bir 

Dumlupınar va · ı B·· :· purı e zelzele mın!oka sından ge~ ,.4H>-Z~lardan bir grup 
uyak zelzele feP'k t d ı · f.~ ·~~ rirn:zd a e ze e erme şeh-1 retle ı~ ol"'1n~ şehrin muhtelif 

:i .. en yapılmakta olan yardım işine · ~~. l · b ı · "h' ' tın de n 
1 

j sem <Uf'"wzı <'y u e erme mu ım 
- aza. on.asına ra,ğmen hara - - MHIPV•DJ: ~ sayfada) 

Londra 7 - Hore Belisha'nın i.stifasi-
Saa t 3 hayat le hasıl olan heyecan Pazar gazetelerini 

şu iki noktai nazarı serdetmelerine mani 
kurtardı olmamaktadır. 

• 1 - İstifanın İngilterenin umumi siya-
Erbaa (Hususı) - Erbaa mınta - ti h b hattı hareketi üzerinde hiç-

. f ı:. ı. . d in se ve ar 
kasındaki yer sarsıntısı .e ClAetın e . a bir tesiri omuyacaktır. 
nılmıyacak derecede garıb bazı mucı - 2 _ Belisha'nın e.seri masun kala -
zele:re tesadüf olunmuştur. Bunlardan kt . ca ır. 
birisini dinledim ve hayret ettım: Gazeteler, nazırın senasını yapmakta 

Sarsıntı başladığı ~?ad~ .~t~ ~a- ve yaptığı islahatın ehemmiyetini teba -
sında şa~alamış kalan uç kışılik bır aıle rüz ettirmektedirler. Keza gazeteler bu 
birdenbire duvarda asılı bulunan eski istifanın halkın meçhulü olan bazı zor -

(Devamı 8 inci sayfada) luklar veya şahsi kifayet!izliklerden i ·· 

Galatasaray Feneri 
dun 2 - O yendi 

leri şekHde izah ed'ilemiyeceğini bildi -
riyorlar. 

Sunday Dispatch, Çemberlayn'i har - Hor Belişa 
biye nezaretini, vazifesini salahiyet ve IelAde bir dek<>r değiştirmesi şeklinde 
kifayetle gören bir nazırdan niçin geri karşılanmıştır. 

d almış olduğunu alenen bildirmeğe davet Alman matbuatı ve ezcümle Rote Er-
Maçlar çamur eryası etmektedir. (A.A.) de gazetesi cGidiy~r, fakat ruhu kalıyor. 

içhıde zorlukla oynandı Almanyada nasıl karşılandı demekte ve istifanın, umumi hatta do -
(Dünkil spor harek.UerlnJ 7 ncl Aımterdam T (A.A.) - Belisha'nın is- kumnadan çehredeki bir noksanı düzdt-
ayf&nm4a bulac&Uuwı) tifaa. Alman.yada., ~ atyuetilaiıı a - IDlkten ibaret olduğunu söylemektedir· 



Z Sayfa 

,,...---------------~ 
Her gün 

Son felaketlerin 
Uyandırdığı düşünceler 

._ __ 
Yazan: l\Julıittin Birgen _J 

S on günlerde Türkıyenin aziz top 

rakları bir hayli ie~aket gördü. 
Vatanın geniş bir sahası bir zelzele dal
gasının tahribkar elile sallandı ve harab 
oldu. Diğer bir sahasında sular, kasaba -
lan, köyleri, insan ve hayvanları, daha 
bırçok şeyle beraber, sürükleyip götür -
dü. Bu hadiselere aıd resımleri ve bun -
ların adedle ifadesi kabil olan tahriba -

Resimili DakaJe: 
SON POSTA 

:a::: Muvakkat hüküm, kat'i hüküm 

İkincikanun ___!-

Sözün kısası 

Mübarek yurdumuz 
Vitamin kaynağıdır 

E. EkrJm Talu--

s on Po:ta, geçen gün nashalarııııll 
birinde, memleketimizde balık iS' 

tihlakini artırmak çarelerini araştırıı.d 
bir bcnd neşretti. 

Benim aklım bu jşin tekniğine errrıe" 
:>adece, bildiğim bir şey var_ .ı. bız, öte' 
denberi, denizlerimizin bu tükenmez ser 
vet kaynağından istifade etmemekte te" 
merrüd gösteririz. 

Vaktile, Varşavada bulunduğum sır~ 
da, bünyesinin nehafeti bizi telişa vere 

tına aid rakamları gazetelerde gördük- küçük çocuğumu oranın en meşhur }lt" 

kimlerinden Profesör Kopeç'e muayer:e' çe yüreğimiz sızlıyor. İki türfü tabiat 
ye götürmüştüm. 

kuvvetinin tüyleri ürperten bu tahriba - Doktor, çocuğu iyice muayeneden 5cııı· 
tı karşısında hakikaten de yüreklerin ra, müşahedelerini defterine geçiri]ol" 
sızlamaması kabil değildir. ken bana sordu: 

Fakat, bu gibi ahvalde sade yüreği - - Nerelisiniz? 
mizin sızlaması kafi değildir. Hiç bir yü- - Türküm, ve İstanbulluyum .. 
rek sızısı yoktur ki, az veya çok uzun Tıb alimi kalemini masasının üzeri"e 
bir zaman sonunda kaybolmasın. Bütün bıraktı, bana döndü .. 
yürek sızıları gibi bu defaki iztırab da MÇ>(:hur .Roma feylesofu Se11cque'ün hazır bulunduğu bir lç Aııadoluda bir köylünün halini sorduğunuz zaman - Türk müsünüz, öyle mi? dedi. 'l'~ 

-:. biat sizin memleketinize iki büyük n)rı·e muayyen bir miiddet bizim içimizi ke - mecliste imparator Claude'un meziyetlerinden bahsedıliyor- size: bahşetmiştir: Zeytinyağı iJe deniz balı~'. 
mı·n· ve sonra susar Bunun ı·çın· bu gı· d - dd fik · · d ı b eli - Bu da~kada ı·yı·vilTI cevabını verir, istikbal için taah-

r · ' - u, usta an rını sor u ar, şu ceva 1 ver : hı J -·-. İstanbu1a döner dönmez bu iki zengin -çl' 
bi hadiseler karşısında sade yi.ırcğimizin _ Hayata gözlerini kapamıştır, tarihine ilave edebıleccği hüdde bulunmaz, tabii sevk ile bilir ki insan, mahlfilcatın en tamin ve hayat membamdan çocu~uı;~ 
sız.ısını duymak vicdanımızın sesini ta - tek satır yoktur, hayatının muhasebesini yapabilirsiniz, ar- çok değişken olanıdır, bir dakikası diğerine uyma~. şimdi. zu azami istifade ettiriniz, hemen gı;• 
kib ederek yardım vazifelerimizi ifa ey- tık eserinin kıymeti değiştirilemez, sabittir, meziyetlcrı ço- iyidir, biraz sonra fena olabilir, bunun içindir ki hükmümü- büzlcşir. Haşlama balık ve çiy zeytinf'I' 
lcmekle işimizi bitmiş farzedemeyiz. Mut ğaltılamaz, kusurları eksiltilcmez, hüküm kat'ileşmiştir, zü daima muvakkat olarak vermeliyiz, kat'i hükmü netice- ğı .. bol bol yedirin. Üzerine de o sizin f 

ye talik etmeliyiz. 

lıc;odi Aqam Ya~' 
l-~=-ll---:--f.;...._~-;ı--1ıp. 

S. D. 1 S. D. ~· 
.-ı 4\ lJ ?)5 ld 8~ 

ııo 
9 t,.7 u - ı ~ 

ıar t 

llıenı1 
kat ın 
ri sÖy 

Ro 
lllÜŞtü 
edece 

.Ro 
tind'e • 
doğru 

''e ha 
ru Ya 
&Usun 
CUd' t 
lar. 



Bazı hatlarda tr~nlerinl SJnı 
hareket günlerıruJe -;~,;.~~~ 

Venedik mülikatı bitti jKral Karol, Besa~abya ~!!i~~~~~le~ö!ı:~~~~ü- AL:E RE E 
C. d.. d- , Rumen topragı zerine Eskişehir - Balıkesir, Ankara - A- • Fin muva/fakigeti 

la R Ya on U ı k k 1 k d• dana ve Erzincan - Erzurum arasında iı- mümhim bir meçhulü DO oma o ara a aca tır, ıyor ıeyen yolcu trenlerinin işletme günle - agdın.atabitecekt,r 
rinde 5/1/940 dan itibaren bazı değişik -

Gazeteler harbin Balkanlara yayllmasına meydan . ~i~au: 7 (A.A.) - Rad'or ajansı bil likler yapılmıştır. . 
Ye • • 1 k t d dirıyor. Buna nazaran, Ankaradan Adanaya gı 

Yazan: Selim Ragıp E~ 

rmemak hUSUSUnda iki mem 8 8 ar8Sln a Katolik bayramını tes'id etmek üzere den hergün saat 12.45 de hareket eden fE)) us ordusunun şimali Avrupada 
mevcud mutabakafl tebarüz ettiriyorlar Cumartesi sabahı Veliahtla birlikte bura tren, badema yalnız Cumartesi, Pazar, ~ Finlandiyaya karşı giriştiğı bu· 

'- Roına 7. (Hususi) - Bugün Venedik -
kont Cıano ile Macar hariciye nazırı 

atasında son bir mülakat daha cereyan 
~~ştir. Mülakatı rnüteakib neşredilen 
~llğde her iki devlet adamının, umu -

b1i Avrupa vaziyeti hakkında noktai na
~ teatisinde bulunduklan ve her iki 
~eınleket noktai nazannd'a tam mutaba-
. at ınevcud olduguw nu müc:ahede ettikle-

rı .. :r 
Söylenmektedir. 

ın·~ont Ciano, akşam üstü Roınaya dön
Uştür. Csaky, yarın Buda}>efteye avdet 

edecektir. 

Ronıa gazeteleri bütün meseleler üze-r· , 
111~. bilhassa Avrupa cenubu şarkisine 

doğru komünizmin hululüne mlni olmak 
\'e halihazırdaki harbin Balkanlara doğ· 
ru Yayılmasına meydan vermemek hu -
'USunda, her iki memleket arasında mev 
cud tam mutabakatı tebarüz ettiriyor -
lar. 

Görilşmelerin mihveri 
Pırts 7 - Havas: Venedikte kont Ci -

ano ile Macar hariciye nazırı Csaky ara
sında yapılan mülakat Paris matbuatın -
da geniş bir ak~ bulmaktadır. 

Petit Parisien gazetesinde Lucien Bo
urguea diyor ki: 

Polonyanın Berlinle Moskova arasında 
taksimi üzerine, Sovyetler Birl~ği Maca -
ristana ko~u olmuştur . 

ya gelen Kral Karol, garda ~vekil Ta- Salı ve Perşembe günleri Ankaradan ve yük taarruz şimdiye kadar bir netice 
taresko ile milli müdafaa nazırı general Cumartesi, Pazartesi, Satı ve Perşembe vermedi. Küçük Fin ordusunun, dünya -
Teodoresko, diğer nazırlar ve mahallt günleri de Adanadan hareket edecektir. nın en muazzam kuvvetlermden biri o -
memur ve mümessiller tarafından karşı- Erzincandan Erzuruma hareket eden larak tanınan Kızıl ordu karşısında te -
lanmıştır. trenler Cuma, Pazartesi ve Çarşamba min ettiği bu rnuvaffakiyet her tarafta 

Kral, ekalliyet mümessi'lerinin nut _ günleri, Erzurumdan Erzincana da Cu - azim hayret ve takdir uyandırmaktan hi
kundan sonra bir nutuk söyliyerek ez _ rna, Pazar ve Salı günleri hareket ede - li kaJ.nııyor. Hatta, bu vaziyete bakarak, 
cümle demiştir ki: cektir. Kızıl ordunun siyaset sahnesinde ciddi 

Prouth ve Dniyestr arasında Besarab- Erzurum - Çeti~~a - ~r:zurum ar~ : bir amil olmakta devam edip ctmediği-
ya toprakınrına ayak bastığım zaman sındaki katarlar eskısı gıbı haf~da ıki ni soranlar dahi çoklaşmaya başlıyor. 

Macar memleketi, bir gün veya öbür- n_ ' defa işlemekte devam edeceklerdır. Finlandiyaya taarruzun, ilk devrele -
ik i b . K ı· berzahı olabile .l"\lllmanyaya ilhak edilmış· bir memleket- . . B 1 k . B l k · 

gün · ine ır c are ı , - te d ğ'l ld be . M w Eskışehırden a ı esırc ve a ı esır - rinde İskandinavya memleketlerile be-
d di .1 kar 1 e ı , eze en rı oldav topragı ol - işeh" h k t d ı l kar ' cek olan bu hudu u en te ı e şı a - .. den Esk ıre are e e en ren er - raber garbi Avrupa için çok b:.iyiik bir 

maktadır. Diğer taraftan İtalya da gerek muş ve oyle kalaca~ olan bir memleket - şılıklı olarak haftada üç defa ya11J1ız Pa- tehlike teşkil 4'?tmiş olduğu inkar edile -
Macaristana, gerekse Romanyaya doğru te bulunduğumu hıssettim. Besarabya zar, Salı ve Perşembe günleri hareket rnez. Fakat bir safhasında muvaffak ol -
bir Sovyet yayı\masını iyi karşılamıya - mazisinin bıra~tığı eserler, Besarabya - eyliyecekle~~ir. . mayınca ayni şiddet ve kuvvette inkifaf 
caktır. Denilebilir ki, fU dakikada bütün nın ezeldenberı Rumen toprağı o'duğu - Halen Kutahya - Ba~ıkesır hattının eden müteakib safhalarının da gene a -
İtalyan politikasına hlkim olan teY bu nu göstermektedir. Ve öyle de kalacak Değirimdaz - Mezitler ıstasyonlan ara - kim kaldığı görülünce, bitaraflıkla va2i
endişedir. Buna binaen, Romanya diplo - tır. Ekalliyet mümessillerinin halisane sında yolda arıza . bulund~.ğ~ndan ıon yetlerini kurtarabileceklerini sanan dev
masisi de Budapeşte ile Bükreı arasında- sözleri din ve dillerinl muhafaza etmekle iş'ara kad~r Balıkesır - Degırımsaz a.ı:a- Jetler nazarında, bu halin pek de korku
ki ihtilafian yatıştırmağa çalışmaktadır. beraber, Rumen bütünlüğünün mütem - sında seyrusefer. y~p~lmıya~ak ve Eski - lacak bir şey omıadığı kanaati artık yer 
işte buna binaen Venedik görüşmeleri - mim eczası olduk!ıarın1 isbat etmiştir. şehirden Balıkesır ıstık~.etınd~d har:et etmeğe başlamıştır. Bu tesir iledir ki son 
nin mihverini bu gayret teşkil ediyor. Memleketin birliği bu hududların asla ~ece~ 0~ trenler ~ğirimsaz an - günlerde, gerek Danimarka, gerek İsveç 

ihlll edilmiyeceğini temin eden bir za - kışehıre doneceklerdır. ve Norveçten, Fin ordusuna kütle ha -

Al dı 
e mandır. Bana hitab eden sözler, düşma -

1
. ngı•Jterede linde iltihaklar ve akınlar başgödter -

man Onanması genı nın ebediyen Rumen olacak olan bu mu- miştir. Şimali Avrupa memleketlerınin 
kaddes toprağa asla ayak basmasına mü- VCSJ•ka USUiu•• Rus - Fin harbi önünde takındıkları bu 

b dı 
• t saade etmiyecek olan memleketin sarsıl- tavır, muhafazai nefis kaygusundan i e-

l•r enız aarruzuna maz birliğini isbat etmiştir. Londra 7 (A.A.) - İaşe nazırı B. ri ge1miş bir tedbir olduğu şüphesizdir. 
r'. te . ecek Fakat Rus taarruzlarının ardı arkas nın 

MC1rrison, halkı ~~ın me ıye gı~ gelmediği, ve bu taarruzları besliyecek 

lıazlrlanl,,,ormuş... Garb cephesinde :~a: ::;!: :a:ı~:: :i~z~~'t:ksö~~~ kaynakların şimdilik tükenmekten uzak 
'::I . t' bulundukları nazarı dikkate alınınca, •• k " t mış ır. F" 1 di 1.A- d 1 k '! 

h t.klmi su une N .. 1 d . f ki· Vesika ın an yaya yapıMUı yar ım arın 1 a -Londr.:a 7 (A.A.) _ Sunday Dispatch 1 İngiliz filosuna denizlerdeki 11 ye - azır, ezcum e em.ış ır . "zlikl . d h 1 .. H 
h usul.. tt..b' tut 1 k 1 dd 1 · yetsı erı er a goze çarpar. er ne 

f,a,...,. _ _,_ ~ ao··re, Alman filosunun baı _ tine zarar verece. . ~ d_erecede- asar. tev· k une • ı u aca o an ma e erı k Fr .1 t . . d b 
ır.-=~ e _ Parıs 7 (A.A.) - Havas Ajansı as e - d . l k t1 rd isted" w. . adar ansa ı e ngılterenın c u va-
=O&&ll&ll<!aıu amiral Reader, Amiral Graf lid edebileceğini umid etmektedır. rl vaziyet hakkında ıu malumatı veriyor: k ~z aşı; ~~ \.~. ~ ;n k t bıgı~ız dide kahraman şimal memleketıne gcn.ş 
~'nLn intikamı için lngilterey• 2 - Mümkün olduğu kadar çok tica - Garb cephesinde, her iki taraf keşif a ar .t~ ar~h.e e 1 ırız. a b~ u; a - mikyarta yardım edecekleri kaydolun " 
~ büyük mikyasta bir deniz taarruzu ret gemisi tahribi için İngiliz şehir, li - kollannın müsademeleri ve mevzü bir - nn naKlı mu ımHpalrbayki~ vbe ır ço vba- makta ise de şimdiye kadar ?>u yardın: -
hazu.lıarnaırtadır. man ve sahillerini bombardıman etmek . . . . pura rnuhtaçtlr. a u u para ve u " . . f 

. kaç topçu ateşile ancak ıhlal edilen bır . . . ların şumul ve mahıyetı, maa ese . ta -
Yazının muharririne göre, Hitler Al - suretıle. " .. .. .. . , . vapurlara teslıhat ıçın ham madda nak vazzuh etmemiştir. 

