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Hükômet Partisinin Zaferi 
Yunanistanda 
Cümhuriyetçilik 
Üstünlüğü 

1 General Metaksas 6 
saylavlık. kazanabildi! 

Yunanistanda Kamutay seçımı 
hükumei başkanı olan Çaldaris ile 
ona bağlı olan partilerin üstünlü
ğü ile bitti. Üç yüz saylavdan iki 
Yüz seksen yedisi Çaldaris yanın· 

da çıktı. Açık kralcı olarak ileriye 
atılan Metaksas ise yalnız on say
lav arkadaş bulabilmiştir. Müs -
lakbel üç saylavm daha renkleri 1 

belli değildir. Bu sonuca (netice) 
göre Çaldaris - Kondilis kabine· 
si büyük bir üstünlükle seçimi ka
zanmış bulunuyor. 

Bu seçimde dikkate alınacak 
bir nokta, Venizelosçu olan seç -
ınenler ( müntehipler) ile öteki 
cümhuriyetçilerin seçime girme · 
ıniş olmalarıdır. Bununla beraber 
onların sayıları bütün seçmenlerin 
Yüzde otuzundan fazla olmadığı 
anlaşdmıştır. Şu halde Venizelist· 
ler ile beraber öteki cümhuriyetçi
ler de bu seçime karışmış olsalar· 
dı gene Çaldaris hükumeti büyük 
çokluğu almış olacaktı. Yunanis
tanda siyasal hiçbir değişik1i1< ol· 
ıruyacakb. 

Demek ki rejim bakımından 
Yunanistanda üç türlü seçmen 
vardır: 

1 - Seçime girmiyen V enize -
1 ·ı- öt.. i wı:n uriy•t~U... ki 

hunlar bugünkü rejimin değişme· 
ei şöyle dursun, bunu referandum 
lneaelesı yaı>mağı bilt kabul etme-

ASIM US 

.-••wıı•ı•ııua "''*•,..huı-=
~ven izelizm ve kral-

cılık son seçimde 
tamamile yenilmiş 

sayılıyor 
liiiiiiiiıi · 'lllltftıımııımıııı11ııınııııınımıı11H111ıııııımıı111uıııııımntt11111ııııuı 

Yunan Baş6akanı Çaldaris 

Atina 1 O (Özel artarımız te -
c; 

le fonla bildiriyor) - Yunanis -
tandaki seçime dair alınan son 
haberler hükumet partisinin bü • 
yük ve son kat'i zaferini kuvvet
lendirmektedir. General Metak -
sas bütün gayretine rağmen an • 
cak altı saylavlık kazanabilmi~ -
tir. Resmi bildiriğlerden ~nlaşıl -
dığına göre seçime iştirak et.mi -
yenlerin de sayısı yüzde otuzdan 
fazla değildir. 

Seçimden alman sonuçlar Yu
nanistanda bir taraf tan Venizelis-

cih eder yolda makaleler yazıyor· 
lar. 

Atina, 10 (A.A.) - Seçim, 
tam bir durgunluk içinde geçmiş
tir. Oydan çe1'>"1enler çok azdır. 
General Metal tan yana olanlar 
çok az oy toplamışlardır. Hükii .. 
metin kazancı tamdır. 300 say -
lavhktan 287 sini hükumet sağla
mıştır. 

(Sonu Sa. 9. Sü. 1) 

Atatürk 
Büyük lider pratik 

inkılapçı 

Amerikalı kadın gazeteci 
duygularını anlatıyor 

min, cıtg'"eY tararunı 'lt;tlıgln u,, •• · "t--~-
~-

mamiyle yenilmiş olduğunu gös · 
teriyor. 

Cümhuriyet idaresi bu suretle 

büyük bir zafer kazanmış oluyor. 

A~ >' 

(Sonu Sa. 2. Sü. 3) Atina gazeteleri Cümhuriyeti ter- ( • 

hını aradıkları bir :soru! \ · ~ 
\ ~ 

Borsa mı, yoksa Fransız Kamutayı mı üstün gelecek? 

Yedi, sekiz gün i~inde Fransa ·j Kamutayı mı? 
ela. üç hükumet değişmiş olması Yeni Fransız Başbakanı Laval 
bütün F r~nsız genel oyunu ( ef kô.rı c.e kendisinden önceki hükumet 
ttrnumiye) heyecana düşiirmüştür IJaşkanları gibi Fransız par lamen· 
Dün gelen postalar bunu açıkça tos~ndan geniş yetge (salahiyet) 
Rösteriyor. Fransızların heyecanr ·stedi. Gariptir ki böyle geniş yet
na sebep olan şey yukardaki res - ge istedikleri için kendilerine gü· 
inin altındaki soru (sual) dir ki bu ven (itimat) vermiyen parlamen~ 
\ilkede herkes bugün buna cevap to bu kere Lavale istediği geniş 
'tta.rnaktadır: Acaba Fransız vet!{eyi verdi! 
f tangı enflasyona doğru mu gide· .Şimdi işin canalacak yeri Laval 
~ek? Yoksa değerini muhafaza e· hükumetinin aldığı geniş yetge 

ecek midir? Acaba Paris borr" , •::-rarsız frangının de~erini tutup 
llıt .. l \lstün gelecek, yoksa Fransız lut~mıyacağıclır. 

' 
Bayan Glcidys Baber 

Bir müddettir memleketimizde 
bulunan, 140 Amerikan gazetesi 
muharriri Gladys Baker yarın Sof· 
yaya gidecektir. 

Gladys Baker Türkiyedıeki duy
gı.llarmr dün bir muharririmize 
şöyle anlatmıştır: 

"- lstanbula gelirken trende 
karşılaştığım bir genç Türk bana 
demi§ti ki: 

(Her Türkün yüreğini aç, orada 
tek bir kelime bulacaksın: Ata -
türk ! .. Atatürk insanların f evkin
dedir. Bütün hareket ve faaliyet • 
)erimizde ilhamımızı ondan alı • 
rız .. ) 

"Bütün Türkiye içinde bu 
inançla karşılaştım. Ve Cümur 
başkanınızla konuşablimek f ırsa· 
tım bulduğumdanberi, Türk ulu • 
sunun, yüce önderlerini niçin bu 
kadar takdirle karşdadıklarmt an· 
lamak, benim için, artık güç bir 
şey olmadı. Y aptığl büyük inkı • 
lapların neticesini görünce, mede
niyetin ilerlemesi yolunda, ancak 
yüz senede yapılabilecek işlerden 

(Sonu Sa. 9. Sü. 1) 

Bayazıt meydanında miting yapılacak 

Yarınki harplerde hava 
tehlikesinin derecesi 

T ehlilceden kurtulmanın tek yolu hava 
kurumuna üye yazılmaktır 

Dört yüz sene evvel liarplerde 
tehlikeden korunmak için süvari
ler ( 1) numaralı şekilde olduğu 

gibi kendileri zırhlı giyerler, atla
rının başlarını da gene zırh ile 

örterlerdi. Kimya harplerinin son 
zamanlardaki terakkiyatına göre 
gelecek harplerde süvarilerin (2) 

numaralı ıekilde olduğu gibi bo
ğucu gazlara karşı kendilerini 
ve atlarını maske ile korumak mec 

buriyetinde kalacaldarmı süel uz

manlar ( askerr mütehassıslar) 
söylüyorlar. 

,1', •• , 1 • = ii. l.) 

================================::....::..:._ _____ .. 
Kamutayın dünkü top/antısıtda qöriişü/enıer 

iç Bakanı dayak hadise
sini tavzih ediyor 

Adli zabıta arasında dayakla itiraf 
alan gafiller cezalandırılıyor 

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

Ankara, 10, (A.A.) - Kamu · ı hakkında bazı sözler buldum. O 
tayın toplantısında Kamutay gün- ~özlerden mülhem olarak büyük 
deliğinde bulunan maddelerin meclisin teessürüne iştirak ederek 
~ç.umesine başlanmadan önce ayrıldıktan sonra dosyayı aldım, 
söz alan içişleri Bakanı Şükrü Ka- · okudum ve çalıştım. Büyük mec
ya şunları söylemiştir. lise maruzatta bulunmak istiyo· 

"Sayın arkadaşlar, Kamutayın rum, müsaadelerini dilerim. 
geçen celselerinden birinde Adli · Dosya, tafsilatiyle büyük mec. 
ye Encümeni mazbataları okunur- • lise arzedildi. Büyük meclis haiz 
ken mazbataların birinde zabıtai 
adliye vazifesini gören jandarma 

Kömür 41 haline 
gelen yüz! 

lzmirde bulunan Fransı:t · 
vapurundaki kazanın acı 

eserlerinden biri .. 
İzmir, (Özel) - Şehrimizde 

Fransız bandıralı bir vapurda 
benzin parlaması ve patlama yü
zünden yangın çıktığım, bir çark
çının öldüğünü, bir yağcının da 
ağır surette yaralandığını bildir · 
miştim. Hadise geceyarısı olmuş -{ 
tur. Vapur Bayraklık benzin iske. 
lesinde benzin ahyormu. Adı 
Setedatondur. Bu aralık motörde· 
ki benzinden bir parlama ve pat· 
lama olmuştur. Vapurun ikinci 
çarkçısı Balis Albert Temir, bey
ni parçalanarak ölmüştür. Yağcı, 
İtalyan tebaasından Smedioneç 

(Sonu Sa. 9 Sü. 4) 

Yüzü kömür haline gelen za 
vallı taylanın ha.tanede çekilen . 
resmı. 

Bossich de ağır surette yaralan · 
mı~tır. Vapurda alevlerin yüksel

mesi üzerine lznıir itfaiyesi yetiş 
miş ve bir saatte yangını bastır · 
mağa muvaffak olmuştur. 
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Vasıfa dair 
Düşünceler 
Çınar devrildi. Bu beklemi· 

Yasalara 
uymuyor mu? 

KUltUr işleri Bu bir rekor 
olabilir 

Son 
Çırpınmalar ! 

Yen, hatırlanmıyan bir §eydi. Bu 
Yıkılma olamaz, ancak bir yıldı -
rım çarpmaBıdır. Büyük ağaçlar Bazı tecimerlerin Hale 
biiyiik yıldırımlarla vuruşurlm. girmeleri şa1 tlar ı 

Sözlü yoklamalara 
hangi talebe 

girmeli? 
Yüz bin kitabı, iki milyon 

mecmuası var 

V enizelos, kan ve ateş içinde 
bırakıp kaçtığı yurduna yeni bir 
kundak tutuşturuyor. Dünkü g11 • 
zetelerde onu bir engerek gibi 
şahlanmış gördüm. Yüzünde iyili· 
ğin aydınlık maskesi, gönlüncle 
Mora CJ§kı ile konuşuyor. "Agora,, 
lar çağının coıkun bir cümhuri • 
yet gönüllüsü durumile dile gelen 
bu adam, beni güldürdü. Hem de 
hiç keylim yokken ve hiç canım 
istemezken. 