11*1 fllasunu Kielden çıkararak iki isti - Muharrir, Alman1ara nazaran İngiliz sukUn huküm surmektedir. Fransız keşif li için ihtiyacımız mevcuttur. Buna bi- .. be 
1 

A\rn d 
Pll~ınette bir taarruza geçmek üzere fi - harb gemisi mevcudunun bollujunu bil-1 müfrezeleri birkaç esi:' alclşlardır. naen bazı yiyecek maddelerini vesika Bu mu~kk t e kanyamn urkumı·u 

· lal · .ı. Alına ıo .. . . da nazan di atten uza tutulmama a-denizfne sevketmeğe karar vermif - ha.ssa kaydediyor ve yenı mayn tar a - Blies mıntakasınu.e. n pçusu, usulune tabı tutmağa karar verdik. Bu 
1 

b" "ld" So t R d .1 rının İngiliz sahillerini tskoçyadan Do - gece, hiç bir sebeb yokken oldukça pd - meddelerin tevzii hakkaniyet dairesin- Almanzım ge 811 Aır amı ır. lvlyeri k u ya ıde 
ı · k ld ı... ya, vrupa mese e e arşısın a 

- İngiliz filomnu muharebeyi kabu- uvreee kadar hımaye etme te o u ... nu detli bir atef açmıştır. Fransız topçusu de yapılması icab eder ki, bunu ancak sıkı bir misak ile birbirlerine bağlı bu ~ 
icbar etmek IUl"etile -ki bu takdirde bildiriyor. bu ate.şe deriıal mukabelede bulunmuı vesika usulü temin edebilir. lunmaktadırlar. Son muvaffakiyetsiz'ik _ 

ve bir saat kadar mevzii bir müsademe 
devam etmiftir. Llht11nsleln Pr11nal ler önünde Sovyet Rusyanın Almanya -

dan bazı teknik unsurlar istediği kuvvet-Fransanın 
Sulh şartları 

Dicle nehri 
Alçalıyor 

Fin orda11ıına ıe deveran eden rivayetıer cümıesin -Erzincan belediye OIJnllllll gazılıgormaı dendir. Buna mukabil Almanyanın Fin -
Bem 7 (A.A.) _ Burada dolaşan bir landiya ve İsveç Norveç le bir takım ırkt 

Roına: 7 (A.A.) - Pariste neşredilen Diyar~akır 1. (A.A.) :--- Altı ~uçuk re·ıs·ı şehrimizde pyiaya göre cLihtenstein• prensi Fin- ve külfürel bağları vardır. Acaba Al -
, resnıt bir deklarasyona nazaran metre yukselmif olan Dicle nehri al - lindiya ordusuna gönüllü yazılmıya ka manya, Sovyet Rusyanın bu talebini is'af 
illSa. ancak aşağıdaki şartlalfla sulh çalmağa başlamıf olduğundan taşma Ankara 7 (Hususi) - Dün gece Er- rar vermiştir. edecek midir? Yoksa. bu devletin, ken -

Hlllmllz.ıık b rt af 1m tu Batman disile olan muahedesine rağmen, çıkara -ereıenne ba.şhY'&biıecektir. tehlikesi e ar o WJ r. zıncandan buray~ felaketzedeleri geu- e· N • si bath geld1.ti müşküuta mukabil kendisi de, 
- Avusturya, Çekoslovakya ve Po çayı üzerinde tren köprüsü inşaat a- ren tren bugun·· ögwleye dogwru İstanbu - lf orveç gemı 

bir takım itirazlarla bu talebi nazarı 
mE>lesinden bir adctia mahsur kalan la hareket etmiştir. Bu trende Erzin - Oslo 1 (A.A.) - Hamburg - Ame - dikkate almak ~miyecek midir? 

z - Hitıer ile ıırkadaşlannın sulh 40 amele ile kayıkçılar tamamen kur- can Belediye reisi de vardır. Ankara - rika - Line kumpanyasının 5050 ton -
ftzakereleri haricinde kalınası. t 1m c:lardır. nın yüksek sosvetesine mensub pek luk Frankenwald vapuru, Bergen'in 70 Maalesef bu suale şimdilik cevab ver-
J A arı ı._ J • kad . l' d k~· St . mek müşküldür. Çünkü eğer bunun ce-

- lınan emperyalizminin bir da- çok bayanlar garda felaketzedelerin hız kilome~re ar ş~~a ın e aın eın- vabını sıhhatle verebilmek mümkün o -
baş kaldırnuyacağına dair Alman - Bir Rus tahtelbahiri metlerine koşm:ikta ve Kızılay namı - sund cıvarında, dun, saat 16 raddele- lacak olsa, bugüne kadar mühim bir mu-
tarafından teminat verilmesi. 1 na kendilerine yardımlarda bulunmak- rinde batmıştır. 48 tayf~. w Norveçli adele mahiyeti arzeden Alman - Rus m:l-

B bir sveç vapurunu tad!rlar. 2 kaptan, 1 Norv.~ ~:nısı 'dtarakfından nasebatının iç yüzü ve hakikt çehresi de 
n Ulg1tr gazetelerinin bombardıman etti ~rta~ıla"3'k bugun ~rgen e araya <Devamı 9 uncu sayfada) 
.-.o--an11 I .k. . .,. U battı çı arı mıştır. • .......... ·-·-·--··--··········-··-Ma ... •11a girme• ne Stokholm 7 (A.A.) - İsveç bandıra· ı. 1 ıngı iZ vapur _ ........................................ __ ........ ·---·--···---

••ade edildi lı Senris vapurunun, Bothine körfe - Sabahtan Sabaha 
Bern 7 (A.A . zinde bir Rus tahtelbahiri tarafından Londra 7 (A.A.) - İngiliz bandıralı 
ng gazetesi, l - Frank Furter ~eı bombardıman edilmesi bütün İsveç 6300 tonluk City of _Maı:seill~ vapu~ 

olan b .. WiJı nıanyada yasak edil- matbuatı tarafından infialle karşılan - İskoçyamn ~ark sa:hıllerı açıgında hır 
rkaçı rnO:: Bulp gaıJetelerinin maktadır. mayne çarparak fazla hasara uğramış 

m--- esııa olmak üzere memle · · f "l .. t'" 13 H" d ~&&u.ıesine ~krar .. . : Bu sabahki gazeteler, bu küçük ge - tır. Bir Hındlı tav a o muş ur. ın 
1 yazıyor. musaade edıldi miye yüı mermi atıldığı ve İsveçli tay- li ~emi<'i yarıilanmıştır. 

1 • - fanın. sırf mermilerin kötülüğü saye- CebeWttarık 7 (A.A,) - Fransız ban 
ngıltere A . w dıralı Chclle volcu vapuru Cuma gece-

tnerıkad an 6 sinde bayatla.:ını kurta~aga muvaffak si Cebelüttar~k boğazında İngiliz ban 

vapur sabn aldı olduklarını soylemektedir. d"lralı ~;n,:?Ston vapuruna çarpmıştır. 
Loııc:1ra 7 (A.A ) _ De . . Alma •• lar da bir İsveç vapuruna İlıg.iliz v~uru 1 7 kişiden milrekkeb 

ti Anıeril.A..1-·_ , nız ticareti ne - müsadere ettiler tayfası ile beraber ba.tımştır. Chelle 
\1a '"A4Ullil cem an 34 850 tonluk • t Pur satın alnııştır. · Kopenhag 7 (A.A.) - Konnung Or- yolcu vapunı hasara ugramış ır. 

car isırnli İsveç vapuru, Riga'dan Stok-

Sabık Kayser hasta ho1m'a giderken, yolda _bir. Alınan harb Boyabadda pirinç ekimi 
Londra 7 (A.A.. _ . gemisi tarafından çevnlmış ve Alman Bovabad (Husust) - Bu sene kaza-

ta olduğu ve ) d :;bık Kaysen? limanlarından birine götürülınilştür. mızın pirinç mahsulil verimli olmuş ve 
OOrn'dan habe o a~ an ~ıkmadıgı son giinlerde alıcının çoğalmasından 

r verılmektedır. A • . l K'" l" hsulünün para lmanyada ısşız er fiatlan~ıştır. oyu ma B 1 etmesinden çok memnundurlar. Yeni 
e Çİkada zelzele Bem 7 (Hususi) - Havas Ajansının mahsulün daha çok yerlerde ekilmesi 

Brük~el 7 ( A.A.) _ Saat 16,30 da bildirdiği~ göre, Almanyadaki işsiz - için şimdiden köylülere ~cab eden ~ar-
ns cıvarında k tl" b lerin resmi adedi 128 bin olup bun - dımlar yapılmaktadır. Zıraat Banı<ast 

ıntı }: . uv.. e ı ır yer sar - .. 78 bin liralık bir yardımda 
t 

81 ıssedılmıstir. H~rat pek az _ lardan yarısı Almanyanın en büyük 8 köyluye 
ve ~e~fat yoktur. şehrinde bulunmaktadır. bulunmuştur. 

Kafamızın tamiri 
Erdncanı ia'IU7anlar '611e anlakJorlar: " 
- cBskl blnalann bemeD bepal k•plçtlr. Bir kmDIDm beri toprak irtiddür. 

7enl blnalann bepsl de be&onarmedlr.a Ylerl lleteaanaeler aıtr 
Bnlncandaa 7enl plen babelterl ollll70fWS: cKerpif e e -

birine karqllllf, bepsl birden bir J1lm bal.ine ıamlftil'· Yalnıs &ek lill abplt Waa. 
lar .. fal'PIJ•r.» 
~-=&e deter. Çiakl kerpiç 7Alll blslm tıemen bitin kiylerbaisJn 7&PDldır. 

Çimento bllmb'en köyli amaa .,. pmarla kendine mabaas ltlr 1...- mabıeme.1 
banrlar 98 n1n1 ı.a llult w ..U oirit.k llalJta De 7&p&r. IUremld ucm 
olllladıtı 1ç1a Anadolu kiy ..._.... .. iserlerl tek yerde &taç kıra.,er berine 71111.. 

DUt 1D111ır saplan '" &oalarla &opraktaa lbareHlr. 
Temelsls, demlnls, pmen&oınıs Mr binanın Jel' sanmt1Sına detll sakı bir fırtı. 

DA7& bile mllkaftmet elmiJflC911 tabiidir. Fakat banlann :yanıbqmda modera 
ppı ıdstemlle Jmru1nNt kiblk binalar için ne d.IJebllJris.T 

l'eDa JaUlselerln batalan taab1b et&lttn faal.etler oldulu malıakbk&lr. Fa. 
kat bJdm affeclilmn n ual tasblbe mubtaq bir dfımıs nrdu. Aeılannus dlnın.. 
ce feliletl unataru. pqerls. En açıll hakikatlerde rösümüzü llaparu. Dünkü 
pnteleria sabıta sütanlannda Fatih tar•fmda üç katlı bir e'rin kendi kendine 
ıöçüp pttitlnl okudum. Çok şükür lstanbat bir zelzele afeti geçirmiş delildir. 
Detlldlr amma işte iç katlı bir eT çöluniiştiir. Geçen 71 Beyotha tarafında koca 
ltlr apaı1unan 7erle yeksan olnıqtu. Gene seçen ıün Şişlide bir düttin e'ri çök. 
miif&ü. İstaubul rlbl Tirkl:yenin medeni şekil Te f&rtlara en yakın merknlııde 
biç bir tabii Te semaYI alet olmadan e'Vlerln, apartımanJarın çökmesini null teYll 
eclebOlrls. 

Tamire T• &aahlbe kafamaıdaa blflamak JklDI. 

'--2JIU1ı~ c~ 



( Şehir Haberleri ) 
Tırhan vapuru Alanyada l 

tehlikeli surette karaya oturdu 
Borsadan gelen bir 
telgraf ozerine bir 
kadın tevkif edildi 

1669 eğitmen 52 viliye 
köylerine dağılacak 

Köyün Ye köylünün kalkınması üzerinde büyük 
rol oynıyacak eğitmenler 20 yıl hizmet göreceld 

V 200 1 E .. L I d Al d İstanbul zabıtası dün, Bursa Müd - Maarif Veklleti tarafından geçen yıl leri açacaktır. Bu köy enstitüleri 
apurun yo CUSU trUS& vapuruna 8 ID 1, em ar deiumumiliğinin telgrafla iş'an üzeri _ içinde memleketin muhtelif yerlerinde telif §Ubelerden mürekkeb olacak, 

tahlisiye gemiıi düa Alanyaya gitti ne Nazire adında bir kadını Sirkecide açılan eli~ kurslarından mezun o- meıı §Ubesi tahsil müddeti beş yıl 
bir otelde yüalamıştır. lan 1669 eğitmen •Y b9fmdan itibaren rak kabul edilecek ve diğer p 
Hakkındaki iş'ara nazaran Nazire, 52 viliyetimi.zde vazife alarak çalıpnağa tahsil müddetleri de ayn ayn · 

Bursada Muradiye mahalJesinde 3 nu- başl~. . . melerle tayin edilecektir. 
marada oturan Süleyman adında bir . B~ .eğitmenler b~ yıl tayın edildUde - Enstitülere beş smıfiı .köy 
şahsın S 5 O lirasını çalarak İstanbula n vilayetlerde staJyer olarak kullanıla- bitiren çocuklar alınacak ve 
firar etm;,..·r caklardır. Eğitmenler köy kanununa gö- bitire k "ı.-tm t . ed"l 1 "11~1 • .. fu 1 an· - d rilm in .. re o6 n, en ayın ı en er 

Dün Emniyet Müdürlüğüne getirilen re nu 5 arı mu ım gon e es e mu rif Vek8letinin göstereceği mınta 
N . . .. . d .. ..ı5 lir b 1 said olmıyan köylerde idtihdam oluna - o· 
azırenın uzenn e 'T., a u unmuş- k1ard B 1 clh k dl k'" 1 20 sene çalışacaklardır. gretmenlere ca ır. un ar ter an en oy e -

tur. .. rine, köyünde muallim wya eğitmen bu- da 20 lira ücPet verilecek, muvaff 
Kadın yapılan sorgusunda Suley - lunanl '- dl '-" 1 . -'-·- k'" ti görülenlerin ücretleri altıncı b . h ar, -.en -.oy erme en y.-.uı oy -

rnanla bir kaç senedenben metres a- 1 'lmi•ı dir yılı başında 30 ve on dördüncü h 
d kl b '"dd t ere verı ~er . 

yatı yaşa ı arını ve u mu e zar - Eğitmenler k" lerind tahsil ğ d yılı başında 40 liraya çıkarılacaktır. 
fında çalışa'rak biriktirdiği 550 lirayı k' klan oku~ k ~ ça ~at' Köy enstitülerini bitirerek ôğr 
alarak fstRnbula geldiğini, kendisin - taıd~k. d k~. ~ t• kienl ~. - olanlara vazifeye başladıkları tarih 
d ld v iM ·b 1 Sill a ı ı gece e oyun ye ış n ennı o -

ell ayrı ıgı ':r.n m~g er o an ey- kutacaklardır. lira sermaye, ve aynca istihsale y 
manın bu suretle iftirada bulunduğu - y . • 'tın ku 1 - - - d k" Ni cak ıslah edilmiQ tohum fidan ves · ·· · h d b 1 b enı egı en rs an onumuz e ı • 'S , 

nu soylıyerek, şa sına a1 u unan u d .. -~-'--ta lwı.., kl d bi maddeler parasız olarak verile san ayın a ~ı.:sö ~ııyaca ar ır. 

paradan 105 lirasını sarf~erek bazı Maarif Veklleti önilmüzdeki yıl, köy Maarif Vekfileti köy öğr tmenleri 

• 

eşyaıa; aldığını ilave etrnıştir. eğitmen ve öğretmeni yetiştinnek üzere aynca bir (Köy öğretmenleri sağ 
Tırhan wpu"' Nanre tarafmdalrı 1 OS lira harcana - yurdun muhtelif yerlerinde köy enstitü- içtimai yardım sandığı) kuracaktır. 

M 
rak alınan eşyalarla üzerinde bulunan ;.. _____ ;_ ___ ..;. ___ -===========--=--=ı:mı;ıı-==--====-

z, armara ve Ege denizle • ~ Kaza berine ftpm' lilvanst derhal .. ..a5 li b ta uh f ltı ı • • • 
zde bırkaç gündenberi fid - lısizle imdad tlteın ... bu mada M• - ~~şttr~ za ı cam a aza a na a m- Yağmurlardan llıl 1 Sır kamyon bır avı 
ına hüküm sürmektedir. Fır .tııden d~ .eferlal yapmakta olan Bt- Suçlu kadm, bugün Müddeiumumi- Duvar gıkıldı bir kısmını yıkll 

den Denızyollraı vapurlan - rilsk vapuru aüratle kaza mahalline ye - llğ t 1i ed"l kt' d b k . e es m ı ece ır. De ı bir tte aganw yagmw ur Dün Rumelikavagınw a ir amyo 
fer programı intızamını ka.y- tfferek kamzede w.punm yolcularmı vam ı sure Y - • 
ok vapurlar fırtınanın tidde- Jrurtamuttır. H k k ., b• ların tEsirile evvelki glıin şehrimiz .. - eve çarparak, .. binanın ~ır kısmını 

ra sığınmağa mecbur kal- Hidile DenizJollan idaresine de bil - ırsız or USI 8 ır de iki inhidam hadisesi olmuşsa da nu- mıştır. Şofor örnerın ıdares 
mışlardır dirilmiş vapurun Jnırtarı1ması için gemi h il • k' d fusça bir zayita kaydedilmemiştir. Be- kamyon Rumelikavağında 

Karadeniz iskelelerine sefer yapmak kurtarma idaresinin Alemdar tahlisiye ma 8 8JI aya 18n ıran yoğlunda Kazancı camisin~. aid :nez~I"- caddesinden geçerken yanlış ma 
lzere limanmuzdan kalkan bazı vapur - gemisi ctnn vak'a mahallılne gönderil - h 1 b• d hk duvan evvelki akşam sureklı yag - yüzünden avukat Azize aid 128 sa 
lar fırtına yüzünden yoUarına devam e - miftir. Alemdar mol.k bugün akpıma ev am 1 ır a am murla1'n tesirile birdenb'ire yıkılmış, şab eve çarpmıştır. Çok şiddetli olaJl 
demiyerek Büyiıkdere &ünde bekl• • dotru kim yerine varabilecektir. .. .. . çöken enkaz yolu ka'Pamıştır. Yol:ın a- müsademe neticesinde bınanrn b 
mektedirler. Şehrimize gelen .maltlmata göre Tır • Dün gece Yeşil:koyde ganb bir ha - çılması için keyfiyet belediye miıheıı- bir kısmı yıkılını tır. Kaza ett'afındıı 

Fırtına yilzfinden Akdenizde bir ka - han tehHblt bir pkilde byalıkJara o - dise olmuş, bir adan evhama kapılarak disliğine bildirilmiştir. kikata başlanmıştır. 
a olmuJtur. Geçen Salı gQnU lskende - turmut v. bazı yerlerinden yara aimıt - bir mahalleyi gece yarısı velveleye ver İkinci yıkılma hidi6esi de Yeşildi - ----------
l'Una tftmek tızere Limanımızdan hare - tır. Xua mumda allfmca bir zayiat ol- miştir. rekte olmuştur. Polisle : 
ket eden Denizyollan idaresinin Tırban mamııtn"· Gemim bu.lunan 200 kadar Yeşilköyde 14 Nisan sokağında 1 Bekçiler sokağında Abdürrahman 
ftPUl'U evvelki gece Alanyaya 12 mil me yoku Etrask vapurile yollarına devam numaralı evde oturan Perikli adında Hüsnüye aid 12 sayılı evin bahçe du - Kömtırle zehirlenen iki arka 
llfede bulunan kayalıklara otumnıştur. etmekt.edirler. biri dün gece odasına çekilmiş ve yat - varının büvük bir kısmı anide çökmüş Paşababçede Beyazerguvan sok 

da oturan ve şişe fabrikasında ç 

amelelerden Hasan a arkadası Salih 
lanna aldıkları mangaldan intışar 

Edebiyat fakOltesinin 
yeni imtihan 

talimatnamesi 

Adli tebligata 
dair yani bir 

tamim 

mıştır. .. . ise qe nüfusça zayiat olmamıştır. 
Bir .müddet sonra uyanan Perikli, bi 

tişik odada bazı gürültüler duyunca e- Sehlr itleri: 
vine hırsız girditini sanmış, ve bu kor
ku ve telasla pencereye koşarak svazı 

'Onlwrsite Edebiyat Fakülte.sinde bu Adliye VeklleU q t.pndan itibaren çıktığı kadar: 
teneden itfbarm tatbik edilmesine ta - tatbik edfJmekte olm adil tebliptın poa- c- H rsız var, yetişin!• 
ear veri~en ~imtihan ~~e- ti ile yapıbn&sı dolay1811e aıakadarlara Diye bağırmağa başlamıştır. Bu fer-
li Maarif VekAletin~ ı~dıeki bir tamim göndeımtıfth-. Vekllet bu ta - yad ve isfündad üzerine m~alle hal
':adar~.ara gönderilmi§tir: Yenı ta - mimde Posta İdaıwdne gönderilecek for- kı heyecanla yataklarından fırlam1ş -

ta gore felsefe ıubesınde . f~lsefe Dlll.er hakkında yapılacak muameleleri lar ve keyfiyetten zabıtayı haberdar 
tedris lisansı. umumi felsefe tarihi, u - ayrı ayn izah etmif, mahk&n ve me"V - etmişlerdir. 
mumlloj' felsefahle ~~e m:~~lpsikdoloji,t sosk- kuflara ~cak tebligatta cezaevleri Pcrikrn·n evine koşaın memurlar, e-
J'Oi ı ve - se ann an ere üdür .--M--1 ft___ · b t b 1 b'f 'k d 

Sultanabmeddeki evlere kıymet hamızı karbon\a zehirlendiklerınde 
takdir ediliyor davi edilmek üzere fabrika motörile 

Belediye tarafından Sultanahınedde oğlu hastanesine kaldınlmışlardır. 
belediye sarayının yapılacağı .sahadaki 
evlere kıymet takdirine başlanm1§tır. 
Bu i.ş Marta kadar tamamlanacak ve bu- Fatihte San.musa mahallesinde 