En gürbüz ve henüz 40 ını bul- Ya§ meyva, ıebze, yumurta pa-
'>lll§ bir insanı ölüler kadrosun · tates, limon portakal, yoğurt, kar
da aayabilmek için hiçbir sebep puz,kavun toptancrtecimenleri dün 
Yoktur. Fakat gerçek §udur: toplanmışlar ve belediyenin yeni 

Lise ve orta okulların 6, 7 ve 
9, 10 uncu sınıflarında sözlü 
yoklamalara dünden itibaren baş
lanmıştır. 

Süleymaniye kütüphanesine 

Vasıl bugün ölüler arasındır. i yaptırdığı hal için konuşmuşlar - Sözlü yoklama bu ayın son 
haftasına kadar bitirilecektir. Bu 
sınaçlara girecek talebenin yıl i
çinde aldıkları notların tutarının 
sekizden aşağı olmaması lazım -
dır. lki dersten sekizden az not a
lan talebe yalnız o iki dersten 
sözlü yoklamaya girecek. diğer -
lerinden girmiyecektir. Fakat üç 
dersten aldığı notların tutarı se • 
kizden aşağı olursa o zaman yal· 
nız iiç dersten değil, diğer ders -
lerden ne not alırsa alsın onlar • 
dan da sözlü yokJamaya girecek· 
tir. 

yeniden ayn dillerde binden faz
la kitap satın almmışbr. Kitap -
lara verilen para on beş bin lira -
dır. Yakında kütüphanede topla
nacak bir kurul tarafından kitap
lar kısım kısrm ayrılarak her kı -
sım iç.in bir liste ıhazırlanacaktır. 

:;. :;. :;. dır. 

Y asıf, ölüler arasında ihtilalci, 
Yeni davaların bayrağı ve üstün 
insanı olarak her zaman hatırla
ruıcaktır. 

lzmirin İ§galinden sonra silah · 
lcınan Vasıf Türkiyede ihtilale su
sıyan Türk münevverinin örneği 

idi. 
Vasılı bu devrinde tanıyanlar 

ımutmamışlardrr: ihtilalin ahlô.kı
na, ihtilalin insanlardan istediği 
irade gücüne ve feragate bir misal 
diye onu göstereceklerdir. 

Cephede vuruşan, cephe geri · 
sinde "lzmire doğru,,yu bir ihti . 
lal ~ayrağı gibi aç<m delikanlı 919 
ela ihtilal tarihine borçlarını öde -
rniş bir çocuktu • 

Vasıf 1920 de Ankara kalesinin 
~edenlerinde dolaşan genç insanlar 
topluluğunun içinde konuşan bir 
ctğız, düşünen bir kafa, ve bir ya· 
nar dağ heybeti ile coşan gönüldü. 

Vasılı ister Millet bahçesinde, 
iater t.1 er kez kıraathanP•inJc, is
ter KamutoJ' kttnıüsünde dinleyi· 
niz, size bakan gözler her zaman 
ayni parıltıyı muhafaza ederler. 
dili her yerde, her zamanda ayni 
ctlegi dafjrtır, ayni hançere, da · 
"~qr: iz.er vcrdr, her.kes icin __avni 

kndretle savururdu. 

Vasılı külotlü ve kalpaklı An· 
hara JoLoru içinde hatırladığım 
zaman Kuvayi Milliye günlerinin 
cephelerini tutan bataryaları ak· 
lıma gelir. Vasıl cepheden dön • 

cliikten sonra Ankarada yeni ela · 
valann cephesini böyle tutmuştu. 

Vasıf Lozandan sonra ihtilale; 
Bctfından politikacı safına geçti. 
Saylav oldu, Maarif Vekili oldu. 
Ve Kamutayda kültür işlerinde 
ileri kararları gözünü kırpmadan 
tatbik eden oydu. ilk laik maarif 
hcınununu ortaya atan, kürsüde 
müdafaa eden, medreseleri kapa
tan Va•ıf Türk inkılap tarihinde 
Politika adamı olarak daima üı · 
tün bir vasıl anılacaktır. 

Vasıfla Necati ihtilalden politi
kcıya muvaffakıyetle geçmiş ve 
Politika sahasını çabucak fethede
bilmiş iki gençti. Bu iki genç inkı· 
ltip tarihinde daha çok şeyler ve· 
tebilecek bir halde idi. 

Necati ondan yedi yıl önce bir 
beton bina çöker gibi Faniler ara· 
•ınclan ayrıldı. 

Bu konutmada, toptancıların 
hale girmeleri hakkında belediye 
tarafından verilen kararın birçok 
kanunlara uymadığı görülmüştür. 

Bu noktaları belediyeye bildir-
mek üzere bir komite seçilıniş -
tir. 

Komitede, bay lbrahim, Hay ~ 
dar, Mecdi, Hüseyin Avni, Ham
di, Ziya ishak SükUti, Cemil ve ls
tavri vardrr. 