Şüpheli Dir ölOm 

radaki binalar istimlAk edilerek yaz rese sokağında 18 sayılı evde yalnız 
mevsiminde inşaata başlanacaktır. rak oturan İsmail adında biri dün 

Toplantılar: 
odasında ölü olarak bulunmuştur. 

kiıb tın ktedir Fels f best lisan- m "WY• .,....'\&&..,....,...uun kolaylık vı aş an ~a aramış ar ve ı ışı o a-
amı: d~'rt ~ eile sert.etik, eda- pterm.mi bildirm.iftir. da dolaşan kediden başka evde canlı Galabaaray Cemiyetinin 

'

oK aou 
0 ıo·~ hu... e esk .k ~ .. 1 Amme hukulama taallUk eden itlerde bir nıabhika te adüf edememişlerd'r. toplantua 

İsmailin ölümü şüpheli görüldil 
den bu hudusta tahkikata başlan 

Gaz fabrikamnda bir kua 
~.. syo J.. a ~ çocu psı oıoJıs .. . .. .. . Gala Cemi tinin lik k 

ft pe«lagojik psikoloji sertifikalarından muddenunumilik, aorgu hAkimlilf, eeza Gece vansı butun bır mahalle hal - . ~Y. . ye aene on-
taıebenin kendi ihtiya-ile seçeceği dört merci~rinden tevdi olunacak evrak res- kını yataklarından fırlatarak, etrafı vel gres.ı ~ cemıye!m Jıo~~nde yapılmıf, fabrikasında çalışan amelelerden 
lel'tifika •---~1 edecektir. Serbest li - mt mürselAta m·teaılik h"küml ' t•b' veJeye veren Perikli hakkında takibata ~~ı ıdare heye~ ~ ~~ Re - "l- 18 1 da M ad Y lmaz ~ u u ere e1 1 ba 1 tır fıı Adnan ve Munır aeçilmı•1erdir Bu ru u yaş ann ur ı ' 
Ans yapan ta~'-- f ·· ı · !\ anmıc:: . , r . ~ pro esor enıı rey bulundulu için ayrıca posta puluna tibi · · arada zelzele ve seyllb felaketzedeleri kanın iskelesinden balya çıkarma 
ve muvafakatini almak rtil b d.. t ısertifikadan birini fakül~e:U·u ~~ tutulmıyacaktır. Adll tebligatın telgraf- AtıkPrl/Jt lşf f!rl: menfaatine mekt.eb~n konferans salo - ken başına vincin kolu düşmii§tüf. 
tlim şubesinden .• ~~r ır la bildirilmesine dair olan nizamname nunda memleketımızin en maruf musl - kaza neticesinde ağır yaralanan 

veya diger fakultele- bükü 1eri . dilik k' . ı d ö Ref'k Ar Se . rin derslerinden seçebilecektir. m pm üç aene geri bırakıl - 316 • 335 doğumlu erat çağı"llıyor ış~ ann an mer ı ' ı zın, imdadı Sllhht ile Nümune has:tan.esıııııı: 
Tarih ıubesinde llllfbr Adli tebligat bu üç sene içinde Semiha Berksoy, Ferdi Fon ŞtaUıer ve dınlmı ttt 

1 
tarih tedris lisansı, · . . Beşıktaş Adker ik Şubesinden: Şim - Muhittin Sada.kın iştirakile bir konser 1 • umw: ~ eaki lwrundan talebenin yalnız posta ıle yapılabllecektır. diye kadar askere çağınlmamış ve çağı - verilmesini kararlaştırmıştır. Denizde bot bir sandal bal 

:; ~k ıar: fik~ orta kurundan Mahkeme: •rde •• rıldığı halde kanuni herhangi bir sebeb - • Sirkeci nhtımı açıklarında içi 
k .tertifikııfısı ve yeni ve- ~ le geriye bırakı\mış veya ıubeye gelmi - LgeJer Te mealek okullan açıldı kadar su ciolmuf bir aandal bul 

~:n :nmd~. bir Türkiye tarihi ser- yerek bakayada kalmış ve henüz asker - Yılbaşı milnasebetile geçen Paıarte - tu 
lebel::n b:n d~rekke~ olacaktır. Ta - Sabıkalı bir J•nkeaici liğini yapmamış (316) doğumdan (335Y si gü.nündenberi tatil yapmakta olan or - r. .. . 
zinfn mevzuuna s:rtifikadan başka te-l it &zerinde yakalandı dahil doğumuna kadar topçu sınıfına ta okullarla U.1eler ve mesleki okullar bu Kureklen takılı buluna~ bu 

d r ta ,l n:..a~dar profesör Dün Yenicamide bir k . 1 ayrılmış erat derhal sevkedilecelderin - sabah tekrar açılmış w tedrisata bq1a - kime ald olduğu ve bu akibete nssal 
ve diloçelıe n ınrdımcıv Y!i=--.=~ bir Y8Tdnn mıı -lmak is+...fiıw damyant esfıc 'd para" - den hemP.D şubeye gelmeleri iJln olunur. mış'erdır. radığı ,zabıtaca arattınlm.aktadır. 
C1 ya ...,.~ bir dersi takib ro ..... ~. a ara ın an cur 
edecektir. mAmepud ba~de .,ablanmıştır. 

Tarih serbest lisansı da umumi ta - İzmfrden tehrimize gelen ömer adın - .. Bu Çarşamba gUnU matinelerden itibaren ------~ 
rih, bir Tiirk veya Türkiye tarihi RT- da bir 11!DÇ arkadqlarile dün Yenica - ı F E R A H ı ı ÇEMBERL• fAŞ] tifiktifasikile~~letbenikkn !beçecdeği kdi.wer iki mide ıezerken yanma aablkalı yankesi- ve 1 
ser awıııu ere u e ece tır. Ta - ellerden Ahmed ol . - - - -
rBı şubesi talebesince tak'b olunabi - ve Ömere lu Ahmed sokulmuı Siııemala mc'a GALA HAFTASI olarak meYIİmİD en bllyük pheaeri 

tecek yardımcı dil veya derslerin b şlı llln d bazı sualler sorarak kendisıni A M • M • A N L AŞ M A 
ealan e ki Türk dilleri, arabca. ,,1'9Ç8, ıoau: 1'a tutm111 diler taraftan da pal - S 1 1 (İngiliz -Fransız itila 
eski yunanca, lltince: italyanca; i pan- ftır un c:eblertnı bnftınnaıa baıla • 
yolca, nı ça, Türk edeb'yat tanh", t - mı · BugtınkQ Avrupa harbinde Dfmokr siler cephlliDl lettil eden lngiltere ve Fr11nsanın 
ran edebiyat tarih', arkeoloji; antrepo- ı!azlyeıttn farkında olan Ömer biç ses ı;on kırk senelık sıyasi mcınaeebetleri ve 
ıojt ve f'tnoıojı; sosyoloji; beşeri coğrat çı nnac1an DetieeJt betıemı., yanıte.sict ANKARA ANLAŞMASI DOLA YISIYLE BALl<ANLAR ve AKDENIZDE SULHUN MU HAF AZA 
ya. mesktikit: t im d n· ve tar hi ve ~=~mı qıraealı sırada 'kendisi - IDAMESINE HADIM TORK • INGlLlZ • FRANSIZ ittifakının temel direği 
felsefesi, felsefe tarıhi, eski yav. lar - n t . tir yabJEIUf ve pollle teslim 

dır. ·ı:n~nndmeılmdmahk-.ıes s A M i M i A N L A ş M A'yı 
Eve taarruz eden bir adam yakalan ·ı 1 m edilen Ahmed eorguya çekilmiş - BDUlD gençlik, lllm 'Ye irfan ordusu ve herkes Rörnıelidir. 

Balatta Hamamimuhıtün mahallesin - suçunu hıklr etml§tir. ve Ç 
de Aynal.ıçeşme sok ğında 80 numaralı Bazı phidlerin celbi için muhakeme- EMBERLiTAŞ sinemasında 1 
Mustaf nın evine ta rru Pd İhsan a - yi başka bir güne buakaıı hildm sabıka- ANA KALBi Te CHARLE BOYER'iD 
dınd b'ri :zabıtaca yak lanmış ve hak - lı yankesicıyi tevkif ederek tevkifhane_ ATMACA •maelwiz iki blyllk film 

kında t kib ta ba la m t r. ye yol amııtır. ~----• .. B1lylk muvaffalriyetlerle devam ediyor. 

FERAH SiNEMADA 
PASTIRMAC1Y AN ve ŞÜRF .. KA~I (Tllrkçe) 
RIO GRANoE GOLO ,.e RONTKEN ŞUAI 

ve M AL1'.;K PEHLIV AN 

Son gtbılerinden iatifade ediaiz. 

l 



[ 
BOK P08TA 

Kızıl ayın şef katli bayrağı altında 
Feliketzede bir 
yaralı anlatı or 

1 

''Ate/gemde 11 kişi çalıştırıyordum. iki oğlum da 
bana gardım ediyordu. Evim yıkıldı, işçilerim 

öldü, evladlarımı kurtaramadım,, 
Yazanı Ercilmend Ekrem 'l'alu 

1 HadiMler 1 
• 
imar meselesi 

E vvelld gün gazetede gördüm. ı Farzedelim. ki: 
cOsmanlı Bankasının Yenicami Eminönü de, Taksim de muntazam bl-

şubesi de yıkılmak bere istimlak edili- rer meydan haline getirildiler, güzel ol
yormUf.:t dular, beğenildiler, peki amma gene bir 

İatanbulun imarına dair birkaç sene- sual sorıcatım: 
denberi gazetelerde en fazla intişar eden - Bir şehrin iman, o şehirde iki mey-
iki haber var: dan açmak demek midir? 

Birincisi: cGeldi .Pra9b. * 
İkincisi: cGitti .Prosb. - Hele şu binalan yıkalım! 
cGeldi Prosb haberine zıd bir haber Dediler, altından kötü binalar çıktı: 

daha vardır ki, 0 da Prostun her gelişin- - E onları da yıkarız! 
de tekrarlanır: Dediler. Onlar da yıkıldıktan sonra 

c Yıktı Prost.. alttan çıkacak'ar belki daha kötil olacakı 
İyi h<>t amma, guetelerde: - Onlan da yıkanz! 
cYaptı .Prost.. İyi, güzel amma bütün ,ehıi yıktıktan 
Haberi hiç mi intipr etmiyecet: sonra yeniden bir İstanbul mu yapaca

lız? 
-it - ? 1 ? 1 ? 

lstanbulun en uzak bir semtine ıit- - Peki amma, yeniden bir tstanbul 
mfştim. Bu semt bakım11:zdı. Hiçbir teY yapacak paramız var mı? 
yapılmıyor, hiçbir feY yapılmadılı gibi * 
eskiden yapılmJt oıanı.r da birer birer Eminönü, Taksim meydanlan yıkıh-
yıkılıyordu. Bir kahveye girdtm. Semtin yor. Yıkılma faslı evvelA EmfnlSnilnden 
aaldnlerile konuştum; içlerinden biri: başladı. Sonra Taksime geçti. Yarın ne--

- Ne olduk bilmem bay, dedi, Prost reye sirayet edecek onu bilmiyorum. 
bizim semtten de mi geçti bilmem! Belki Sultanahmed, belki daha başka hlr 

-it yer .. 
Bir tarafta yıkılma fas1ı bitirilse ve o 

fstanbulda imar faaliyeti namına, bir taraf yapılsa ondan sonra diğer tarafın 
kaç ~~enberi ~ca:t meydan açtıltla- yıkılmasına geçilse daha iyi, daha mil
nnı go~y~ruz. Bırçok masrafia açılmış kem.mel bir iş olmaz mıydı? 
ola~ Eminonil meydanı henüz meydan Hiç olmazsa hepimiz sağlığımızda, btr 
değil, bir harabe manzarası arzediyor. çok yıkılmış göreceğimize bir tek yapıl
Takaim de yıkılıyor. Yı:tıladursun. o da D11I görürdük' 
gün~ birinde bir Emhı&ıtl harabesi ;,-., ı ı 
manzarası arzedecele benzer. • J #/il.il ~u/A.tl 

C Bunlan · biliyor mu idiniz ? :J 
DDnyıdald hıJYlılarıı Senede kaç defa gözlerimizi 

Aftlc4ra Nt muM hastanuinde tedavi altına alınan iki yanala il blylğl kırparız 
Gece.. Nümune hastanesi, birçok Diyerek bana derci yanan adamın Cevab bir fısıltıdan ibaNt. Maama- San-Fransiakoda yirmi iti metre bo- Gözlerimizi aık sık kapar ve açarız. ve 

ha~ta1arın ıztırablı eninlerini, muhte- bundan sonra gönlü tamir olur mu? fih duyuyorum: yunda bir balina yalr.alamnıftır. Balina- buna göz kırpmak deris. Göz kırpmak 0 

Şem binaSlnm içinde saldıyarak Kızılay Hayatında tad mı kalır? - Ağrıyordu ya .. Sinci daha iyi. nın uzunluğu çok fazla olmasına rapıen .kadar, kısa zamanda olur ki, g6zümüz11 
bayrağının ~e.fkatli himayesi altında Kudurmuş tabiat zülmünü başka - Bu sargıyı nerede sardılar? Amerilrıa için rekor aayılamaz. Çünkü kırptığımı.zm bile farkına varamayız. Bir 
uyuyor. yerde, b!lşka insanlarda ve başka türlü - Ezirgincfa.. Allah hoşnud olsun, Nevyork tarihi tabliye müzesinde bulu- insan bir senede acaba kaç defa göz kır -
~attığım koğuşun sağında, solunda, deneyemez mi idi? dohtorlar g.eldi buradan. nan bir balina 28 metre gelmektedir. Tu- par. Bunu bilir misiniz? hesablamış olan-

Ş1sında Erzincandan gelmfş bed- * Öteden bir başka kadın Wardıya ka- tulduğu zaman 83 ton &eliyordu. Kuhak- lar, bir inunm bir senede dört milyon 

b~htlar kafilesinden birkaçı, hala ne)e Yaralıları. as&ısör bir bir yukan çı- nşt1: kak olan bir teJ vana bugün dünyada defa göz kırptıtı netteemıe varmıflar. 
:g~adı~arının pek farkında olmıyarak karmıya başladı. İşte yan belinden aşa- - Millet sağ olsun! Yetiştiler im.da- bulunan hayvanların en büyülü ballna- * 

y. u ıle yekaza arasında sabhhlamıya ğısı donmuş bir rençber. Evinin enkazı dımıza. ~r. ıtattA balinan~ yavrulan bile daha Frak nasıl moda ıldu ? 
Çal:şıyorlar. baş:le gövdesinin üst kısmını bir men- Biz daha da çabuk yetişmelerini is- dunyaya geldilden an 4 metre uzunluk-
Hav~ soğuk son derece' Yatag"ımın "h' k şt belind terdik Bütün bir milletin arzusu idi tadır;ar, 1'188 senesinde Paıiall terii Fraka bir iç' d .. · gene gı ı sı ı ınp, yan en aşa- · üne ı..+t .. aJc I'"'- redin t ..ı..ı · 
ın e doğrularak dişanya baktığım ğis1ni, soğuğa, yağmura karşı meydan- bu. Görmüş gibi biliyorum ki, ilk im- * meras "9W4 "'U& 1° 15•.PP e~-

~~an, şehrin bembeyaz bir kar taba- da bıI'3kmış. Yedi saat bu vaziyette du- dad treııile oraya cam atanlar, istimin Evde danı yasagı den çılanqtı. Evden çıkar tıkmu önun-
asııe .örtülü oldu~u görüyorum. ran biçarenin yan vücudü adeta ölü. sür'atiai azın~ya:~k vagonlann içinde , den geçen pil bir araba redin.gotuna aü-
Ç~ttaya sırtlarına doğru, mahfaza- Doktorlar şimdi bu ölüye can vermiye durmndım, d:li gıbı çırpındılar. Frankf~ da evde dans etmek ya - ründil ve l"edmlotun önünde lekeler 

sının ıçine rastgele atılmış bir pırlanta b 1 rlar Ya şimendıfer olmasaydı?!. saktır. Evınde dans edenlerden ceza a- yaptı. 
a~ar su gerdanlı -ın•n mücevherleri gi- çaoa 

1~koi • · 
1 

d b' Alt Ya, sultanların devrinde olduğu gi- lımr. Halbuki balolar verilir ve balo - Frakanm ba·"'a redingot ı....... M 
bı ıs ld . . n yaş ann 11 ır yavru. ın b' E · b · · .. d - larda dans serbesttir. r- u yon.~u. e-
arı/ .. ayan E>lektrık zıyaları ·o beyr.'Z reneindP saçlar, derdli Erzincamn dur- ı,k rzınlcanad°.:: Ce~ yhırmrlı gut' n e an rasime de gitmek istiyordu. Redingotun 

nun üzerine ülgu"n akisler bırakı- k 1 h 1 t k ca v2rı sav ı.. um u ye ı, onun -it 
Yor. '?UD ynz a şam annı atır a an aÇ! k g" . 1" d ğru d"' ünüşlü erkin_ çamurlanan ön kısmını kesti ve o halde 

Koridord b' t ııı. ld So k' . gök mav'si gözler .. :r.eki, cin gibi! :Snası~ t~şk~~ ~tmiye~? 
1 

Deniz dibinde JIŞIJIR bahkfar giydi. 
.. .. a ır e aş u. ma mın - .Adın ne? .. . .. 
~tunde acele acele yürüyen insanların - Kadir. . !lasta b~şım daha çok u~ldayor.. Derin denizlerde yqayan balıkların Ertesi gun bir 90k iyi giyinf!n Parisll-
Y:ık ı.esJen· V" B k luktnn N "l .. "'y ıçımde denn ve dayanılmaz bır sızı v:ır. hemen kaffesi koyu -'-"dir Den'zfn fer Frakaya müracaat ederek, onun .......... ın ar. en uy usuz • - eye ag ıyorsun, çocugum r aıran v •• •• rek de edi ~llJUI • ı · .. ...-

l U7.t~ıh m. Bu gece de, verilen ilac- çok mu· acıyor' Yat.aaıma adeta surune av t - berrak kısırnlannda '1af&yanl&r ise pullu rasimde giyditi elbisenin eşi e!bise ıs-
d~rı!!.a rağmen hAla gözlerim kapanma- _ Yaram cok acımıyor ya!. Bizfm yorum. v .. olurlar. marlamışlardı. 

· n.ulcıklanm da ki . te h t 
1 

d~ Y:ma~mı yastıga koydum. Sarsıla ....... ______ ----· 
t1sulcac k v nş · d' or=ıyı a ır a ım. sarsıla helak olan Erzincanın kabusu ~ ............ - ......... --....... ---

tıva çıkt ı vatagımdan !~~ktım, ışa- Üç. yerinden kınlmış bacağını değil teılellldP- dolaısıyor, bana dehşet salmak -
du"a ım. Bır ka'Pının onunde a) akta de. v ran olmuş yurdunu yad ederek . . .. 1 . . bekli ~ ._,.. 

_ nNgcce nöbetç's'ne sordum: hüzünlPnen bu temiz yüzlü Türk yav- ıçıKn ~~enmı _ytırnm;mkmı yor. c; N L SL . R 
"' var' . . orır.ınıyacagım.. n.or uyorum. . 