Türkofiste toplantı 
Ekonomi Bakanlığının yaş 

meyva ve sebze çıkarılmasının bir 
elden olmasını istemesi üzerine, 
dün Türkofiste bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıda, tecim oda
sı genel sekreteri bay Cemal Ata
lay, ihracatçı bay Tahir, ve bele
diyeden bay Asım Süreyya, hal di
rektörü bulunmuşlardır. 

Bu komisyonun söz birliği et -
mek üzere toplanması bil"kaç kez 
daha oüı ç ... cktlr, 

Diğer taraftan toplantıda yaş 
meyva ve sebze ihracatçılarından 
hemen hemen hiç bir kimsenin bu
lunmaması piyasada hayret u -

yandırmıştır. 

Bu sorum iizerinde, Berrine. ilk 
deta çılek gonderen bay z.ıya 1'1-

lıçoğlu şunları söylemiştir: 

"- mze böyle bir toplantıdan 
bahsedildi. Fakat çağırılmadık.,, 

6ir patlama netice
si dört işçi ö1dü 

Dün saat on altJda Karaağaç· 
ta bir fabrikada yere atılan ciga
radan bir patlama olmuş, Hasan, 
Hüseyin, Mustafa, Ahmet usta 
isminde dört kişi ölmüş, üç. kişi 
de yaralanmıştır. İtfaiye çabuk 
yetiştiği için ateş derhal söndü -
rülmüştür. 

Bazı okul direktörleri Bakan • 
lığa baş vurarak bu maddenin de
ğiştirilmesini istemişlerdir. 

Çünkü ortaya bazı pürüzler 
çıkmaktadır. Mesela yıl içinde 
yapılan iki yazılı yoklamadan bi
rinde dört, diğerinde üç alan bir 
talebe sözlü yoklamada sıfır nu -

mara verilmiyeceği için bir nu • 
mara alacak ve üç smaçın vasati
si üç tutacağı için bir numara a· 
lan talebe gene o dersten sınıf 
geçebi?ıecektir. 

Oknl direktörleri, yıl jçinde al
dıkları notların tutarı 7, 8 olan ta
lebenin sözlü yoklamalara girme
melerini ve hangi dersten az not 
aldıvsa yAfn.r"' ~ -'-•·•İn Eözlii vok
lamalarına girmesini istemişler • 
dir. Bakanlık bu dileği tetkik ede
cektir. 

Ya hancı dil okulları 
Üniversitede tatil münasebe • 

tiyle açılan yabancı diller okulu
na halk tarafından gösterilen is • 
tek günden güne artmaktadır. 

Kitapları satan şehrimizde bu· 
lunmaktadır. Bu zatın kütüpha -
nesi dünyanın en büyük kütüpha
nelerinden biri olduğu söylen -
mektedir. Kendisi kütüphanesin -
de yüz bin kitap ve iki milyon 
mecmua daha olduğunu söylemiş
tir. 

Tramvayla otobüs çar· 
pıştı bir yaralı var 
Beyazıtta Cümhuriyet cadde .. 

sinde şoför Zekeriyanın idaresin
deki 3251 numaralı ve Bakırkö • 
yüne işliyen otobüs, 751 numara· 
1ı vatman idaresindeki tı·amvay 

arabasına yandan çarparak tram
vayın camını kırmıştır. 

Çarpışmada kırılan camlar • 
dan tramvayda bulunan Aksaray
lı kırk beş yaşlarında Ahmedin 
karısı Melek sol gözünün altın .. 
dan yaralanmıştır. 

Şoför yakalanmıştır. 

Yeşilköydeki deniz feneri 
kuvvetlendirilecek 

Y eşi)köy deniz feneri ihtiyaca 
uvaun görülmediğinden yerine ye
ni bir fener konulmasına karar ve-

rilmiştir. Yeni konulacak fener en 
çok on iki mil mesafeden görüle• 
bilecek kuvvette olacak ve otuz 
saniyede bir beyaz bir ferare çı • 
karacaktır. Bu fenerin konulma • 
sına yakında başlanacaktır. 

Bira fiatları Dün de bu okullara 40 kişi da. 
ha yazılmıştır. Liselerin bir çok .. Belediye bira fiyatlarının indi .. 
ı d h d rilmesi için tetkikata başlamı"tır. arın a enüz smac evam etti • - 'J 

v • d b k l l ~b 1 On iki sene evvelki arpa fiyatiy .. gın en u o u ta e esi kendi e • 

Derler ki, §eytan, birini aldat • 
mak istediği vakit, en mübarek 
kılıklara girer, hak yolunda dün -
yadan geçmiş, erenlerin abaısına 

bürüniirmüş. V enizelos da öyle 
yapıyor. Yunanistanda son günle
ri dolduran seçim kaynayışı, onu 
yeni bir ümide düşürdü. Şimdi 

oraya fesat kıvılcımlarının çabuk 
filizleneceği bir tarla gözüyle ba-
kıyor. · 

Çöreklendiği yerden, ba§tnı 

kaldırıp: 
- Yunanistanda cümhuriyet yr· 

kılırsa, ben de krallığın tahtını 

yıkacağım! 
Demesi, sonra da "irginliği be ~ 

lirmiş bir ulusa taç ağırlığı yük -
letilemez!,, Anlamında kurnazca 
ıeyler söylemesi boşuna değildir. 