- Erzi . . rusunun aklına bırdıenbıre başka şey Yaralı kadının sesi kulaklanmda, 
geliyor. ncandan bır posta yaralı daha geliyor. kuvvet verici. iman arttmcı tesirile k 2 1 

- Ne d - Amca! İnönü aceb buraya gelir çınlayor: 
re eler' · k'' B' · · - Bir kıs · . mı ı. ızım oraya varmış.. ben oulu- _ MHlet sağ olsun! 

ola-cak. B' mı aşa~da, karantınede namarlım. Uz•m olan budur. He imiz bu dua-
Ras+ ır yandan da ~eliyorlar. - Sever misin, fnönünü? kud . tf n üıes:m 1 

3ed!p danedbeeki fevkalade faaliyeti his- Ufacık, derdli baş öne doğru kımıl- nınd bi ~1 v~ e m 
0 uyonız; 

b e nim bi di f J M ztarib .. L:ı on a r eşıyonız. lr fkt 1' gı şarıya ır amıı; dayor. u gog;>~ bir nefeste özil- BrdlDmMI .....,_ 
ahidliyi~~sta daha var. Bunlarla esasen nü \"erecekmi!! gibi kabanyor... • ---·- , •w·~=~=-
onlara y ·t Yaralılar fazla gelirse, biz, - Crı\ severim. • • • 
seve. B·; aklarımızı terkedeceğiz; :;eve, - Gelirse buraya ne yaparsın? Bıgadıç klylerınde 
d • 11 nı·, ~ nem z var ki? Btr hn alık - Ellerine sanlının.. babamız değil çalgısız dOgDll 
sa ·ıanı 1 

• U!'dumuz yerinde, evleriYTliZ mi? B' diç (Hususi) v·a t' mri 
b • sevgtlilerim'z d.pdiri y G" d"' .. .. .ı ıga , - ı ye ın e -
~adan çıka~ · I"n .. unuz mu c~ .ıan sev.giyi? Anla- le her tarafta oldu~ gibi Bigadiç köy-

ınunis ve fk ak yene de bize bak .... nk yışı?! Yarının neslı bu sevgı ve bu an- lerinde de yapılan düğünlerde çalgı ya 
sıcak bir d: ~tlt _birer el.' barınar ı~ Iavışl~ ne sağlam, ve ne temiz yetı~ sak edilmiştir. Şimdiye kadar çalgısız 
lacağız. 8 tı, ıçerek hır ~rba bu- cek. lnönü ve Lozan kahramanı bir d" .. .. alışmıyan köy kızlan aelin 1_ 

d b"f' b' ·ıı t' d b" " ugunc e o N'es; k l çırpı a u un ır mı e n e, en uyu- kta biraz naz etmişlerse de bu fşfn 
her b:n,a ~ış bu .zıı'vallıların, ha!huki? ~nd.,,n .en küçüğüne kadar gönüllerini :;gısız da olacağına kanaat getirmiş _ 
can e~ d ş ~ennden, on vennden, fethetmıştir. 1 , tekrar düğünlere başlanmıştır 
ral• G··n en vucudlan ezik, kınk, va- Ve bngün, bu sebebledir ki, feJe~n er 'e 
lu. Ya~z]erj dehşet, gönülleri elem do- birkaç türlü birden sillesi~! .yemiş Türk Ballkasirda köy efiitmenlarlnı 

_At nın korkunç endişesi de caba. yurddııtşı hepsinin 1ıe9ellisını onun var- d 
duın. İk~ı::mde on bir kişi çalıştırıyor- lığında buluyor. yır ım 
lardı. On lum ~ bana yardım ediyor- * Balıkesir (Hususi) - Bu sene Ma-
beş Viiz I' beş gun evvel fstanbuldan - Senin nen var. kadınım? nisada açılan eğitmenler kursundan 
k.ıı~ . .ıtad_ık mal alınıştım. Evim yı- Sarılı, mecalsiz bir el gene sarılı ve mezun olan Balıkesirin S9 k6y eğitme-
tararn 

1~1 enrn öldü, evladlarınu kur- mecalsf z bir başı g&teriyor. nine Ziraat VekAletinoe tohumluk buğ-
a un. a telyem yandı!. - Ağrıyor mu çok? day yardımı y&pılmUJtır. 

Zaman e11lrnms 
Zanaiıı mı? 
Bu suali soran bay cHuan Arib 

tir, adını müstear oldulu içi.il yaz -
dım: 

- etki aydır nipınlıyız. bir aya 
kmar evleneceğU.. fakat harb Jçin
deyiz. zelzeleyi lel. .ali tuğyan takib 
ediyor, g-elecek aylarda ne olacağı
mız belli değil, korlanıya da başla
dım, evlenmeyi tehir etmeyi düşü
nüyorum, zaman evlenme zamanı 
değil, yalnız bu h*ikati nişanhma 
nasıl anlatmalıyım? Bana yardım 
ediniz.> 

Bay Hasan Arifle mutabıkız, haki· 
katen czaman, evlenme zamanı de
ğ'fb diye düşünmek mümkündür. 
Yalnız bay cHasan Arif• mektubun
da çok sarih olarak kaydetmiş, ni
şanlandı~ zaman çok eski değil, iki 
a'Y evvelki zamandır. Benim bildi
ğim; o zaman, Lehistan harbi bitmiş 
olsa da garb cepheli harbi yeni baş
lamıştı. Pinllndfya harbi henftz çık
mamış olsa bile lf1ul ufulc kararr-

dıkçıı karanyordu. ZebJele. 1el veya 
tuğyan muhterem okuyucum hesa
bına vaziyeti dejiştiremn. teklifi 
karşı taraf için bır nevi cbçmma
manzarası alKattır. Kimbillr belki 

hakikaten de 8yledir. 

* Alliyede bayan cH. f .• ye: 
- Sizi evlenmekten alıkoymak in

sa'l'll bir hareket olamaz, çok gençst
niz, hayattan istifade etmek hakkı
n1zcLr.- evleniniz, fakat daha evvel 
bugün sizden yardım bekliyenlerin 
vaziyetlerine bir çare bulınıya çalı· 
şınız. Bu iki muaddeleyi nasıl telif 
ede~eksiniz, bilemem, f~at dünyadı 
yapılınıyacak şey yoktur. 

-it 
Konya da bayan cK. ş. • e: 
- Kocanız baba olmak istemekte 

haklıdır. Fakat onu baba olmaktan 
meneden anza sizde midir? Kaba -
bati üzerinize almadan evvel dokto
run fikrini sonınuz. karan sonra ve
rirsiniz. 

~:&iZB 
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• • 
nıçın u 
R obert Taglor da, Tgrone Power de, Clark Gable de, 

hep dul kadınlarla evlenmiş bulunuy orlar. 
Bir psikoloğa göre dullar kızlardan daha müşfik. imiş! 

HoUywoodda bulunan erkek san'atkar
lar son günlerde birbiri ard.ısıra evlenme
~e başlamış bulunuyorlar. Her biri karısı
nı aldıktan sonra Beverley Hills'te yahud 
Kaliforniya içindeki herhangi bir eve, 
köşke veya çiftliğe çekilmektedir. 

Holywood gazeteleri evlenenler hak
kında sütunlar dolusu yazılar yazıp izahat 
verirlerken halk ta anlıyor ki bu san'at
kfırlar ekseriyetle dul kadınlarla evlen
mektedirler. 
C1ıark Gable olsun, Nelson Eddy olsun

lar Tyrone Power ve Douğlas Fairbanks 
Jr. olsun, hatta Robert Taylo.r bile hep 
dul kadınlarla evlenmişlerdir. 

Du kadınların pek fazla revaçta olma
ları kadınları ve ev1enme çağında bulunan 
genç kızl:ırı son derecede meşgul eyle
n.<>ktedir. Hususile kızlar şu suali sormak
tadırlar: 

c:Nasıl olup ta terütaze kızlar yerine er
k kler dul kadın 'ardan hoşlanırlar, anla-
• ~ cruz?> 

T bıi bu suale dogrudan doğruya cevab 
' ren yoktur, hep tahminden ibaret kal
n akındır ... 

Geçenlerde hiç tanınmamış bir genç kız 
Tyrone Powere aynen şu telgrafı çekmiş
tir: 

cAllah aşkına dul bir kadın ile evlen
meyiniz. Genç ve güzel bir genç kız ile ev
lenebilecek olduğunuz halde ne diye bo
şanmış ve yıpranmış bir kadın ile hayatı
nızı birleştiriyorsunuz? Sizi düşünen, hep 
sizinle meşgul olan bir kızı herhalde bır 
kadına tercih eylemeniz icab eder. Emin 
olunuz ki, evlenmek üzere bulunduğunuz 
Annabelladan da pek çok güzelim; pek 
çok şirinim. Hem üstelik o ecnebi bir ka
dındır. Ben sizin neslinizden, sizin kanı-
nızdanım.> 

Tyrone Powerin buna ne cevab verdi
ğini bilemeyiz . . . 

Tabii genç kızların bu bir süril tel
grafları ve mektubları sinema san'atkar
larına zerrece tesir yapmıyor, gene bil
diklerinden şaşmıyorlar. 

Meseleyi basit bir eğ'ence mevzuu 
sanmayınız. 

Los Anceles'te bulunan bir psikologa 
bu hususta müracaat edilmiş ve bu adam 
bu hususta aşağıdaki cevabı vermiştir. 
Bu cevab o kadar büyük dedikodu yap
mıştır ki bütün Amerikan kadınları o
nunla a '.akadar olmuşlar ... 

Bakınız bu meşhur psikoloğ ne diyor: 
cEvl~nmiş olan bir kadın bir erkeği 

ge~ç bır kızdan daha iyi anlamakta ol
du,,,u muhakknktır Bir g k k v. . · ene ız er egı 
hayalınde gördüğü gibi sanı~ 

.Evlenmiş ve bo~anrnış 0 , · b' k .. . ~ an ır adın 
tecrube sahıbesidir. Bir erkev. 
a::: gın ne de-

Binbaşı İhsanla Haşmet Gi.in 
v eş mese -

lesini konuşmaga başlamıştık. Mahke _ 

Hollywoodun dul yıldızlarından biri 
ev!enmeden evvel 

mek olduğunu bilir. Onunla neler görü
şülebileceğini, onun ne istediğini, ne is
teyebileceğini sezer. Onu kalbinin içi gi
bi tanır. Sabahtan akşama kadar çilış
mış, bitab kalmış bir adam evine avdet 
eylediği vakit dinlenmek, güler yüz gör
mek ister. Bunu genç kızlar yapamazlar. 
Onlar tabiaten hodbindirler. Halbuki ha
yatın ne demek olduğunu bilen kadın er
keğini ağırlamasını pekala becerir. Erke
ğinin nabzına göre su verir, hayatını o
nun hayatına uydurmasını bi]ir . . . Erkek 
bir genç kızdan ziyade bir dul kadında 
daha çok rahat eder ... > 

Amerikalı alimin sözleri Amerikada 
hele kadınlık a ı eminde pek büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Şimdiki halde dul kadınlara, boşan
mış'ıa.ra gün doğmuş, fakat bnna mukabil 
genç kızlar ümidsizlik içinde kalmışlar
dır ... 

Şimdi dul kadınlar evlenm1ş olan 
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olan Annabella, Tyrone Power ile 
bir filmde 
san'atkarları sayalım: 

Tyrone Power - ~bella 
Bu iki san'atkarın evlenmeleri Holly 

woodda son seneler içinde yaşanmış olan 
aşk romanlarının en heyecanlısı olmuş
tur .. • 

Annabellaya tutulduğu zamandanbe
ri Tyrone Power, kendisine kur yapmak
ta olan biribirinden güzel ve sehhar kız
ları bir kenara bırakmıştır. 

San'atkarm Fransız kadını ne evlen
mesine mensub bulunduğu kumpanya 
çok büyük bir şiddetle muhalefet eyle
miştir. Diğer taraftan ailesi de onun bir 
yabancı ile evlenmesine rıza gösterme
miştir. Fakat Tyrone Power bütün bu 
büyük muhalefete rağmen istediğini yap
mıştır. 

Rohert Tay lor - Barbara · Stanwyck 
Robert Taylor da ayni akıbete uğra

mıştır. Hollywoodun en güzel erkeği di
ye anılan bu san'atkar da nihayet dul 

İkincilclnun ,! 

~······ ................................................................................................................ ~ 
İ Babası bir çiltçi ve odun yancııı olan Kallio yüksek tahsil görmiİfı : 
: enerjik bir adamdır. Milleti için timdiye kadar birçok yararlıklot : . 
: göatermiıtir. Finler kendisini o kadar büyük bir muhabbetle severlet l ki, beateledikleri ıarkıyı hiçbir zaman ağızlarından eksik etmezler·) 

'······················································································································· Kahraman Finlan-
diyanın bugünkü 
Cümhurreisi M. 
Kyresti Kallio şayanı 
dikkat bir simadır. 

Babası bir çiftçi ve 
odun yancısı idi. Oğ
lun un tahsil arzu
sundan pek büy":.ik 
bir iftihar iıisseden 

adamcağız onun mü
kemmel surette tah-
sil edebilmesi için hiç 
bir fedakarlıktan ka- "' 
çınmamıştır. 

Bu sayede çocuğ ... f 
köy mekteblerindc o- t 
kutturduktan sonra 
yüksek tahsilini gör- • 
mck üzere Helsinkiye 
göndermiştir. 

Genç Kyresti Kal

lio daima sınıflarının 

birincisi olarak mek
tebini ikma1 eyle

miştir. 

Mektebden çıkar 

çıkmaz derhal köyü

ne avdet eylemiş ve 

mektebde öğrenmiş 

olduğu modern zira

at usullerini köylüle- Finlandiya Cümhurreisi Kycesti Kallio Fin müdafaa hattıfl1 

re öğretmeğe koyul- teftiş ederken 
muştur. Onun bu veçbile hareketi herke
sin fevkalade takdirini mucib olmuş ve 
pek büyük bir şöhret kazanmasına saik 
olmuştur. 

Bu şöhreti sayesindedir ki lı:l07 sene
sinde Rusya diyet meclisi azası olarak 
intihab edilmiştir. Rus meclisinde daima 
vatandaş1arının haklarını müdafaa eyle
miştir.' Bu müdafaa daima mülayemetle 
yapılmış ve Çarın istibdad idaresi bile 
ona karşı fazla şiddet göstermem.iştir. 

Finlandiya istiklal ve hürriyete kavu
şur kavuşmaz Kallio memleketi parJa
mentosunda yerini almış ve 7Jraat işle
rinde çok yararlıklar göstermiştir. 

1922 senesinde ziraat nazırı olmuş ve 
kendi ismini almış olan ziraat kanununu 
çıkartmıştır. Bu kanun küçük Fin ziraat
çilerinin haklarını korumaktadır. 

Reisicümhur olduktan sonra hiçbir 

Barbara Stanwyck'e gönü1 kaptırmıştır. 
Acaba güzel ve füsunkar Barbara er

keklerin gönüllerini teshir edecek büyük 
bir kudrete mi maille? Bilinemez. Belki 
de bu böyledir. 
Douglas Fair banks Junior - Mary 

Lee Epling 
Douglas Fairbanks'ın oğlu Douglas 

Fairbanks J unior da ayni vaziyettedir. 
Joan Crawford ile vakti'e evlenmiş olan 
bu san'atkar 1933 senesinde ondan boşan
mıştır. 1933 senesini mütC'flkıb birç:ok 

veçhile sadeliğini tekretmem.iştir. J{al~ 
ile doğrudan doğruya, a18.yişsiz temas1 ıır· 
dan hoşlanır. Halkın derdlerini dinler ,.c 
derhal tatbik çare!erini d-:.işünür. 

Kardeşinin ziraatçilik yapmakta oldll' 
ğundan büyük bir şeref duyıu. Finlarıd1' 
yalılar onu büyük bir sevgi ve saygı ile 
severler. Hatta kendisi için bir de şar1'~ 
bestelenmiştir. Bu şarkı şimdi bir ne''1 

milli hava halinde söylenmektedir. 
Bu şarkıda M. Kyresti Kallionun di.iJ1' 

yanın en namuslu adamı o1·.duğu bildiri!• 
mektedir. 

Reisicümhur .paradan, servetten zet-·1' 
almaz. Finlandiya kanunu ec;asisi oJl~ 
250.000 frank tahsisat vermiştir. O, z.'lt 
ihtiyaçları için ancak 20.000 frank aJıf 
ve mütebakisini fakir ziraatçilere dağıtı!· 

ı~te kahraman Finlandiyanın CüJll' 
hurreisi 'böyle bir adamdır. 

kızfarla flört yaptıktan sonra nihayet 
Mary Lee Epling adında zengin ve dtı1 

kadın ile evlenmiştir. 
Clark Gable - Carole Lombard 

Clark Gable'e gelince.. . Me~hııt 
C1ark Gable de dul bir kadını seçmişti!• 
Karısı Carole Lombard William PoweJ1jtl 
eski karısı idi. 

İşte bu misaHer de gösteriyor ki son ı<ı' 
man1arda erkekler ve hususile san'atkBI'' 
lar genç kızlardan ziyade, dul kadınıat 
ile evlenmeği tercih eylemektedirler. 

·"'" ~ 
Yüzbaşı giderken ben binbaşıya so:r ' 

menin kararından sonra İhs:ınm da k ana. 
ati. tabiatile, tebeddül~ uğTamıs vı·ı· t 
jandarma kumandanı: 

,, aye 

_ Vallahi şaşıyorum bay Ekrem Çe _ 
lik; bu işde ben aldanayım? Hayret!. 

Sözlerini nakarat edinmişti. 
_ İyi amma azizim; dedim, layuhti 0 • 

lan ya1nız Allahtır. Herkes aldanabilir. 

BEN 
ÖILDIÜIMIDİM 

dum: 
· - Ne bu telaşın yahu, işin bu kadııt 
acelesi mi var?. 

Bin başı ciddiyetle cevab verdi: 
• - Muavin beyin söy'ediklerini işit ' 

mediniz galiba. Bir pantantif, bir pırlall' 
ta yüzük dedi .. 

- Evet?. 
- Doğru .. bu işde ben aldandıktan 

sonrcı !. Maamafih bundan böyle kimseye 
itimadım kalmamıştır; Haşmet Güneşin 

bu akıbcti bende herkese karşı derin bir 
itimadsızlık uyandırdı .. 

_O kadarı da fazla kumandan ... 
- Vallahi bilmem azizim; bu hadise 

beni müvesvis yaptı ... 
Biz böyle konuşurken vazifedar ar -

kadaşlar yanımıza geldiler . Müddeiu -
mumi muavinine: 

_ Ne o? İş bitti mi 

Dedim. 
_ çorap söküğü gibi. 

Cevabını verdikten sonra ilave etti: 
_ Bir takım çalınmış eşya da bulduk. 

Bakalım kimlerin mah!. 
· _ K aç mevkuf var 

-Üç! .. 

- Hüdise kavga neticesinde mi ol -
muş 

- Yok : fendim; basbayağı şakavet 
şu farkla kı bu üçler çetesi da ~ 1 d .. 
1 k . gar a do-
aşma sıstemini kaldırmış B. .. · ır yerde 
muştereken bir vak'a yapıp rlaçk h _ 

l t b
. . a a 

sı a ı ıtınceye kanar köylerinde y . an ge-
lıyorlar. Yalnız dikkat ettikler i cihet, 
civarda vukuat yapmamakmış ... 

- Bunlan nereden istidlal ediyorsun 
Allahaşkına . 

- Evvela bu civar halkının şimdiye 
kadar bunlardan şikayet etmeyişinden, 
sonra da çalınan eşyayı bu civar halkı _ 
nın tanımamasından ... 

- Ele geçen eşya çok mu? 
- Epeyce .. dört tane gümüş ve maden 

saat var. Bunları hemen herkese göster -
dik; bir müddet evvel saati kaybolan ol
saydı tabii meydana çıkacaktı. 

- Herifler cinayeti İtiraf ettiler mi? . 
- Bıçak bulundu. Samanlıkta gübre-

lerin altına sokmuşlar. 
K::ınlı ceket bulundu. Para cüzdanı bu 

l~nd.u. Hatta cüzdanın maktule aidiy<>ti
nı bılen iki kişi de bulundu. Bu deJail 
karşısında alelfısul cürmü yekdiğerleri -
ne atfe baş1adl''ar. 

- tş bitmiş! . 
- Evet.. sonra ele geçen eşyn arasın-

da zikıymet şeyler de var. 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
- Ne gibi? 
- MeseJa bir pantantif, bir pırlanta 

yüzük, bir çift altın kol düğmesi. . . 

Jandarma kumandanının: 
- Nasıl?. 

- Demesile yerinden fırlaması bir ol-
du : 

- Nerede bu eşya?. 

- Nereye koyduk onlan yüzbaşım?. 
- Mühürlü torbadadır. Karakol ku -

mandanının yanında ... 

Binbaşı heyecan içinde y;.izbaşıdan ri
ca etti: 

- Haydi kard~im, ·bir zahmet et de 
şu eşyayı buraya getirt •.• 

- Bayan Neclanın boynunda .. 

Binbaşı sözünü bitirmeden vücudil ' 
mün derin bir heyecan içinde sarsıldığı• 
nı hissettim. 

Ben de ayağa kalkarak ~özlerimi yiill' 
başının geleceği yola diktim. 