Saçlarını ağartan yıllar, içindeki 
ateyin alevini alçaltmadan geçmi§. 
Bir ayağı çukurda iken de tırnak· 
ları büyük kuruntusunun buluda 
rına saplı yaşıyor. Karnı tok, sır• 
tı pek, cebi şi§kin olmak ona yet• 
mez. "Hergül,,ün tepelediği ej • 
derhalar gibi o ela 2 karınlıdır.Biri 
gelişi güzel yiyeceklerle dolar. 'O· 
teki doymak için ihtilal, çapul, da-
ı ... vc.• c::, ihın llt: (J/.:,;,., C:>te:,. Juuu.1 

Ja bayraklar altında kut/ulanan. 
adları dillerde gezen büyüklerden 
geçinir. Kara şalvarlı Girit a-ıgın· 
larına ok listanlı Elzunları vurdu· 
rur. Atina sokaklarını leşle dol • 
durur, Yunan donanmasına Yu • 
nan topraklarını topa tutturur, 
Yunan uçaklarına, Yunan gemile• 
rini batırtırır.Kazanırsa ıerel o -
nun, ıan onundur. Kaybederse, 
Nis onun, Montekarlo onun, Vene 
dik ve Roma onundur. 

Amma geride koca bir yurt 
rinin namzet olarak yazılmasını le bugün arasında pek çok fark 
istemişlerdir. olmasına rağmen bira fiyatları 

· · k kl"V' k d yangın yerine dönmüş, Diğer iller okullarından çıkan aynı ytl se ıgı taşıma ta rr. 
bir tarifi 

lekelenmiş, eller kardeş kanıtut 
Büyükdere - K11yos talebe de dil okulları direktörlü - Kendı·..: 

v.. ua 2'.Öre talebenin yüzde 77 si mu- bulanmışmış ne çıkar?.. a .. 

B·ir Temmuzdan itibaren Bü • gune baş vurarak nasd yazılacak- ~ i.c: bm:ında iken yapılan serimde 
la l d vaff ak olmuştur. :s- ""3' ~ 

yük. dere ile Kilyos arasında oto • rını sormuş ar ır. b l 
BAY FUAT KÖPRÜLÜ_ uğradığı ozgunun öcünü mü a ı· 

büs işlemeye başlıyacaktır. Oto- OJgunluk sınaçları yar bilinmez. Fakat kör kör par -
b h. ı · b ı d d Kars saylavlığına seçilen, edebi -

üs sa ıp erı e e iye en izin is- Şehrimiz liselerinde okuyan ve mağım gözüne gibi ortada duran 
· l d" T h yat fakültesi dekanı, Bay Fuat 

temış er ıı·. arife enüz belli ailesi başka illerde bulunan tale- bir gerçek var, ki o da Venizelo • 
d v"ld' Köprülü dün Ankaraya gitmiştir. 
egı ır. beden bazıları Kültür direktörlü- sun Yunanistan göklerinde masal 

""'m"' Bay Fuat Köprülü kendi koy-
""~;/İ~k~;·;tle;i"';'"/;;·da;"''ij;~·'ii~uı~•"h~: ğüne baş vurarak olğunluk smaç- duğu derslerin smaçlarında bu _ dünyasının "Zevs,,inden kalır ye-

dar verimli idi ki bu meslekten gel larrnın o dil okullarında yapılma- Iunmak için tekrar gelecektir. ri olmadığıdır. Boyuna yıldırım, 
miyen diplomat az zamanda ör . srnı dilemişlerdir. Olgunluk smaç- SÜEL KAMPLAR_ Üniver _ birteviye şimşek ve bela yağdırıp 
nek bir diplomasi adamı oldu. ları önümüzdeki Cumartesi gü - duruyor. Tek tük göçmen kasa • 

d site talebesinin süel kamplara 
En verimli zamanında yCl§ıyan· nün en itibaren başhyacağı için b balarının, bir iki adanın ve birkaç 

bu dı.lf'k kabul edı"lmemı'ştı·r. u yıl grup grup gideceklerini k v • • • b lk. V f N · · ll 1 d ld N k f · so agın seçıme gırmemesı e ı aM ın ecatısız geçen yı arı ar an ayrı ı. e yazı , zmır yazmıştık. 

on h t d · b. lh ll d ı·ı· l M k flkok il da d onun kavu~tugvu son bir ümit rakı-un aya ın a yenı ır sa ayı yo arın a ı ız enen çınar os o- U ar ran ıman 1 Bunlardan A grpu dünden iti- ~ 3" 

teıkil etti; diplomat Vasıl ... Prag· vada devrildi. tik okulların smaçları dün ta· haren kampa çıkmıştır. Bu tale- S. Gezgin 

1 
clcı, Romada, Moskovadaki mu· S a d ri Ertem mamlanmıştır. Alman ı·andıma • ; benin kampı Pendiktedir. ~ (Lıltfcıı sayı/ayı çcvirini::) l 

1
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'4~,. n. ··1 B G ··ı ·· 
,J::- Gazetelerle bilmem gör ·ı 

.. &q .. ay u um. .-.. Habq cukerlerinin .. 
O bQ§tan aşağı mükemmel 

gİyinmiı oldukları halde .•• 
••. Ayaklarında ayc:ıkkabı yoka ı 

caba ne için ayakkabı giymiyor 
lar?... · 

Bay Gülüm - Kuru gürültüle • 
re pabuç bırakmıyacaklarını an • 
latmak için olacak derim! 
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/(ısa 1 
Şehir---• 

Haberleri 

SiYASA 

GiDEN DELEGELER - Ereğli 
limanını ve büyük elektrik santralını 
)apmak üzere hükumetimizle görüş • 
meğe girişen İngiliz Metropoliten -
Vikers kumpanyası delegeleri dün 

"Dobralko,, adlı kumaş parçası! 