Torbayı ikimiz birden kaptık. Fal<8t 
ağzı mühürlüydü. Vazifedarlara rica et· 
tik. Mührü bozdular ve torb!lnm muh ' 
tevivatım hasırın üstüne döktüler .. 

c:N ~ markalı pantantifle içinde cN. JJ·: 
markası ve cl933> tarihi mahktık pırl~tll 
ta yüzük alevden parıltı1.arla gözJerıJll 
yakmağa başladılar ... 

Sapsarı olmuştum. 

Kumandan daha berbad vaziyette idi· 
Bakıştık ! .• 

( Arka.sı var) 
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G. Saray Fenerbahçeyi Beş dakikahk yi~ti~;~ 
dlin 2 - O mağlUb elli 

Felaketzedeler için oynanan maçlar çamur deryası 
içinde yapıldı, Beşiktaş da Vefayı 4 - O yendi 

Zelzele felAketze -
delerine yardım mak 
ladile yapılan fut.bol 
ınaçlat"ı Taksim sta
dındaki dünkü kar -
fılaşnıalarla nihayet 
lenmiştir. Havanın 
çok fena olmasına 
ra ~men stadyomda 
hayli kalabalık top-
1anınli, 1600 lira ha
sılat elde edilmiştir. 
Bu suretle iki günde 
toplan anı cem'an 
2200 lira Klzılaya 
ve 'imiştir. Taksim 
stad nda dün yop -
lan maçları sıra'Sile 
J z yoı-uz: 

Scrkomiser: 
- Hay Allah belasını versin, diye a

ğırdı. Demek kamvonlarla b<>rakayı nak
letmişler. Öy\e değil mi hocam? 

- Öyle olacak Osman bey? 
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Alman Kızılhaçı iki tayyare ile 
f el8ketzedeler için ilaçlar gönderdi 
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Finlandiyada neşredilen 
beyanname 

(Bqtarafı 1 inci ıayfadıı) 
bütun gıtyretlerile çalışm.ağa davet e
dilmektedir. Beyanname, şöyle devam 
ediyor: 

Atiye imanımız vardır. Mukaddes 
bir savaş yaptığımızı biliyoruz ve mil
letimizi hiçbir kuvvetin yıkamıyaca -
ğına ]nanıyoruz. Milletimiz mücade -
leden bütün hürriyetini ve bütün kill 
tür kuvvetini muhmfaza ederek çıka -
cak, şair]erimiz istikbalde bu devri bir 
şan ve şeref tarihi gibi terennüm ede-
ceklerdir. (A.A.) 

Fin tebliği 
Helsinkl 7 - Finlandiya resmi teb

liği: 
SovyP.t kuvvetleri Hatja Lahdenjurvi 

ile ve Summa arasında topçu ateşin -

DUn yeniden 
zelzeleler oldu 

den sonra Cumattesi gecesi Karelt ber Çarşamba.da zelzeleden yı kf a.n evıerden oıncaçı 
z~.hıı:da .~aarr~za geçmişlerse de, püs - (Baştarafı t inci sayfada) kaz altından çıkarılan bir çok fellketZI' 
kur:~ın:~şle~ı.:-. . . . Bu çevre<:U! s2'ğlaın mekteb kalmam1ş- deler arasında ilk iş olarak cbaşımıza 6' 

.. ı. . • o d a· _,:ı_ "rd-kT--' . Zatı Gunduz buvuk bır topçu faalıyet.ı ol- t K 1 h. d 1 b. ilim d .. k.. di ~ kıran! tl nm.ı.:tıf Dum!upınar süvarisi mıw,ıırrırimıze r u ve ıresthf.UU. go u ~m an yor. ~ ır. oy u ısar an ge en ır mua o un> ye :uay ara ras a 'j 

(Baştarafı. ı inci sa~. ) f ZelrLele Giresun.da da mühim miktarda muşt.ur. .. .. .. . . facianın çok korkunç ve tüyler ürper- Bu hal, şehrin birçok yerinde toprağı' 
_ Ladoga ııolunun sımali şarkisinde ı· . 'd w •• 1 kt d. har ıl ·tab ·• b. h t t dığt° 

miktarda nakdı ve ayni teberruh?r ya- ha.sarat yapmıştL Halit korku ve heye - . • . ' :1 .. tekrar tR~- ıct o. ugunu soy eme e ır. a nas gayrı ıı ır arare aşı 
Fınlandıyalılar mevzı erını V ı· Se fi d K 1 h. h - nı ve sogu-g-a ragm-en enkaz a!tında kıı • 

pılmıştır. candan çadırlarda ve açık.ta barınmağa k" . 1 a· n·· .. -1 . A ·t a ı . re .ye en oyu ısara are 
s· k · çalışıyordu. t 1~k~;dmışter ır. uşma~ ogf ekyıtn .?'ı - ket etmiştir. Sıvastan, Zaradan imdad lanlan bunalttığını göstermektedir. 

Top!anan eşyalar Kızılayın ır ecı- _ . oıo ı e aarruza geçm1ş, a a pus - k: 
1 

. k dilm kt dir H . " 
dek;. umumi deposunda ambalaJ· hali.ne Burada duydugumuza nazaran bıl - k .. t··1 .. t" B' S t t k t h 'b e lp en sev e e e . Gtyvan za- F-elffketzedeler vilayetflere . . uru muş ur. ır ovve an ı a rı . d k f dı ' 
gef ı :erek peyderpey zelzele mıntakaı- h~, sar~tı Şebinka.rahısarla Fatsada edilmistir. Salla mıntakasındaı Raate yıatı a ço azla r. yerleştiriliyorlar 
forma gönderilmektedir. Dün de İzmir ve cıvar koylerde taş üstün~e taş bırak- istlka~P.tinde kayaklı bir düşman müf Zelzeleler Kayseri 7 (A.A.) - Felaket roıntaka • 
vapurile Ordu ve.Giresuna yiyecek, gi- ~litır .. Bu .mıntakacfa çalışacak sıhhi rczesi Finlan<liva mevzilerini arkadan Sıvas 7 (Hususi) - Zelzelenin de- smdan vilayetimize müretteb 1000 nil' 
yecek, kereste vesair yardım eşyası :dad ~kı~l~n, kara yollarının hav_:ı. mu- ccvirmeğe tesebbüs etmisse de, bu ma- va mı dolayısile SıvMta mektebler 1 O fustan 132 si hususi bir trenle şehrimiz' 
gönda:lmic:tir. Ayrıca c:ehrimizden beş alefetı yuzunden kapalı ve çok arızalı - r bo ı· 300 Sovyet as gün tatil edilmiştir. ge1miş, bunlardan 65 i yaralı oldu_<run ' 

'Jj 'X bul w bü .. k b. f t· ne' ra!_::l zu mus ve - 5 

ki~.ilik bir eczacı ekipi de zelzele mm- unmasına ragmen yu ır eraga 1 k · h b h d k 1m 14 'tr"l Koyluhisarda dan h""tanelere yatırılarak tedavileriJl11 

f . ·· t k b h r d h 1 d erı . .,ır sa asm a · a ış, mı "' - ...., 
k h k t tm. ı· r· t bul ·ı ne ıs gos erere , u ava.-ıye er a a - .. . • . ed.1 • . A K 1 h. d D 6 'k d d <!' ta ·a~·ına art! e · e ış ır. s an mı ~ lıru 1 f ıın. t d dd 

1 
voz vesair malzeme ığtmam ı mıstır. Sıvas 7 (Hususı) - oy u ısar a başlanmıştır. iğer 7 fe1 a etze e e e 

li clı k 't . b .. ··-ı d gı ş ar ve e i:lhe ze e yur aş arımı - .. .. . ,., . . · .. . . ih d 1 1 . ilm' vıı ym 1·11 om1 es1 ugun og e en son- . d d k 1 __ d Bntun cephelerde Fınlandıva keşıf kol saat 18 de uç sa!mye devam eden ş1d - velce · zar e ilen ev ere yer eştır ış 
. 1 k d i 1 . zın ırn a ına oşmuş.kl.I. ır. · ah A ıc• 

ra Vil<..yette top anara yar un Ş erı Giresundan sonra yolculugum~ uz Trab- J::ırı büyük bir faaliyet göstermekte - detli bir zelzele olmuştur. Hasarat yok istir atleri temin olunmuştur. yr 
eirafmd<ıki ç::ı.lışmalarma devam ede - d·r tur Ankara, İstanbul, Adana, Mersin vila • 

zona kadar uzandı. Trabzondan felakete 1 
• • 650 

cekt:r. maruz kalan sahil şehirlerimize gönde _ 12, tayyare diişüriildü Ncş'et Nafiz yetlerine gitmek üzere trenle gelen 
xe·zcl mmtaka9llld.an geienler F. J" a· t 1 · bo b d felB.ketzedenin istasyonda iaşeleri teroiJI 

J e . rilmek üzere hazırlanan yiyecek ve giye- m an ıva ayyare en m ar ı - Ankarada 
Dün muhtelit Anaıdolu katarile ~eh- cek eşy~le mühim miktard'a kereste a - ma11 harekatı :vıhmışlardır. Finlandi - Ankara 7 (A.A.) - Dün ak~am 19,45 olund\ığu gibi bunlar içinde icab edenle' 

rimize zelzele mıntakasından bazı fe - larak döndük. ya harb tayyareleri ve hava dafi batar te de ~ehrimizde hafif bir zelzele kay - rinin roüdavatı da yapılmıştır. 
Iaketzt>deler gelmişlerdir. Bunlarm iç- Bunların bir kısnunı Giresuna, müte - yalan diişmanm bombardıman teşeb- dedilmistir. Felaketzedeler İzmirde 
lerinde yaralı bulunmadığından bura- bakisini de Orduya getirdik. Vapurda büslerine muvaffakiyetle mani olmuş . 
daki akrabaları yanına yerleşmişler - zelzele mmtakasından gelmiş yaralı ve lardır. Bütün gün zarfınd:t düsürülen Bergamada 
dir. hasta yoktur. İnebolu ile İstanbul ara _ Sovyet tayyareleri adedi 12 dir. İzmir 7 (A.A.) - Evvelki ak!?am 

Evv€'lki gün Erzincandan gelen fe - sında yıldız fırtınasına tutulduk. Bu yüz (A.A.) ve dün sabah Bergamada 3 defa zel-
laketzedelcrden bir kısmı geceyi Hay- den bir hayli sıkıntı çektik.» Sovyet teblii7i zele olmuştur. Hasar yoktur. 

İzmir 7 (Hususi) - Dün gece Erzin• 
candan 21, bu.gün 25 yaralı İzmire ge1rnif 
ve hastanelere yerleştirilmişlerdir. 

ZeJ:ze)e mıntakasındaki köylerin iaşeP 
darpasa istasyonunda kendilerine tah- Yolcuların anlattıkları Mr.5ırnva 7 (A.A.) _ 6 Kanunusani $arki Karahisarda 
sis olnnan salonlarda geçirmişler ve n ı ·ı d.. h · · t bl · w • f_?arkt Karahisar 7 (A.A.) - Evvelki Şarkikarahisar 7 (A.A.) - Giresu~~; 

um upınar vapurı e un şe rımıze ge e . un: dan yardım suretile Tamderesine kaoP" 
dün i:i~Jc üzeri Kızılav tarafından tutu- len yolculardan biri de zelzelenin Çar _ Miihim hi~bir h§.dise olmamu~tır. akşam burada 2 hafif zelzele kaydedil- yetiştirilen erzakm Tamdereden Alucr' 
lar. Sirketi Havriyeye aid bir vapurla şamba kazasındaki tahribatı hakkında Sovyet taıyyare1eri askeri hedefler ü- miştfr. ve Şarkikarahisar kaza!arına sureti na~ 
Sirkech·e getirilmişler ve Saraybur - şunları söylemiştir: ıerine taarruzlarda bulunmuşlardır. Bir hasar yoktur. Son 24 saat içinde li için Giresun vilayeti icab eden tedbiri 
nundal:i göcmen misafirhanesine mu- c- Zelzelenin vukubuld\ığu gece Çar Bir hrıvn harbinde 6 Fin tayyaresi dü- yeni bir zelzele kaydedilmemiştir. al~ ve bu maksadla Tamdereden Şal" 
vcikka4-en yerlestirilın'şlerdir. Felaket- şambada idim. Sarsmh çok müthiş oldu. şürülmüştii.r: Zilede iki zelzele oldu kikarahisar yohmun d'aimi olarak açı) 
zeielPJ ·n ihtivaçları Kızılay tarafından Nasıl kurtuldum, MU hayret ediyorum. Murmansk demiryolu hasara Zile 7 (A.A.) _Dün akşam Zilede bulundurulması temin edilmiştir. Bun 
temin Nlilmic:tir. Orada bekar olarak bir handa yatıyor - u~atıldı biri saat 9,20 de hafif ve diğeri de bu- dan başka felakete uğrayan köyler bal • 

Alr.ıar. KızıThaçınm yarthmı dum. Çarşambada bütün evler yıkıldığı Amsterd:1m 7 ( A.A.) - Telegraf ga- gün saat t 0.45 te 3 saniye süren ve gü kının iaşelerini ve iskanlarını temin içiJl 
Zelzele fe!aketine uğ"rıvanlara Al - halde bu banın ancak sıva1arı döküldü. zetesinin Kopenhag muhabiri <Mar _ rültü ile karışık oldtikça şiddetli bir zel köylıere memurlar gönderilmiştir. 

man Kızılhacının p:önderdiği ilaC'ları Şehir nüfusunun mühim bir kısmı öl - k d · ı b' k kt J J t H ktur mans > emırvo unun ırço no a - ze e o muş ur. · asar yo · Felaketzedeler Adanada 
getirmekte ol<"1 ik.'i tavyarı? havanın müs ve yaralanmıştır. İmdad heyetlerini 1 d F' t' 1 afı d h a 
bo , l y ~ So'1... d k k b . 1 k 1 k d ar a ın kı fi arı tar n an asara u,, Erbaa yolu açıldı Adana 7 (A.A.) - Adanada bakıl • ZUK ul'u viizüneıen ıya a ar;ıya hal cılgın ir sevme e arşı ama ta ır.> ld y b'ld' ktedir 
inm;c:l"tdir. Tnvyarelerin burun Ye - ra-t• ıgım 1 ırrne · Erba-a (Hususi) - Erbaanın Sam - mak i.i.ze-re istenilmiş olan 500 felaket'-
şilköve ~lmesi ~klenmekted\r. Eı·~aada h·ır s~aı 3 Norveç gönüllüJeri cephede sunla münakalesin.i temin eden şose- zededen 7 / t / 1940 tarihine kadar Adi 

1 • .... HeJ:-:inki 7 (A.A.) - D. N. B. Ajan- nin Samsundan 1 O uncu kilometresin- naya 223 feı:::.1-etzede gelmı"ştı·r. Bun • D ımlupnıar vapum dönqü b·ıd· · i:.lK 

Zelzele mıntakasına şehrimizden i1k hauat lıu··\ardl sı ~ !rıy~r: . . ' b. de, k'1.,. ve tipinin şiddeti yüzünden larm milli yardım komitesi tarafın, 
o1aınk "•hh. . d d h ··1 f lAk ~ ö f diFdı~~l~ndıy~ aJ~nslkınNın Kril~ d~lnl"l ıl: Çarşamba günü otomobiller isliyeme - dan ayrılmış komiteler elile istikbal, i/f 

, ..,.. ı ım a eye.ı e e a e.e u,.,, r ıgıne gore, ı orveç gonu u erı mı'stir Derhal bir cı.nse temizleme ame- k" . 1 . t . 1 t 8 
rp·c.n vıır..Jdrsla ·· d ·ı . k (Baştarafı 1 iııci sn.yjada) k . . . l h . t · · "I~ an ve 1aşe en emın o unmuş ur . 

.; J. -u •.t,. ra gon erı en gıyece ' afılesı şıma cep esme varmıs ır. livcsinc ba~lanılmış ve bir gün içinde 1 ·194" t 'h' d lm k .. b ıu, 
yi~ ecnk \'€ bazı tıbbi malzeme götü:cn zaman usllıblu kocaman duvar saatir.in p . • . h de .. 1d.. . ·~ . ı ı: an m e ge e uzere u 

bÜ'-'Ük bir gürültü ile yere düştüğünü ah~al. sampıyonu cep .~ 0 ~ . yol, ic:Jemei!e salih bir vatziyete konul- nan 250 felaketzedeye de intizar olun ' 
Dmnlup nar vapuru dün sabah saat l O J Helsınkı 7 (AA.) - Dunya patınaJ mustur. Erbaava yapılan zahire ve k d 
da limanımıı;a dönmlisti.ir. görmüş1er<lir. Saat garib bir tescdüf e- .. . B. k V . L . ma ta ır. 

· ı k d a· b' · t surctt ş.a. m .. pı.yonu ır er. as·e· mu .. s •.. a- malzeme v. ardımlan bu vol ile temin Dumlupınarın avdette, zelzele tah _ seri o cıra · yer e amu ı ır vazıyet e d 1 1 h d 1 t J Konyada 
b k 1 t y t k • o~a po u şıma cep esın e 0 muş ur. edildFiindcn sosede rnünakalenin sek- • ri atınrı maruz kalan sahil şehirlerimiz a mı~ ve sarsın ıya ragrnen e ·rar acv ~ 

den yaralı getireceği şayi olduğundan rilmem'.stir. Bir kaç sanive sonra evin Kı:Jrnman hı.-l~d·v .. esiıı~n faa iyati teve u~amarnası için atzami faaliyet Konya 7 (A.A.) - Dün Erzincan • 
vapur, bu h~valide bulunan akrab~ıla- çatısı lnü'hiş bir tarraka• ile çökrnü~ ve sarfolunmustur. laket mıntakasından buraya ge!miş 0 

- Karaman (Hususi) - Uzun seneler - b d ı · f' ı · · · rdım komitesi 9'' rınm rıkıbct ve sıhhatlerinden ha:''L"r odada bulunarı üc kişi pek tabii olarak Çarsaın a a zayiat bilançosu an mısa ır erımızı ya 
'U<e denberi ihmal edilmiş Olan kazamızın } • t ed k k na·ıerine Si<1'8 ; 

alabilmek için rıhtımda bekleşen ,.u"z- yere y~ıvar1anmışJardır. Fakat, çahdan Çarşamba (Hususi) - Çarşamba ka - za <ırı zıyare ere e 1 . ~ 
J - yo~larını imar hususunda genç ve çalış - 1 t k 11 'kr tınişlerdır• Ierrc bnlk tarafmdan karc:ılanmıc:tır. dU~en ağır ve koca bir kalas tam saate zası merkezinde 21 ölü bulunduğunu ev- ra ar, por a a ar 1 anı e 

" " kan belediye reisimizin göstermiş olduğu 
Va. purl<ı şehrimize Samsun, Gires"n çar-pmıs, ~aat devTilmemiş, kalasla bt>- velce bildirmiştim. Son günlerde enkaz Amerikan hastanesi sertabibi ... gayret halk üzerinde gayet müsaid tesir 

ve Jnf'boludan bircok kP1ınlı erkeklı' rab-:!r r:fr;;en tahta parca1arı saati me.s- altın.dan dört ölü daha çıkarılmıştır. Ge- Ankara 7 (A.A.) _ Rareketıarz reı~ıcetl 
yapmıştır. Kazamızın doğu semtine isa-

yolculal" gelmiştir. Muhklif iş sebl:'b _ net edinE-rek mUseHec; ~ekilde bir .nev'i bet eden Hocamahmud ve Abbas mahal- ne kaza merkezinde 12 si ağır ve 75 i ha- kar~ısında İstanbuldakl Amerikan hasta ~ 
!erile İstanbula gelen bu yurdda~lnr- cadır f.u-11 e ... etir('r<>k altındaki üc in- fif olmak üzere 87 yaralı vardır. Çarşam- nesi sertabibi Dr. şepert, hükü.metimlze tllt). 'esindeki yollar ve askerlik şubesi cad - .. ,,dl 

dı;:.n baska zelzele mıntakasından gelen san mur kkak bı·r o··ıu··mden kurtuln111c: ba halkı umumt bir teessür ve heyecan racaat 0 derek m~i ark.adn~1arlle blr~ ... ~ ' • " dcsinden kışın gelip geçmek gayet müş- ... ...._.., 
hasta ve yar~lt yoktur. tur. Bu ai!e, havaıtlarmı r..;r saate borc- içindedir. Şehir dahilinde iskan edilemi- felA.ket sahalarında kendilerine vwnte ~ 

l kül ve hazan da imkansız hale gelerek u- bı> 
Dwnlnpmnr si.ivarisinin anlathkları u oJduklan için bu saati bund::ın böyle yecek bir şekilde harab olan ev1erin a - rllmesini rica eylemiş ve bu rica büyük 

ehedi t;;r mı·nnct hatırası'!e en kı···m.nt]ı' zun yollardan dolaşmak mecburiyeti hA- ka 11 t 
Du"n ~endisile konus.an bir muh:ırrı· _ v "' dedi 168 dir. 138 e!V kısmen harab olmuş- sempati ile rş anmış ır. • "' b' , sıl 0 1.makta idi. Belerliye reisimizin gay - - 1 D Şe t' Kı ıı ın ~ .. · · ır cevn-!'r g:bi ba.:;uclarında ta"ıvac~ 1,:-- tur. Bunlarla 1..--aber do··rı otel, ı·ki han, Bu taleb uzer ne r. per e z a .. Y

1
ü..a 

m ize Dumlupınar suvansı, on gün sü- , J ,, ~ t' · d b n gu·· el b" ose ucı. t tö 11 .. larını ı:;ö• lcm"ktedir. re ı sa.yesın e u yo ar en z ır ş .. kah d.. f .. k .. .. p t numaralı yardım has ııınesl opera r 
ren S"Jyahatleri hakkındao şu izahatı ver haline getirilmiştir. Elektrik 01m1yan bü- dort ve, ort ınn ço muştur. os a tevdl edilmiş ve bugün yanında ikisi ıcaaıJS 
mistir: Erhaalıhrm tesekk;h•J,,.ri tün sokaklarda elektrik vaptırılarak şehir ve Telgraf Dairesinin kira ile oturduğu olmak üzere 3 asistanı olduğu halde Ank&-

~- Geçen ayın yirmi sekizinde fela - Ankarn 7 ( A.A.) - Erba1ı Kızılay bir kat daha güzelleşmiştir. bina ile Belediyeye aid mezbaha da ta - radan sıvasa hareket etmiştir. Doktor şa • 
ketzedelere İ.stıınbuld'an ilk yardım ol - Kıırumı.m<'lan aşağıdaki mektubu al _ l mamen yıkılmıştır. pert ve arkadaşları istasyonda Kızılay u -
mak üzere scvkolunan yiyecek ve giye - dık: B~hkesir Ha'kavinin köy gezill'r Çarsamba köylerinde 14 ölüden sonra mumı merkezi erkanı ta.rafından uğurıan' 
cek eşyalarile sıhhi imdad ekiplerini ha- 2kı7 . 12.<>39 E?Pcesi saat 2 de F.rbaada Balıkesir (Hususi) _ Balıkesir Halk bu defa daha dört ölü tesıbit edilmiştir. mıştır. 