Almanya ile ltalya 
anlaşıyoalar mı ? 

ltalya hükUmetinin kendi ~ur • 
duna sokmadığı birtakım Al • 
man gazetelerine yeniden mti • 
saade vermesi, Almana hükumetioi' 
Bay .l\f ussolinin karikatürünü nefti• 
den haftalık bir mizah gazetesi toP • 
]atması, Almanya - Italya ilgileri• 
nin bir değişiklik geçirdiğini ıösil • 
riyordu. 

şehrimizden ayrılmışlardır. --------------
Delegelerden Robertson Londra - yaldız Sürülmüş 

ya, Rid lzmirc 'e Riçardo Köstence-
ye gitmi:.tir. · gümüş çeyrek ! 

SENT ESPERİ KtLlSESİN -
DE - .'Pan Kot,, adlı yortu dola), - Banu altın lira sanan 
siyle dün Sent Esperi kilisesinde din-
sel bir tören yapılmış ve ruhaniler _ Abdullah, aldandı 
den Ronkalli Türkçe bir vaaz vermiş. Dün Ba~ekapıd'°n geçen 
tir. ~bdulJah isiminde biriıine yakla-

FRA NSIZ GEZGİNLER - Bugün ıan bir adam, "Şu altın lirayı a· 
"Piyer Loti,, isimli Yapurla şehrimi • l b 

rp da ana bet papel verir miıin? zc kırk kadar Fransız gezgini gele • 
cek hir gün dolaştıktan sonra gide • Altının değeri daha fazladır, fa-
ceklerdir. kat acele paraya ihtiyacım var. 

HAMALLAR BlRLlGlNDE Değerini bulmak için uğraımağa 
Hamallar birliğinde yeni idare heye. vaktim yok. Hem böyle altın boz
ti seçimi yarın ) apılacaktır. durmağa bulunduğum vaziyet, 

GÜMRÜKLER lÇIN - Gümrük. müıait değil!,, demittir. 
ler tetkikat direktörü Bay Mustafa Abdullah, uzatılan parayı eli
Nuri ile muamelat direktör yardım • ne almıf, "Ki.rh bir İ§ yapıyorum,. 
cısı Bay Ce' det bu akşam deniz. yolu ıanarak, bet kağıt lirayı aaymıf • 
ile Auupaya gidecekler ,.e ora güm. 
ı·üklcrini gezerek bir rapor verecek- tır. Abdulahla bu alıt veriti ya -
)erdir. Avrupanın gümrüklerinin biz. pan adam, derhal sırra kadem bas-
de olmıyan tarafları alınacaktır. mııtır! 

YENi BlR SOSYETE - Duydu • Biraz ıonra, bir sarrafa göate • 
ğuma göre 100 bin Türk lirası ser - rince altın lira diye aldığı para -
mayeli bir ateş tuğlası ve kireç ocak. ld 
ları fabrikaları Türk Limited Sosye. nın ya ızlanmıt bir gümüt çeyrek 
tesi kurulacaktır. olduğunu öğrenen Abdullah, po -

TÜRKOFIS KADROSU - Yeni liıe ba§vurmuttur. 
yapılan Türkofis kadrosu projesi bu. Polis arattırma sonunda, Ne -
günlerde hükumet tarafından incele. sim oğlu Miton denilen biriıini, 

nccektir. §Üphe üzerine yakalamıttır. Mi -
Bu proje ile Türkofis~ lstanhul §OD, dün aktam üzeri adliyeye ge

şubesinde de bazı katmalar ,.e terfi _ 
ler Tardır. tirilmittir. Fakat kendisi kesenkes 

ESNAFIN YAZILMA I _Esna. inkar ediyor. Adliye tahkikat ya-
fın yazılma işi bu ayın on beşine ka. pıyor. 

dar sürecektir. -----------
Top yüzünden Bu müddet içerisinde yazllmıyan 

esnaftan, para cezası alınacaktır. 
TECiM BÜROSUN UN iŞLERi -

Kaldırılan İstanbul Tecim bürosu -
\1un i~lerine Türkofiı;i bakıyordu. 
Yeni gelen bir bildirige göre bu işler 
l üzün den sonra, Türkofisi merkezi 
tarafından yapılacak ve sosyeteler 
doğrudan doğruya burası ile konuşa
caklardır. 

Burada bulunan evrak bugünler. 
de Ankara)a götiirüleccktir. 

.:.ıEBZE HALI - Sebze halinin 
beton rıhtımının uzatılmasına karar 
verilmi'"ti. Uzatılacak kımsrn yapısı 

dün 33.000 liraya Mühürdar oğlu 

Bay Nuriye verilmiştir. 
HAKYERİNE VERiLEN EV -

RAK - Eski Beyoğlu evlenme me • 
muru ile katibi hakkındaki tahkikat 
e' rakı bitirilmiş, hakycrine ,·erilmiş. 
tir. 