·ı b d"n hareket ettik Karadeniz vu m felen cok siddetlı' z""lzeletlen Yara1 • mı·ktan 46 yı bulmustur. Köyler - -------------
nıı .en ura " · - b. ·"' evi köydilük şubesi reisi Ahmed Koca- ıu ~ E d •d b. k 
de şiddetli bir yıldız fırtınasına yak:ılan- üviik insan zcıyial ile beraber binlerce hıvıkla W!leriner müdürü Selim Ynta- de tama.men yıkılan ev miktarı 371 ve ge e yenı en ırço 

- ·ı·ı· gün sonra orduua vatnnd~c; a<'ıkt:a kaldı Vila' et· · · 1 ·· · kısmen harab ol"· ... ev miktarı 786 dır. ma.mıza ragmen ı • J ,.. ; • ~ • • • Y ımızı )U- fran ve cloktor Fahriye Altaylıdan mü- ..... ld 
vard.k. '.uk b r 1:~~a<>ı~ tle lcıkıb ederek hi - tec:ekkil bir heyet Ergene köyüne git- Çalhbumu feneri bozuldu köyler SU altında ka 1 

Zelzele şehinl" bir hayli tahribat yap- zım t~n. mu. ~ ~htiyaçlarımm kar~ıl·-ı - mişler: orada köy kalkınm~ı, ziraat; Yer sarsıntısının şiddetli darbesi üze _ 
~ bu'unuyordu. Ka:ıa ve köylerde sar- m:ıit ıcırı bı .. bırıle rekabet eder şekilde tavukcııluk. a-rıcılık ve temizlik işleri rine Çarşambarnn Çaltıburnu feneri bo - (Baştara.fı 1 inci sayfada) 

mı:.t bir felaket halini almış olduğu- v,a,r:!rn:ı kos.nn Ladik, Havza, Samsun- üzerinde köylülerle konuşmalar yap- lm ik' t Düşen yıldırımlardan biri KarşıyalC' sır. ının ··~ .J 'k G t' d. " fcdak t d 1 zu u.ştur. Fener ı saa sönük kal _ 
rıu Orduda teessürle o~enuı · .. :. ır ~· - tı.Kı ' .~r . va ~an aş arımıza ayn mışlardır. Doktor Fahriye Altaylı köy- makta ve bir saat yanmaktadır. Fenerin istasyonu civarında atıyla geçmekte o~ 
ğimiz eşya ve erzaklardan mu mı ır ?~rı :c5~~;u~ ı~kanın~ b~la_;:nadığımız lülcrdcn birçoklarını muayene etmiştir. bozulan ayarının düzeltilmesi için alaka- lan Ahmed adında birine isabet eder 
kısmını buraya çı rnrdık. ıç'n .~n 1 erme arşı., ~~· u~ımuz son Çok iyi neticeler alman bu seyahatin dar vek9.lete keyfiyet arzedilmiştir. atı öldürmüş sahibine bir şey 01.ın.aJnlŞ ' 

Gires11nda c:uz ~ukr~n1arımızm ıolagma tavassu - diğ0r bütün köylere teşmili kararlaş- «Başımı:za su dökün» .tır. 
Ertesi gün Gircsuna hareket ettik. ' unuzu rıca ederiz. tırılmış1ştır. Erzincan (Hususi) _ Erzincanda en- f..A.A.) 
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m Son isteği 1 
IUB•nm... Yazan : Muazzez Tahsin Berkand ..... 

Siyaset aleminde 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

derhal anla.şı~ olurdu. Kanaatimce 
Finlandiya hadiselerinin bugün aldıkla -
rı şekil, bilhassa umumi vaziyeti bu ba -
kımdan tenvire hizmet edeceği için son 

Hilmi bey için, hayatta muvaffak ol- katini aramak Hilmi için bir ihtiyaç derece ehemmiyeti hizdir. Mevcud da -

BINIİRDIREK 
IA 1 AKllANISİ 

~u~ ?ir ndam denilebilirdi. Fakir, silik haline girmişti artık... Bu düşünceler vanın başlıca meçhulünü teşkil eden bu 
~. nıl~nin çocuğu iken, azim ve irade altında: rahat ve huzurunu kaybetmiye, nokta aydınlandıktan sonra, hadiselerin 

,\.vetı]e ve her .şeyden evvel muvaf- vaziyet:ni büsbütün fena görmiye baş- inkişaf istikametlerini tayin etmek daha 
~a~ı~et hırsile çal~arak, biraz da ta~ lamıştı. Evini sevmiyor, kar~ını _hi~~iz kolay olacaktır. Zira, bugüne kadar ya-
hının yardımile büyük memuriyetle- buluyor, servet ve muvaffakıyeti lu - pılan bütün tahmini hesablar, hep Al -

Çok güzel 
Yazan: Reşad Ekrem 

bir kalfa 
t
re ~a.dar yükselmiş, zengin olmuş, is- zumsuz bir süsten başka türlü görmü- manya ile Rusya arasında ciddi ve kat'i Fak t b" . . . .. 
edl b . iki ·b· k b" ı lınadığı d a • ıran ıçınde, kendısını de mii<: çubuklu ve nii •• ull b' uı ir kadınla evlenmişti. yordu. Bır kaç sene evve gı ı, ma ır an aşma o esasına ayan - beş kişinin ortasında buld G"V .. . """' ,.,~muş P u ır tül ile fst di . . .v. kt ·a· B tihim h 1 u. ogsune ı - örtülmüş gibiydi. 

• e "ği kadm:ııda biraz mübalağa var. sadma nail olmak ıçın saırfettigı mane- ma a ı 1• . um m_eç u aydınlanır- nen h __ an,Çerli bir eli bilegınv· den yakala _ F z1 O tak ben daha b k . . a ıpaşa sarayının çiçek bahçC'si 
• gençken ve henüz hayatta muvaffak vi kuvvetin ve azmin bir nebzesini tek~ sa, onu 1 bır çok meçhuller YlJ! u erken bir ikinci hançer, yüzünün bırınden öbürüne üçer beşer basamak 

0lınamı~ken bir genç kızı seviyorum rar kalbinde bulsa, kendisini mes'ud malum bir hale gelecek ve tefekkür ve sag _tar~~· .~u~~ğı ile beraber sıyırıp merdiven ile inilen dört sedden mu .. rek . 
z h k k b·ı· · · geçtL .{3ır uçuncu sağ memesi · ·· tü k annetmişti. Hakikatte onu, kendisine addedecekti. Yavaş yavaş o hale gel- mu a eme a 1 ıyetimız ziyadesile art - saplandı Hafız p .. ~ us ne ebdi: Birinci sedde gül ve yasemin a • 
bir rn d" ük" J ki d.. d b' b' · ki m.ış oL..caktır . aşa, lfOYle bır sallandı g~açlarr ı"kı"nc· sedd · 1 ·· - ·· . er ıven olarak görmü.ştü: y se ~ mL?ti , unya a ıç ır şeyın zev :!it • ve yıkıldı. • ı e zerrın er, uçuncu 
lrlıy d bo bo b 5 ~ m ı;; İk" . sedde laleler, dördüncü sedde karanfil -

. e, a am tanıınağa, zengin bir muhi- kalmamış, hayat m ş ir uçurum •Li.m. Vt:. ı Gm• mcı avlu~a.ki uğultu, birbirfae giren ler vardı. 
te çıkmıya yarıyan bir merdiven... halini almı.ştı. -········· .. -· .. •••••• .. ·······~·~···-····..!.- asl~Dt pars, fil, ayı ve sırtlan gibi. c:aııa- Gevherli Esma Hanım Sult ınt· _ 

Evle"ldikten sonra! karı kocanın ha- Buna muk~bil birw düzi~e Reşi~~~~' ~~~u~ar~ ve korkunç seslermı an- yar bir rum bahçıvanı, bu bah~~;, an~ _ 
Yatı, karşılıklı bir komediden ibaret vaktile sevmıs. oldugu fakir kızı duşu- Kızılcahamam Halk Partisinin Hafız Ahmed Pa.ş .. d.. .. sız ve babasız torunu He beraber bir 
1 anın vucu unu on · tü ·· v • ' 

0 nı.uş, ikisi de gençliklerinin ümid ve nüyor, onu tekrar bulmak, bir defa ol- yeni binası yedi hançer, delik deşik etmişti. ' ~unya b~cu. us~~lı~ .~e tanzim etmişti. 
haya11erini birbirinde bulmadıklarım sun, gene eskiden olduğu gibi, müşfik - Bre dağılın. İş bitti... ra~~T: ~~i~~çegy~n °ıu1nde diz çöker,

1 
t~p-

gür>l"' kl k .. · b. . ..... b d ı v Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca- - Bre dağılın şehbazlar ' • pra arı ve gonce enle 
.. :r u e abul etmiş ve mutekabıl ır bır goguse aşını aya:vıp yorgup ugu- _ D yılın ·v· 1 D ·..:"ı saatlerce uğraşır, onları mevsim yağ _ 

hıısnüniyetle müşterek bir ömrü ida- nu ve acısını dindirmek arzusile yanı- hamam pcıh'ti teşkilatı şimdi~ kadar lar... ag yıgıt er... agı ın aslan • ~urlar~dan:. ~azın kızgın güneşinden, 
tne etrnive hazırlanmışlardı. vorcfo. beledıye dairesinin üst katında dar bir - Haydi gazamız mübarek olsun uzerlerı.ne. ~~ şemsiyeler açarak ko -

F 'Jh k' ~ d' de f k d l d d l mahalli ı'şgal etmekte ve burad a Haf A .1..--..ı •• • rur vetrntırır ıdı · ı ~ ıka., Hilmi beyle kansı arı:ı~ın- Ken ı ar ın a oma an a ım urı ' a Y • ız .cuuıu::u Paşayı saran hançerli Adı :H . t .d· .. k d" . . . 
da ·· ·· l k h ·· b" d h k" h t pılan içtimalarda b1'nanın kifayetsı'z "ember açıldı yu·· ı · n · .. k.. ırıs 0 ı ı, en JSını bır yabancı· gorurıürde hiç bir anlasamamaz ı onu erpun, ıraz a a , es ı ava ına, • '" . . ' z ~rı, _e er~ . p~s urme ya tanıtırken cçiçekçi Hıristo :o derdi· to-
Yoktu. Yalnız, samimi di.isündükleri eskiden tanıdığı kimselerin arasına sü- liği yüzünden azaları istiab etmediği kdaak~ı sıahpahi vkale ybenalııç_;rıler,. ~ncdıalavluk- rununun adı İstelyo idi· ondan da bahse 
z . . . · . . A • - • • .,., k .1 ff k · tJ b .. d b k ı m şer a gının ıçıne ıp a ' -.anı.an, ık•sı de karsısındakım ebedı bır nıkluyordu. \ a tı e, muva a olmnk, cıy" e u yuz en irço müşkül!t ta- rı..ştılar. derken coğlum, torunum, İstelyo:ıı demez, 
havnt arkaıdası gibi görmekte ~çlük kendis;ne yüksek bir hayat hazırlamak haddüs etmekte idi. Bu mahzuru öte- Tam o sırada, Hafız Ahmed Paşanın çiçekçi oğlu İstelyo> derdi. 
Çekiyordu.Sahancde, Hilmiyi az hasc::as, maksadile inkar ettiği ve kaçtırp dost- denberi göz önünde bulunduran parti bir .bacağı ~a~ce oynad.~. 9enç bir ~en~- ~ahçıvan Hıristo, her s ııbah, sarayın 
Çok mağrur ve haris buluyor, Hilmi lukları yeniden arıyor, mazisine aid ba~kanı Halis Koçak kazanın yeni inşa çerı h~nçe.rını sırı~dı; yuzunde :'~?şı :ım s~lamlık kı~mında harem ağaları odasınJ 
Sahendede aradığı şefkatj göremivor- sahıslan köı::eden bucaktan çıkarıp edilmiş binalarından birini derhal parti tebessum :1: _yeZlrın kanlı cesedi ~z.erıne gıde~. ba~a.~aya : ya bir ,qii], ynhud bir Ia-
du . . . . ·~ sıçradı. Gogsune oturarak hançermı Ha- ı le. hır zerrın, bır karanm getirir, etek ö 

· Şahende zen!{ln bır aılemn tasasız kendisinP yaklaştınyordu. naıruna kiralamış ve darhal buraya fız Paşanın gırtlağına dayadı ve birkaç püp latif hediyesini ağava .sunduktan 
ve şı~arık büyümüş bir kızı ~sıfatil.e, - Ne idi o zamanlar1 Bir parça pey- naklettirm:iştir. Bundan ronra toplan- dakika içinde kafayı_ ~övdesinden kesip sonra, kapı dibinde edeb ile diz çöker, 
kocasıle fazla mesırul olmagı za ıd nir ekmek bulmak için ne türlü feda- tılar bu geniş bina dahilinde yapılacak ayırdı. Bu korkunç ~ınden sonra, salına sabah kahvesini içer, giderken de: cSul· 
görüvo .. , hodbin ve Iakavid bir tavırla karhklnra katlamrd!k! ve azalann toplu olarak ha-zır bulun- s~lın~ aya~da~ların:n Y~~ına gitti. Ve t an. hanım hazretlerinin eteklerindc>n ö-
her <:evi d· bekl' , d H tt" b n hıç şuphesız kı, o gunden ıtıbaren, İstan- perım, bu sabah beklediğim beyaz 1§.le 
k - ~. on. an I)Or u. a a aza Yaihud: malan temin edilecektir. Bununla be- bulun yar! batakhane olan haşerat kah - açmıstır, ismini Kuzu kovdtlm. teşrif 0 . 

endı kendıne: . - Pansivon odasında aç yattığımız raber partinin getirttiği son sistem bir v_~hanelerınde ve meyhanelerinde bir dip ~örmelerini dilerim .• Yahud: c ... C<'k 
- O, benim savemde yükseldi, benı geceyi batırlayor musun? raJyo da günün muhtelif vakitlerinde şohret olarak alkışl.anacaktı. sevdikleri Katraı Yakutun mor damarlı· 

nıuvaffnkive+ine alet edindi. Beni be- . ~aray hademelerı, Receb Paşanın em- sı açtı, Hançerli Civan adım verdim, ne 
rıim . i . Sözlerini söyliyebilecck bir arkadaş halka dünya haberlerini dinletecektir. n ~e, !lafız P~ş~nın parçalanmış ve başı buvururlar ... > derdi. Bazan da alnının 

. ıç 11 sevmı:or. buldui!u günler, ömrünün yalnızlığını Kaza Cümhuriyet halk partisi yıllık ~es.~lmış cesedı üzerine bir yeşil ipekli kırışık ık'arı ve l?'Öz kenarları katmer 
Dıye ~ızlandıgı da oluvordu. \'e maksad.sızlığmı bir parça unutuyor- kongre toplantısını bu sene ilk defa ortu attılar. Murad, ancak 0 zaman YÜ- katmer olarak .ıni1üms~r· S lt h 
Hilmi karısının bu gizli düşünceleri- d olarak bu yeni binada yapmıştır. zü~den. ~akremesini çekti. Tahtından mıma müjdeler veririm, Be~l~ y8~uf a~~-

ni anl1yor ve için icin azab cekivordu. u. k_a ktı, _ıçınden: cHoş. :· ~llah kudret_ ve- dikleri bC'vaz karanfilin goncası çatla-
Fak t k .. , d 1 Nihavet yolu bir gün Reşideye kaı- bu tarafa ugrv amadın?.· rırse sızlerden nasıl ıntıkam alacagımı dı • derdi 
rrıa~ac;~~~ ~~ ~~r ;~e;b ~~:;a~~~ uha1~; dar v::ı..,.dı. Fakat on sene evvelki taze, - Sen?... f~ğ;;:nüz!:ıı dedi, sonra, yüksek sesle ·~~draza.~. Hafı?. A~med Paşanın şeha· 
kalbin-iP ve bi.itiin varlıiiında duvduğu c::e'\."im];, biraz da mahzun Reşide onu - Evet ben bir paç~vra gibi haya- - Haktan korkmaz, Peygamberden u- mde_tıti~deBn hıkı vahHud _uç guk"n kadar geç-
b ,_ . nöri.ince kaşlarını çatını« eski bir h::ı ' ta • p di ah . ış · a cıvan ırısto ava<fan taşları u ı.;oc::luk, hu se\•ılmek, bu baskası ta- "' "' ' - tından fırlatıp attığın Reşide öld"' ar- runaz, şer e ve a Ş a ıtaat etmez üzerindek ' ,,.;· ·· b 'kı J " •• .. 

r r d" .. .. · · v::ı 1 -ien kurtulmak il"in ba.c::ını atr'kava 1 u zalimleri 1 ,., .ımuş cu u u ve g-umucı 
alından uşunulmek arzusu ıdi. v . . 'f: "' " tık. Onu sen öldürdün ... Şimdi burada p ci· ·h . k pu11u ciy damlacıklarını çıplak ayakl?.r; 
Hatta, bazı günler olm·ordu ki, bü- do~ru ı terek zoraki bır kahkaha kopar- büsbü!ün başka bir kadın var. Yaşamış, da ~a~~ss::~::r;nıf:~~ s~np~~e~:b"'e~~!~ il.e_ ci~iv:_rek başağanın dair('sine gitmfş, 

tün b mıştı. k d .. k k1 . . . d 1 
,, " cbır dudagı ·yerde bir dudam n"kt k 

k 
u servet ve muvaffakiyeti, vaktile ço a 1m tanımış, er e enn ıçmi ı- ri zorbalarına, sarayın her iki avlusunun la d . t k .. 1 . ": F>o e> . aş-

el'ldisini fr.Jkir ve kimsesiz bir talebe - Hilmi sen misin? şını ö·!renmiş bir kadın... · da derhal boşaltılmasını emretti. olna aıma. ça ıh.ve goz~ erı .. t1~?15ah bakışlı iken . . . n z:n.cı_Yı;'· ır cva~ ı:r.ı u. sunmuş, 
. sevmış olan Rec;ıdenın yanında Bu •sen mi.sin?• sualinde gizlenen - Berıse sana, rahat ve sükun bul- M.. . b b 

1 
k h f'f kahvPc;ını ıcın cıkarken. kapı"'lın dışında, 

feçırecen-; bir saate feda ctmiye bile istihza neler ifade etmiyordu- mak için gelmiştim Reşide... cejtin~n~~~:1 v~i~ti:1162~şıs~nbaal~ar~e~e= ~z gibi b_ir Ha~f'vc; drli~anlı.sile karşılaş-
a?.ır olduğunu itiraf edivordu. - Sen misin? Sen gene bizim yanı- zayıp gidiyordu. Sadrazam Hafız Ahmed ıştı .. Hırı..c;to. d?7""1elerı .0a~ma açık du-
Kendi~ini ko~kocarnan dünvadn mıza mı düştün? Bu şık kıyafetinle, bu - Evet, yaşadığım ömürden sıyrılıp Paşanın yeniçeri ve sipahiler tarafından ran mınt~nıı:ın ıçmden bır .. lale çıkarmış: 

Ya'nız h" ·ı · · ··t"l" t ı l"'"- · kl" d'l' 1 b' d f 1 1 t . . .. paralandıcrından iki yahud Ü" ..,.;;n kadar - Besır aga. bunu Sahba kalfa kızım9 
ıı::setmek vavaş vava~ Hı rnıyı u u u pan a on =ın, 1pe ı men ı m e ır e a o sun sen n ernız ve samımı . t• nR b p . t" "'h~.k. götür adını cTayyarzade kovdum g~ 

:nıar • h" . • h ı y k d b' · "bi ·· v ·· tl h" . k k . . A ... geçmış ı. ece ~a vazıye e a ım ol- .. · ' A . :. , so a-K azı. ır şekı1de sar.smıva başlamıştı. a . o sa sen e ızım gı zugur e- mu ıtı~ a~şma , v s~nın benı hala muş gibi görünüyordu. Vakıa. Atmeyda- nı lıun~ar bahçesmde bile yoktur ... 
arısı ıle vanvana otunırken, yanvana din ıni? seven gozlennın ~ıgı ıle yıkanmak, nındaki mahşerl kalabalık, henüz da~ıl _ DC'dı. 

Yatak1arda uzanmış vatark~m onunla hilmi, Rcşideyi haia hayalindeki ince kollarının son bir defa boynumu mamıştı .. ~ayit~tın idaresi, Sultanah - Bu ıaıe, sedef bevazı üzerine kara da-
aral~rındaki uçurum~ daha feci bir saf ve temiz bir kız gibi görmek isti- doladığım duyaTak gençlik heyecanımı mlieddca~d!ınFdekkıtzorba~şıdlar komitesinin marlı, bir çiçek mücevher ini. Habeş Be-
SUr tt .. .. . . . . h . . . . e n e ı ı. a a , yenı sa razamın 7.0r _ sir. nadide çiçeği ihtiyar bahçıvanın e-

e e ı:wruyor, bırbırlenne vabancı vordu. bır def ı da a tatmak ıstemıştım. Keşki babaşılara ,ı:?önderdiği her emir, derhal linden dikkat ve itina ile aJdı, bir sev 
Olduk Tannı tüyleri ürpererek hissedi- - Ben ~eldim Reşide ... Seni hiç u- seni bulmasaydım Reşide . .. Hiç olmaz- yerine getiriliyordu. Receb Paşanın del- sövlE'nH"'di. fakat gülümseyerek başını 
:Y-ordu. nutmamıştım. sa bomboş ve dümdüz ömrümün bilicik lallar vasıtasile verdiği tem_inat üzerine salladı. cbasüstüne, götüreyjm!.:ıı dem·1; 

bo Bir ÇOcuklan olsa, belki de içinin 
d" ~1uğunu doldurabilecekti: fakat ken
Şı zevkinden bac;ka bir şev düşünmiven 
ahen:ıe için bövle bir fedakarlık mev

ZUubahc:; bile olamazdı. 

Bu söı1er asabt, hasta bir kahkaha ile tatlı havalini böyle acı bir şekilde çarşı _v; P~_zarla; açılmış~~ L<itanbul, kan- oldu: çiçeıl~. hayran hayran, bahçıvana 
L • . lı ihtilfil gunlerınden tabıı havatına dön- takdır ve hurmctlc baktı . sonra, selam-

kar~ıla":Jdı. kaybetmezdım. mek üzere idi. Fazlıpaşa sarayının yo] - lıktan harPme gidPn, gül a~acından ya-
- Reni unutmamıştm öyle mi? O Bu son sözlerle beraber Hilmi başını lan iri kayağan taş1.arı ile döşenmiı:;, çi - pı:.ınış kafesli bir ahşab köpıiinün loşluğu 

halde on senedir niçin aramadın? Zen- eö-erek Reşidenin yanından uzaklaştı. çek bahçesinde, sabah güneşi, göz ile se - 1çındC' kayboldu. 

g. bir kızla evlenmek için beni bıra- Gözleri o kadar yaşlı idi ki, onun göz- çilemiyen çiy da!11lacıklarını o kadar in- Sahba ka~fa, Gevherli Esma ha~ım 
.....__ Rec:;ideyi düşünmek, onun 

ın . . . . . . . .. . ce, kı1 kalem ucıle yaldız1amış ve oyala- sultanın hazıned<P'ı ve bas kalfası ıdi . 
sıcak şef- kıp gıttıkten sonra nıçın hır defa olsun lermden akan y~ları bıle goremedı. mıış idi ki, bu taş döşeli yollara. sanki ı;ü- (Arkası i'ar) 

«Son Posta» nm edebi tefrikası: 1·2 

Sisli .A.kşaın 
çalışı!.o:.. Fakat hepsinin d~ ca:ı sıkın - çük hanımefendiye takdim etmez misi-ı facanlıklannı ele alayım deme ... Hoş is
tısı Y?}unden akıyor. Bu evın ag~r hava- niz? Pek yabancı yabancı duruyorlar. tescn de alamazsın ya... Halam insana 
sı, eşıgınden adım atana neş'eyı unut - Gü1.düm. Leyla h'anımcfendi bizi bir- şuradan şuraya adım attırmaz. lnanmaz-
turuyor. birim.ize takdim etti. Çaya kalktık. Leyla san İnci hanıma sor ... Bir haftadır bu-

Ev sahibleri, el1erinden geldiği kadar, hanım ısrar ediyordu: rada ... 
şen görünmeye çalışıyorlar amma, zora- - Haluk, doğru söyle. neve geldin? - Hammefendinin yerden göke kadar 
ki bir neş'e ... Misafire güler yüz göster- - Burada mudağm yoluıi.u bilen yok- hakları var. 

Naki d • N . K l mek laZlm diye konuşup gülüşüyorlar. muş ta... - Gördün ya ... Yalnız ben söylemiyo-
e en. eyyır ema Yaşama zevkinden anladıklarından de- - Seni afacan seni! rum. Pekiii! Anlat bakalım nasıl geldin 

liı ldeliha ~cendi: _ Ne zararları . v~.r benimle kestane korusunda tanıştı~nı ğil... : _ Leyla ha1?ıme!e!1di_ bunu sö!ı:.rken buraya? 
ı:ıü~ habacıgım? Ben onları gözüm~ o- ç~ktırmam::sıru fısı~dıyabilecek miyim? Zaten büt~n .YlP.tıklan bir w mecburi- bem~vaz dışle;m~. ~oste_:erek . guluv~r- Tam bu dakikada Ahmed yanımıza 
ıa:rı en ~yırmak istemem. Sizi de oy le Bır şey degıl... Mediha Hanımefendi ÖY-J yetten, ahlfild bır lünımdan dogu.yor. Bu du. Gulerken büsbutün guze11eı:ıvor. Kor- geldi. Söze kanştı. Leyla hanımefendi ıs-

13net.rnıştiın. le gar~b bir kadın ki ... Bin türlü mana tonlan.tı bi'e vılda bir kere dostların da- pe sayılmaz. ~nda '?r. Belki de bir~z r~nnda devam edemedi. Ge~en. bir masa. 
tıı u:rıu_ duyan iki büyük; sesi sese kat - vermej:!e kalkışır. vetlenne mukabele için yapılıyor. Hal- fazla. F~kat oyle alıcı, oyle bambaşka bır bır sandalya. cansız herhan$0 bır şey olsa 
ili a~ Bı.r _ç_ığlık kıyamettir baş'.adı. A~- 3 Uludağ gezintisi epey kalabalık ola _ h" 1~i bc>nim böyle kocaman bir köşküm, kadın kı. ·. ~a.ıu~ta ancak bu kadar alaka uy~ndır.a-
Çin J ıkısı.le birden başa çıkamadığı ı- cak. Neş'eli geçeceğe de benziyor. bol paı:llln: olsa, ne dav~tler, ne ~ğlence- Ben. P~~ az konuşuy~rd~ım. !'eylA ha- b!lırdı. Ne ~haf adam!_ Kaba dt>~l. Hı~. 
Val] Zlnetçı de yardıma koştu. (Şu za - * ler venrdım. Sırf kendime ve mısafirle- nımla ıkısı du~a~an bırbırforıne takılı- hıc kaba degıl. Fakat oy]e dolambacsız, 
lii d1 .• adamın yerinde olsam üç ,günde ö _ rime güzel günler yaşatmak için... yorlardı. Halfık ıştıha ile ahstınyordu. övle ta bil ki ne kadar kalabalık içinde 
la; um.) Afacanları odalarına çıkardı - (Ç .... · .) _S~L! 9-ECE . İçimden ah ~ir çay vakti geJs-. deyip - Vav canına.! Dev gibi a~ıkmısım. olsa ı;ıavi gözlerinin ti derinleri seçilen 

· Gece yarısı.·· Hala gozumde bır dam- duruyordum. Nıhayet o vakit te geldi. Halfık burada da mı böyle konuşa- o temız ve derin bakışlarile yalnız iste-
~ Ah.rnecı gittikçe antikalaı;;ıyor .. pek ho la uyku yok. fc:;tanbu1lu kafile içeri girdiği v kit ben caksın? diklerine yaklaşıvor. İki dakika ~eçme
.rn na gıdiyormuşum. Fırsat bulur bul _ Bugünü ba~ından sonuna kadar yaz - Levıa haınımclendi ile konuşu' ordum. - cVay:ıı demeve ne fena alışmış de- den ikimiz ]a.fa daldık. Ahmedle I,eyUi 
tı ~ bana sevgisinden bahsediyor. Fırsa- madan geçe~ıyeceğiı:ı. Misafirlerin bir C:tıv_.a ora~ o.!m!dım. ~albuki ·çimden ğil mi hanımefendi? hanı_mefendi biraz uzakta kalm1ı,lardı. 
tı~ ulmak da bir ış ... Anne.si. dışarı rık- kısmı saat ıkıde geldıler. İstanbul yolcu- Haluku gorduğüm vakıt adamakıllı se- Ha\Uk beyle evvelden tanıstıi;mı ı;?iz- Bılmem neden neş'eliydim. 
y!ıa:ıız vakit ınut'aka kızlardan birini ları biraz geciktile~. Çaya dar yetiştiler. vinmiştim. Ki.bar, şen bir erkek, bu ya- ledi~imi bir dakika untmuştum. Leyla . -:- Beni _gördüifü.nüz zaman niçin put 
le b lllıza katıyor. Evde de daima bizim- Ka~ı?Jar. wnu~yetle Mediha Hanım- hancı :ı.-·erde bıraz da eski dost sayılır. hanım şaşırdı: ıı~bı ~u:.dunuz? Geldi~me mi kızdınız 
laşık~r~ber oturuyor. İsabet. .. Çünkü yı- efendının bırer eşı ... Altın gıbı kusur - Mediha hanrmefendi ona soğuk dene- - Ya. demek_ ~aha ~vvel de duymus- dıvf' ödum koptu. 

z ıgın fazlasına dayanamıyacağım. suz insanlar ... Yalnız bir tanesi, Mediha cek kadar resmi davrandı. Başka biri bu tu!1u.z? Ben ise sızı yenı tanısıyor zannet- Sebebini anlattım. Mediha hanımefen-
l'i ~V!111ı Mediha Hanımefendi erkekl~ - Hanı.~~f:nd~in yeğeni ~eyla Hanıme - kar~ılan~~~ belki bocalardı. Fakat mı~tım. . . di. Kestane korusunda tanıştığımızı bil -
dik nı~ kadar bile tanımıyor. Araya gır- fendı oburlerıne benzemıyor. Çok hoşu -,4 Halukun ıyı bır huyu var. Bulunduğu ye- Budala gıbı kızardım. Genç kadın ar- mıyordu. Mademki bir kere saylememiş-
hunÇe oglunun meylini kamçıladığını an- ma gitti. ri yadırgamak nedir bilmiyor. kasına yaslandı. Tatlı bir kahkaha attı: tim, artık bilmemeliydi de ... 
bir 1J~r. Bu. ?ana bir ders oldu. Şayet . Fevkalade şık giyinmiş. Güzel, tatlı, Beni ilk bakışta gördü ve me~a~im sı- - Anlaşıldı, Haliık. ~ludağın yolun~ - Hımmm! cKestane korusu, na siz-
sanı h~ Vahıd beye rastlıyacak olur - kıbar, nazik. Fakat belli ki buraya bir rasını savar savmaz yanımıza ge dı. Ley- burarla senden başka bılen yokmuş. İyı den sonra gelmiş olaca i!Tım övle mi? Peki 
:rtıahIGkışe1:1ı~ece~i. ulaşamıyacağ1 w bir vazife _yapar gibi gelmiş. ıa ha~ım~!~~di oı~u. götı1nce şaşırmıştı, ki ge'din. . . birbirimize nerede rasladık, " İstanbulda 
Çijnk.. gıbı gorünmeğe cahşacagı.m. Melıhayı bu kalabalık bile akıl hoca- tatlı bır guluşle elmı uzatırken: - Alay etmevın ku7.Um. Na7.mt: cBen mı? 
derı u~ Annesi yok ki bu rol5 -bilme - lığından alıkovamadı. O söylerken biz - Hayrola, Haluk, dedi, nasıl oldu !!idemivt>ce]!im. Bari sen git te biraz gö- - Bıınrlan hiç bahsetmeyiz. Varsın i&-

ıi;u azırlasın. L.~~~a .. Hanı~efendi iie gözgöze gel .. dik, böyle? .Nazminin. yerine mi geldin? İşin ?~İn gün tün açılsın» diye ısrar etti. GeJ~ tedikl<>rini düsünsünler. 
lar. Saı:tan Cum:ırtesi günü cevab aldı4 gulı:ştük. Gunlerdenberi ilk defa mana- içinde Aış v~r g?Iıba. ·· dım. . - Yarın dağa çıkarken bol bol konu-
nuıuun Ya -ıranı varın- geliyor. Mem- lı bır bakışl~ ~a.rşılaşıyorum. .. v Hal11k gozucıle ba~a bakıyordu: . .. - !y, amma bumda tıshı rlurmak şart- şacağız, değil mi? 

· Fakal\ acaba bir kola ·mı bulup Herkes bırbırıne nezaket gostermege - Yok canım ne ı.ş olacak? Benı kü- tır. Sakın geçen sonbahar Maçkadaki a- (Arkan. var) 

• 
' 

• • .. 
• 



10 Sayfa 

Kaşın cennet gibi unzel 
bir koyo: · lslamlar koyn 

l.500 nüfusile bir kasaba manzarası arzeden bu köyde 
birer köy olabilecek 5 mahalle vardır 

.. 

SON POSTA 

Malkara köyleri ile mu
habere yapılamıyor, sular 

üç değirmeni götürdü 
Konya (Hususi) - Yeni yıla yağ 

murlarla giren Konyaya bu ayın 3 üncü 
güP.ü esen soğuk rüzgarlar neticesin -
de kar yağmağa başladı ve fatılas!z o
larak yağış devam etti. Dağlarda ka -
rm kalınlığı 30 santimetreyi buldu. 

Mardinde şiddetli yağmurlar 

Mardin (Hususi) - Günlerden -
beri şehrimizde görülmemiş şe -
kildı:ı çok şiddetli yağmurlar yağ-

maktadır. Yüksek bir yere kurulmuş 
olan M:wdin şehri bu şiddetli yağmur
lardan müteessir olmuyorsa da yağış 
böy1e devam edecek olursa ekinlerin 
zaraır görecem, muhakkak sayılmak 
tadır. 

İkincikanwı • 

Zelzele felaketzedelerine 
yurdda yapılan yardımlar 

Adapazarından 10.000 lira, Kızılcahamam, Sındırgı, 
Denizli ve Ürgübde de birçok eşya toplandı 

Malkarada köy yollan kapandı 
Malkara (Hususi) - İki gün devam 

eden sürekli yağmurlardan sonra de-
.. . " .. .. vamlı kar yağmağa başlamış, hariç ka 

Yurdtın her tarafından gönderilen gıda m.addeleri Erztncan feldkeızedeleriflf 

• . K<l§ta.n. guzel bır gornnUf zalarla olan münakalatı durdurmuş - böyle dağıtılıyor. 
Kaş, (Hususı) - Çıçekli, ağaçlı bir te- J Köyün, tarihle de alakası vardır. İs- tur. Tek!rdağ _ Malkara yolu müna _ Kızılcahamam (Hususi) - Kızılcaha-ı hareketiarz felaketi burada dUJ'Ulur, duyuJ. 

Pe O 
•. •• d · b" bo~ · mamda beı: gu··n beş gece bardaktan bo- maz sayın kaymakamımız Şebab Tanın tı.ı.. 
nun e genış ve uzun ır ısazln ı- lamiarın yakınındaki tepelerde, dağların kaJatı beş günlük bir durgunluk ge - -s 

1~ · d k . d'" ah .. · 
1 

şanırcasına yagvan şiddetli yagmv urlara kı ve memurları şehir klübüne davet etın.., 
çın e ı uz s a uzerıne serpi miş ve yıaıqaçlaranda, oyuklar, taşlar üzerine çirmiş, civar köylülerin yardımile yol- v Ö 1 ve bu toplantıda ilk olarak Hüseyin Sabrl tf 
bazı yerlerinde ağaç kümeleri arasında oyulmuş muntazam hatlarla çevrilmiş lar bugün açılmış ve otomobiller gi _ ragmen k~ı:n'ak~ Hamdi . nay derh~l biraderi, tütün şirketi Sındırgı mllme.ssill S. 
bir araya top'ı~ evlerile İslAmlar mağaralar mevcuddur. dip gehneğe ba~lamış1ardır. Kasaba da halk partısıne gıderek faalıyete geçmış min ağa oğlu ve Ali R~ad Oöks1dan .,, 

• n uyu ve 1 erı ır yu- tsıamıar köyü, geri kalmı• Anadolu bilinde olan karlar belediue tarafınd::m ... 
köyu·· Kaşın e b" "k ·ı · b' kö ·· ve felaketzedelere acil v. ardımlarda bu- ıl Cüı'l"huriyet müdd~iumumi.sl Nu0 •et Teılll 
dür 'S J l ıunmak üzere icab eden zevattan mürck- ve Mkim Mustafa Ilhan ve askerlik şube re.. 