Temizlik i!;leri memur;unun hak • 
ktndaki araştırma henüz sürmekte _ 
dir. 

OTOBÜS MUAYENESi - Dün. 
den itibaren bütün otomobil ,.e oto. 
büslerin yıJhk muayenelerine başlan. 
mıştır. Muayene bu ayın sonuna ka. 
dar sürecektir. 

uıttPınınu111-... .-•11ıııııı--..--.. 
Geçmiş /(urun/ar; 

11 H•zlran 1920 
Londra - lngiliz matbuatı Kral 

Kostantini resilkire iade etmek isti. 
yen Yunan fırkai muhalifesine kar. 
şı tenkidatta denm etmektedir. Pel 
Mel Gajen Kostantin üm·anh bir mu. 
kavelede itil3.f murahhaslarının Ve • 
nizelosu Kral Kostantin ile müannit 
taraftarlarına karşı deruhte etmiş 

olduğu mücadelede yalnız bırakma -
malan Jlzım geldiğini beyan ediyor. 
Diyor ki: Düveli Muazzama Yu • 
nan imparatorluğunu, Kayzerin 
hemşiresinin ziri hakimiyetine geç _ 
mek. için ihdas etmemişlerdir. Yalnız. 
böyle bir ihtimalin me\·cudiyeti bile 
bu hususta müttefiklerin kat'i bir 
leblifde bulunmalarına kifayet eder.,, 

ııtlır. Çünkü artık ma.keıi yırtd• 
ilı oe bu mıukenin altından 

bir tle Oımanlı imparatorluğunun 
cıuum 11LJıer,, ~ılrınca ona inana 
calı ancak budalalar lraltlı. 

S. Gezgin 

Bir genç arkadaşını 
ağır s:ırette yaraladı 

Dun, lialatada bir top oyunu 
yüzünden Yani ile larail adlı iki 
arkadaı kavga etmiıler, Yani lı
raili çakı ile aağ böğründen ağır 
surette yaralamı~tır. larail Bey • 
oğlu haıtancsine kaldırılmıttır. 
Haata iyidir. • 

KESERLE YARALAMIŞ -
Fatihte Aktar zade medresesinde 
oturan seyyar çorapçı Faruk ile 
medresede oturan Arif, bir alacak 
yüzünden kavga etmitler, Arif e
line geçridiği keıerle Faruğu ba -
tımlan yaralamı§tır. Yaralı Gu -
raba haıtaneıine kaldırılmıı, A -
rif yakalanmı§tır. 

DÖVÜLME iDDiASI - Ga -
latada oturan Vaao, garaon Kir -
yako tarafından dövüldüğünü id
dia etmiftir. Poliı tahkikata ba§ -
lanuıtır. 

ÇÜRÜK DiREK - Beyoi -
lunda Taıkı§la caddeıinde Er -
meni kiliıesi bahçeıinde bulunan 
telefon direklerini deiittiren it -
çileri kontrol eden Muıtaf a, çü -
rük bir direğin çarpmaıı ile yara
lanmııtır. 

BiR KAVGA- Karagümrük, 
Yeni bahçede oturlln bahçivan Rı
za ile Dervit Ali mahalleainde O• 

turan Cevdet Karagümrük paza -
rında kavga ederek hiribirlerini 
dövmüılerdir. 

MODEL Ml ÇALMIŞ - lıtik
lal caddesinde Aıöt kütüphape -
sinde çahtan Vecihi, polise mü -
racaat]e model bakmağa gelen 
Dacad adlı birinin bir model çal
dığınr ileri ıürmüı, Dacad yaka -
lanmıttır. 

SUSTALI ÇAKI - Beyoğlun

da yapılan ıili.h araıtırmada, V c
f ada oturan Siirtli Ömerin üze -
rinde bir ıustalı çakı bulunarak 
ahnmıttır. 

LAZ BIÇAeI - Kadıköyün -
de Hasan Pata mahalleıinde o -

Bu yüzden çıkan 
dava, dün bitti 
Huriye, Kapahçarşıda 
kumaş aşırmaktan 

ceza yedi! 
Geçende Kapalıçarırda mani • 

faturacı Fuadın dükkanından 

"Dobralko,, adlı kumatın iki yüz 
elli kuruf luk bir parçaıını atırdığı 
iddiaıile elli bir yatında Huriye 
iıminde bir kadın, Su1tanahmet i
kinci sulh ceza hakyerinde ıorgu· 
yaçekilmiı, hakim Salahaddin De
mirelli, hakkında alıkoyma kara
rı ,·ermi§ ve şahitlerden birkaçmı 
dinledikten sonra Huriyeyi bırak -
mıttı. Dava edilenler arasında Hu 
riyenin kocaaı Mehmetle Atye ve 
Emine isimlerinde iki kadın da 
vardır. Huriye, bu kumatı yerde 
bulduğu iddisındadır. 

Hakyerinde dün poliı Mehmet 
ıahit o1arak dinlenilmit, bulu ·• 
namıyan !ahit Mığırdıç.ın polisçe 
yazılı ıözleri okunmUf, durutma 
bitmittir. 