ı5oo nüfusu vardır. Sınırları çok ge- köyünün sembo1üdür. an:ele ~asıtasi1e açtırılmıştır. Ya·~an keb bir yardım komitesi teşkil etmiştir. isi binbaşı Refı_k ~ncitrnezden müteşeJckil 
. G .. Kaşta belediye binası yapılıyor vagmuuır dereleri taşınnıs, üç su de- Kızılay heyetinin de iştirak ettiır.i bu 1 btr_ yardın1 komıtesı kaymakamımızın rlya -

ruştir. elemiş, Bodamya, Oz, Belpınarı v · · · bo .. ··kl A . • . . . . 6 
] setı altında kurulmuştur . Bu komite derhal 

ve Dereboğaz semtlerile her biri a}TI ay- Kaş belediyesi, 1500 lira sarfile spor gırmenım zmuş ve suru emiş, cüz'ı mıllı kornıte sellerın ve şıddetlı yağışla- faaliyete geçmiş ve felaketzede kard~eri -
rı birer köy olabilecek kalabalık ve bü- alanı yanında bir be1ediye bin.ası inşası- hasarat yapvmıştır. Köy yolları henüz rın altında yirmi dört saat gibi çok az mlze acilen yardım faaliyetine başlanmı' • 
yük mahallelere ayrılmış olan bu köy, na karar vermiş ve plan hazırlanmıştır. kapalı oldugundan esaslı hafuer alma - bir zaman zarfında bin liraya yakın na- tır. 
tabi.atin güzel yarattığı yerlerdendir. Yakında inşaata başlanacaktır. mamaktadır. kid ve dört yüz küsur parça çamaşır ve Denizlide bütün halle ve teşekküller 

Binlerce ağaç arasına gömülmilş ev- Diğer taraftan köyler arasında tele- Belediyemiz fakir ve muhtaç aile - giyecek toplamıya muvaffak olmuş, yardıma iştirak ediyor 
Ieri, kerpiçten ve kireçle beyaza bürün- fonlar yapılması için de köy bütçelerinde lerin ~ra~dımına koşmaktadır. İçinne derhal en seri vasıta ile merkeze ı;ıevk DenizU (Husus!} - Erzincan ve havali • 
müş halile uzaktan bir cennet rnar.zarası tahsisat ayrılmaktadır. üç kamyonet ve bir otomobil bulunan edilmişıerdir. sinde yurddaşları.mızın duçar oldukları te -
arzetmektedir. Önümüzdeki bir iki yıl içinde Kalkan gaTaj :'lkılmış ise de arabalara bir za- Kazamıza bağlı Güvem, Çeltikçi, lakPt haberi Denizlide duyulunca çok derlll ı t teessür uyandırmış, vilayetin her yerindi 

Köy hayatının, çiftlik zevkinin tatlı ve ve Temre nahiyelerinin merkeze bağla- rar 0 mamış ır. Çamlıdere, Pazar nahiyelerinde teşek- matemH bir hava yaratmıştır. 
sevilen cihetlerini burada aramalıdır. nacağı tahmin olunmaktadır. Nahiye mü- Muş çarşısım soy~n bekçiler kül eden komiteler tarafından toplanan İlk imdad olarak uncular şirket! (208) ç~ 
Köyü teşkil eden mahallelerde naiband, dürleri bu hususta kaymakamla elbirliği nakid vesair ianelerin miktarı yolların val un göndermişlerdir. Valinin başkanll -
tezgah, yemenici, bakkaı ve berber gibi etmişlerdir. mahkOm of du sey1abaan geçilmez bir halde bulunma- ğında yardım heyet1 te.şekküı etmiş, prog -
küçük san'atkarlar hiç eksik değilrur. sına ve .te1.efon hatlarının bozuk olma- ramlı bir halde vtlayetin her köşesinde te • 

A k·ı b' l'kl k M.ldU Mu~ (Hususi) - 937 senesi ilkbahar l:>errüat başlamıştır. Bi'ıtün te•ek:kfiller, o -
Halk, kışın asıl İslamlan teşkil eden ŞI 1 8 lr 1 8 OC8Slnl u ren I d sından henüz an'aşılamamışttr. Binaeıı- ., ay arın a çarşıda muhafazasına me -

1 
h b d" t h' d 1 . . ı· kullar, esna! ve tüccar birllkleri, kadınlar f'I 

mahallelerde, yaz günlerinde ise Dere- bir kadm mahkQm oldu mur oldukları mağaza ve dükkanları a ey . u ~r na .ıye e~. g: me~ıne m .. ı- halk her birt genç ve ihtiyar kudretınıo 
boğazda yüksek bir dağın eteklerine iliş- h · d 1 zar edılen ıanelerın mu hım hır yekun yettı~· kldar nakdt ve ayni yardımlara baJ-
miş serin ve soğuk sulu yaylalarında o- Muş (Hususi) - Bulanık kazasının açıp ısse i miy~~ek derecede eşya- a - t<'şkil edeceği şüphesizdir. lamı..,!ardır. 

K 
v k k" .. d diw. 8 1~,_ ttin şıran ve uzun muddet bu hırsızlıklarla d d h' mikt d u·· 'bd h tururlar. oga oyun e sev gı a tuıa a - v ,__k .

1 
• •• • A apazar a mü ım ar a para ve r~iı e mu teilf yardım koUan 

d d b
. .

1 
b. 

1 
k k f • ugra~an ut: çı.erın suç uzennde tutul- d f Kaşın her köyü gibi burada da, köylü- m a ın e ır eşere ocasını ecı - · . . . . . esya toplan ı. aaliyette 

b
. tt "ld" ş· t d dak" k ~ duklarını ve adlıyeye verıldıklerım Ad H .) Aziz d .. 1 ü nün hayatı. iki kısma ayrılmıştır. ır sure e o uren ım.şa a ın ı a apa •ıırı < ususı - yur un ı:.rz n_ rgüb <Hususn - Urgübde yer sar.,ıntı .. 

İslamiann mektebi yoktur. 
1500 

nü- dm ile cürüm şerikinin muhakemeleri yazmıştım. can ve havaHstnde vukua gelen son yer sar_ sı tel:lketzedelerine yardım kom.ite.si seçil _ 
fulu bir köyde mekteb bulunmaması, neticelenmiş ve kadın ile sevgilisi ö _ Yapılan durusma neticesinde bekçi sınt~ında açıkta kalmış yurddaslara yar _ mlştlr. 

h 
Zübeyir 8 sene 4 ay 24 gün, Bahri 11 dım rnaksad._iyle ş1 eh. rlmi7.de de bir yardı.m_ Yurdumuzun bir çok ~-·erlerinde -1.ua --

ayret edilecek bir hadisedir. tüm cezasına çarpılmışlar, fakat her i- k l t k t t d • n•a. ı:.-. sene 4 ay, Fırhrettin 9 sene, Hasan da 0 u ese. kul em ş tr. Bu meyan a henuz ı ıen yer srırsınt !.~1 fe18ket1.edelerlne ll.CU yar. 
lliklerine kadar cahil kalmış köylilJ.er, kisinin de yaşları küçük olduğu için 

10 
, hkA lm 

1 
d miktarı tesblt edllemiyecek kadar blr yar - dım yapılmak üzere kaymakatnlık rı ase _ 

hu ciheti dü!Finmek istemiyorlar veya 1 S er sene ağır hapse ~hk:funiyetle - sene~ e ma um 0 uş ar ır. dım yapılmaktııdır Y 
d" ·· k ku lm Şehrimizi ve mülhakatım su baskım teh _ tınd.e blr komite teşekkül edip derhal 

usunme dretinde değildirler. rine karar veri iştir. lspartada muhfartar toplantlS1 did etmekle beraber bu önemli vazifemize faalıyete geçildi. Kızılay Cemiyeti tara!ltı , 
( ) I t (H ·) VT t' can a başla devam edilmektedlr şım dan açılan teberru defterine bütün tl'rgDO 
'- Sivasta güreş faaliyeti spar a usu~ı - .. 1 aye ın mer- d!a~n nakden Adapazarında ıo.Öoo u : halk: koşarak kaydolmaktadır. Aynca nıa • 

. kez ka'Zasına baglı 52 koy muhtarının radan fazla btr para yardımı lle btr_ halle ve köyleıden de teberrüat toplanılın~ 

Sivas (Hususi) -
Şehrimizde son yıl -
lar içerisinde ileri 
bir ça~ışma ile ken
disine çok iyi bir 
yer ayıran sporlar -
dan birisi de güreş
tir. Her nasılsa şim
diye kadar bir ni -
zam ve intizam altı-

iştirakile Halkevinde 5,5 saat süren bir ilkte eııyaca da yardımda bulunanlar çoktur. üzere memurlar tayin edilerek derhal nzi!e.
toplan~ı yapılmıştır. Toplantıya riyasC't -Perde bu husustaki hakild miktan bUdL ye ba.şlanılmı..,tır. Bugün teberrü miktarı 250 
eden valimiz Cümhuriyet devrinde receğlm. liray~ baliğ oldu. Hamiyetli Ürgüb halkı te

. bashvarı köv daYasının ana· hatlarını Smdırgıda bir komite teşekkiil etti berrülerlni eslrgemiyerek Kızılaya toşmak '* 
teba~Ü7. ettirerek bu davaya verilen S•ndırgı (Huc:usi) - Şark viliyetıerlnde tadırlar. 

ehemmiyeti ve köylünün istınsa1 kua- Parti müfettişi Samsun Edirne 
retinin arttırı]ması, köylerin imarı ci-

H'!lkevinin içtimai 
yardımları hetinde muhtarlarll düşen vazifeleri Halkevinde 

anlatmı~ ve müteakiben köy kanunu- Samsun (Hususi) - Samsunda bulu-
nun madde madde izahına girişmi~tir. nan c. H. p, Bölge Müfettişi Erzurum 

na alrnmıyan, fa- B d ht l d 939 b''t un an sonra mu ar ar an u çe meb'usu Salim Altuğ ge~n hafta için-
kat pek çok heves- yılında ya-pılan işler1e yapılamı - .. 
lisi olaın. güreş spo- yan işler ve bunların yapılma _ de Samsun Halkevını ziyaret ederek 
rumuzda şimdi can- ması esbabı ayn ayrı sorulmuş, Halk€vinin mesaisi üzerinde tetkikler-
lı bir faaliyet başla- canlı ve müsbet eserler meydana ge - de bulunmuş ve muamelatını da tefti~ 
mış bulunmaktadır. tirmiş olan köylerin muvaffakiyetıeri etmiştir. Salim Altuğ, Halkevinin me -
Geçen yıldanberi 940 .. . birincilik _ gözönüne konmuş, senesinden iti- sa!sine en çok hangi zümrenin alaka 
Türkıye haren tekmil köy1erlmizde yapılacak " doVo h ' 0 

lerinP muntazaman iştirak etmekte ve Bahri bu . . . .. . goster ıgı ve angı şubelenn daha faz-
, b" . "l'kl . d d .. d . spor şubesırun daha beş senelık ça<lışrna programı uzerıne f 1 b d ~ mınta rn ırın~fıfı k~nntlee ke ıyınmaktere- ileri gitmesine büyük bir gayret sarf bütçelerin tanzimi ve senesi içinde tes- la aa iyette ulun ugu noktaları üze-

celer ve muv"' a ıye r aza a- etmektedır' R · 8. ~ . . . h rı·nde de durmuştur 

G 
h r ge 

1 
. "zd d b · esını ıvas gureşçilerin- bit edılmiş olan ışlenn be emehal ya- · 

dır enç ve eves ı nç erımı en en ir kısmını gösten' 1 ı örü ··ım·· tür Parti Müfettişi Erzurum Meb'u.!u Sa · yor. pı ması esas an g şu uş . 

_ Hasan Bey Avrupada-

k
. lacak hadiseleri birer bi-
ı o .. 

an bir falcıya gore ..• 
rer say 

1940 yılının ilkbaharı. ·•• Sürprizlerle dolu i _ 
miş .. 

Hasan Bey - Biten 1939 
s:nesindeki harb gibi ise, 
dunya bir sene daha rahat
tadır dem.ek azizimt 

Edirne, (Husus~) - Halkevi içtimef 
yardım kolu halkımızın içtima! ve sıhhi 
durumu üzerinde esaslı işlere girişrnif 

bulunmaktadır. 

Bu ayın sekizinci gününden Jtibareıı 

Yetimler çarşısında ve Kızılay Kurumu 
binası önünde açtığı hir muayenehane 
ile gerek şehirli, gerekse köylü fakir ve 
muhtaç halkımızın parasız muayeneleri 
hususuna başlaması karar!aştınlmıştır. 

Bu meccani muayene için de 15 doktoru
muz münavebe ile vazife almış bulun
makatdır. Fakrühali tebeyyün eden has
taların Haclarının içtimai yardım kollJ 
tarafından temini de mümkün olacaktıt· 

Halkevinde senfonik 
bir konser 



8 İkincikinun SON POSTA 

Asipirol Necati yerli Aspirin değildir. 

(Fotoğraf tahlilleri-

Sempatili bir tip 
Ankaradan Ö 

Soku1ga11 bir tip 
lı!cıra,ttın Hasaır 

KaT ·· . agtin karakte .. 
Tini soruyor: 

Mücadele ve mü
Jlakaşadan ~ _ 
:rnez S k · o ulur ve 

}Yaratıcı hareket -
erde b 
kal ulunur. Baş-

arı · · klrı ıçın feda -
ıkıara 

:rn~' katlan-
'"il: ısternez B' . de . ır ış-uzun .. 

ınuddet kalmaktan o;ıkılır. 

Son Posta fotofiraf tahlili kuponu 
İsim ve adres ................................................................... 

Dhau.T: Fototrat tahlili l~ ba kupaardan 1 adedinin rönderilmesl şarttır. 

Sayfa 

Esası barlcdea getiril0ıiş, tab· 8 h k s 
let şekline konmuş ve Av:up:ı a çe apı aıı·h Necatı• 

mamuıa.tının fevkindedir. 

IM8 m. 182 Kes. ııo Kw. 
TA.Q. 19,'J't m. lSJ!tS Kes. !O Kw. 
TA.P. U,7t m. HC5 Kes. ZO Kw. 



12 Sada SON POSTA 

Uz.l-1'&# iH&~ 
ko,.trol 
wı1:1/cil1'AtA''. • 

Yeni JUllGSRAM - ICRIPJON •mouı-

farının ıaııselı zlw• verimi ve uzun 

6marıarı lcln bir teminattır. 

BDUff Lff ilifff1D-ER LEfl iSTANBUL ANKARA iZMiR 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

önünde 

~------------------------Son Posta 
Yevmi. Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme soıcak, 25 

İSTANBU L 

Gazetemizde çtkan yazı ve 
resimlerın bütiin hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 es ;, 1 

Sene Ay Ay Ay 

Devlet demir ollırı ve l imanları işletmesi umum idırasi Hl1Lır ı 

Muhammen bedeli 1109 llra olan muhtelif cins, eb'at ve miktarlarda 13 kalem dökdlf 
borı. teferrüatı 15/ 1/1940 Pazarteai gilnll saat (10.30) on buçukta Haydarpapda ati 
binası dahlllndeki Komisyon tarafından açık eksiUme usuıue satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 83 lira 18 kunıflUıt muvakkat teminat ve kanunun tatbl 
ettiğ, vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komıs:vona müracaatları llzımdıf· 

Bu işe aid ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (108581 
~~~~~~~~~~~~~--~~--_.,, 

EKZAMiN·· 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kurllflur. 
KADINLARIN 
HAYRETi 

Kr. Kr. Kr. Kr . ... ____________________________ .,. 

------1---11 ... 

*-----
SihrAmiz kolorimetrik 

bir makina vasıtasile 

tstthzar edilmektedir 

*--- --... 
TENiN GÜZELLIGINI 
iKi Misli ARTTIRIR. 

Pudraya taaa tenimize 

- UJl'JD renp Teren 
Kolorimetrik yeni hir 
makine icad edilmittir. 

Bu makine sayesinde Pın. 
diye kadar görülmemif em • 
salsiz bir güzellikte yeni pud-
ra renkleri icad etmektedir. 
Bu yeni pudra cau geçmez-

cinsindendir ve yağmurlu ve 
rü7.glrlı bir havada bile saoit 
durur. Burnunun parlaması 
na mini olur. En sıcak bir sa 
londa dana ederken bile teni 
n~zin tazeliğini ve ~vimliliği 
n!. muhafaza eder. Hemen bu 
ıunden bu yeni Tokalon pud 
r~_sını .tecrübe e~iz ve her 
~n bıraz daha genç görünil 
nuz. 

İst. Lv. Amirliğinden: 
2 No. ıu Diklmevı terzi ve çadır Jwunlanna gec:e ekibi için 1tcl aımacattır Bu 

TÜRKİYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 14Uu · 800 000 

Abone bedeli peş indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eorak geri uerilmez. 
ilanlardan meı"uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. "" .............................................. ... 

1
: Posta kutusu : 741 İstanbul 1 

Telgraf: Son Posta ı 
l Telefon : 20203 1 
~'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

············································-··············-

ilan Tarif em iz 
Tek ılltun aantlml . ........................ . 

aahile 
aahile 
ıahil• 

Dördüncü ıahile 

400 
250 
200 
1(10 

)) 

)) 

)) 

)) iç ıalaileler 
Son aahile 

60 
40 

on beş ıünde blr gündüz ekibi ile tebdllen çalışacaktır. İateklllerln &f&lıda ~ eklp 
Ucle Tcıphanede İki numaralı Diklmevi Müdürlütune müracaaUarı. n1a. )) 

1 _ isUda. · Muayyen bir mtiddet zarfında faz-
2 _ Pollsce musadda'lı: htl.snühal varakası. laca ınııı:tarda. llln yaptıracaklar 

3 
_ Tifo ~ı kAğıdı. cl074• 119 aynca tenzu~~' tar.ifemıt:den ı.sutade 

edeceklerdir. \'am. yarım ve çeyrek 

~ lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : ::ı~•r ıc;ın •Jn bir tarıte derpif 

nsı>kl hastanesi TedaYl Kliniğinde yaptırılarak 1472 lira 50 kuruş keşlfll umumi tele. Son Poata•nın t!cart lllnlanna ald 
H ntralı ve telefon kablo ferşiyat ve te.slsat J.ş!eri 30/1/ 940 Salı günil saat ıs da lşler lçln ıu adreae mllracaat edll-

fon ~~Jilkte açık eblltmeye konulmuştur. İ.steklllerin 110 Ura 44 kuruşluk munkkat melldlr. 
RektnnuarUe en az 1500 liralık bu gibi işler yaptıtına dair istanbul Ylllyetinden et.sut. l tlDC\I,. KollP.ktlt llrketl 
temi 8 1un evftl ahnmı, vealta ve Tlcare\ Odaaı kAtıdll• ıeımeıerı keflf .,.. tartname ltaJaraaıamade llaa 
ıned e,;'1 Rektörlükte ıöriillr. .ııı. '-vııvııııı.-.ı_..~,_AD~kua-..ııııı-.oad~_._._...._.-.ıı~.). 
heri un -

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 2058,78 lira olan SllAhtar fabrika.si. lı:azan dairell t.enytttl 
tesisatı açık eksiltmeye konınuttur. ~ 

2 - Muvakkat teminat 154,41 liradır. 

3 - Eksiltme H/1/ IHD Çaqamba s11nll. saat 15 de Metro han binuının befinel ta 
toplanRcak olan arttırma Ye et.ailtme komisyonunda yapılacaktır. 

t - Bu 1f8 ald şartnameler idarenin levamn müdtiilültinden para.sız tedarik 
blllr. 

5 - İsteklllerin kanuni YNfkaları " muvakkat t.emlnaUarı lle Uln edilen dn 111 ,.. 

komisyonda hazır bulunmaları. c112• 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde, 
Aşa~ıda yazılı matbua ili 11/ 1/MO Pertembe günü saat 10 da pazarlıkla lbale edl)I. 

cektir. 
1 - Posta gümrüğü içln 4 kalemlik enakı matbua, ihale bedell 133 liradır. 
2 - Şartname ve nümuneler Levamn aerVlsl!lde hergün görülebilir. 
3 - isteklllerln BatIDüdürlükw kurulu komisyona müracaatları llln olunm. 

Babaeski Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz elektrik santralının altı aylık lhtlyacı olan c20.ooo. kllo Motorin Oe ._. 

kilo yağa tallb zilhur etmeditlnden 15/1/KO tarihine kadar yirmi gün müddetle temd1' 
edllıni•tlr. Tallb olanlann teklif mektubiarUe Belediyemize müracaatlan ll.&n oıu • 
nur. ıl085h 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Tiirlıiy• pbelmı 

Galata - İstanbul - İz.mfr 
Deposu: İst. Tütün Gümrülü 

* H.,. tiirlii banlıa iıi * 

( TiYATROLAR 
lltiklf.l caddesi komedi kılmmda 

aqam ıaa\ 20,JO da 

Sözün Kuuı 

Halk opereti • Bu akpm 9 da 
Rahmet Efendi --- - -···---.. --·--··· ..... __ __...,-

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selıim Ragap ~,,.., 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIGlll 