Hakim Salahaddin Demitelli, 
dosyayı tekrar gözden ıeçirmit ve 
Huriyenin kum&§ parça11 aıırmak 
suçunu i,lediğini ıabit ıörmüttür. 
Huriyeyi, ceza kanununun 491 in
ci maddesinin dördüncü bendine 
göre altı ay hapıe mahkum etmİ§, 
ancak hapiıane direktörlüğünden 
gelen cevapta evvelce hiç cez9. ye
meclili yasılı oldutumı ve kumaı 
parçaıının da d~ğeri az o)duijunu 
gö..elt:rek, 5Z2 inci maJJc)"l ye -
rine getirmif, cezayı iki aya indir
mittir. Huriye, bundan baıka 525 
inci maddeye uygun olarak da, iki 
ay umumi emniyet kontrolüne bağ 
h tutulacaktır. Polisçe saklanılan 
kumaf da, mal ıahibine verilecek
tir. 

Huriyenin kocaıı Mehmetle 
Ayte ve Emine iıimlerindeki ka
dınların bu iti yapmağa katıldık -
ları belli görülmemit, onlar bera
et etmitlerdir. 

Karar, temyizi kabil olarak 
bildirilmittir. 

iki Y ahudinin Türklüğe 
hakaretten duruşması 
Rafael ve Ester iıimlerinde iki 

yahudi aleyhine Türklüğe kartı 
yakıtık almıyacak sözler ıöyledi
ği iddiaıile üçüncü ceza hakyerin
de dün de bakdmıtlır. 

Dün dinlenilen müdafaa ta· 
bitleri, vak'anın Haliç vapurunda 
olduğunu, birkaç kiti araaında 
kavga çıktığını, fakat Türklüğe 
dokunur bir söz itilmediklerini 
ıöy lemiılerdir. 

Duruıma, geri kalan ıahitlerin 
çağırdmuı için haziranın yirmi bi
rinci gününe kalmııtır. 

Gene randevuculuk mu? 
Miaa.k iıminde bir erkekle Pa

raakavi iıminde bir kadın, daha 
birkaç kadınla birlikte polisçe ya
kalanmıtlar, randevuculuk yap • 
tıkları iddia ediliyor. 

turan Hüseyinin üzerinde bir Laz 
bıçağı bulunmuf, yakalanmıtllr. 

KALP DURMASI - Betik • 
tatta Mıaırhoğlu ıokağında 85 
numaralı evde muhacir olarak o
turan 60 yaıında Zehra, evden çı
karken dütüp ölmüttür. 

Yapılan muayenede ölümün 
kalp durma11ndan olduju anlatıl· 
mıttır. 

Gel, karşılıklı 
şarap içelim! 

/(adın, reddedince şişe 
başında kırıldı 

Vefada Katip Çelebi mahalle
ıinde kırk iki yatında Nazirenin e
vinin üıt katında karııile birlikte 
oturan Şevket iıminde biri polisçe 
adliyeye verilmittir. Müddeiumu
mi Şefik, doıyayı ıözden geçir • 
mit, ara§hrmamn derinlettirilme· 
ıi için, Şevketle birlikte ikinci ia -
tintak daireıine göndermittir. 

Şikayete ıöre, Şevket, karııı 
ıokağa çıktıiı bir 11rada ev ıahi • 
binin katına inmif, elindeki ıarap 
dolu bir ~ifeyi göıtererek, Nazire
ye "Gel ıunu ıeninle kar§ılıklı içe
lim,, demİftİr. Nazire, böyle bir 
hareketi yakıııksız bulduğunu söy
leyip, teklifi reddedince, Şevket 

kızmıf, ısrar etmiı ve nihayet e • 
tindeki tarap ıiteıini öfke ile Na
zirenin ba9mda kırmıttır. Batın • 
dan yaralanan Nazire tedavi altı
na ahnmıı, Şevket de, yakalan -
mı~tır. 

Nazirenin yara11 oldukça lia -
fi~tir. Bir haftya kadar iyileıece -
ği sanılıyor. Şevket, baıta ıite kır
dığını kabul ctmemittir. Vak'anın 
ne l\Uretle olduğu, ıahitlerin ağ • 
zından dinlenilecektir. 

Büyükadada çiçek 
sergisi açılıyor 

Du ... y ın 22 ainde .Büyükadada 
bir çiçek ıerıiıi açılacaktır. Gü -
zel çiçek yetittirenlere mükafat 
verilecektir. Her ıene ziraat oda
ır tarafından açılan serıi ise bu 
ıene açılmıyacaktır. 

Bununla beraber J!İNat odaaı 
üyeleri çiçek ba.l~elerini gezerek 
beğenilen bahçe sahiplerine para 
mükafatı vereceklerdir. 

Yeni Macar elçisi 
Yeni Macar e]çiıi bay Dö Mar· 

yaaai, beraberinde Macar elçiliği 
maslahatgüzarı Antal Rivieıki ve 
aüel ataıeıi kaymakam Mezet iJe 
dün ıehrimize ıelmitlerdir. 

Yeni Macar elçiıi Ankaraya 
giderek Cümur Batkanımıza iti -
matnameıini verecektir. 

Talebemizin yardı mi 
Karı yer ıaraıntııı için Kızılay 

kurumu mümeaailliğine, Kuleli li
semizin dokuzuncu ve onuncu ıı· 
nıf talebesi 157 lira 77 kurut ver• 
mitlerdir. Değerli talebemizin bu 
yardımı takdirle kartılanmııtır. 

Piyango çekiliyor 
On dokuzuncu tayyare piyon • 

gosunun ikinci çekilmeıi bugün 
yapılacaktır. Çekilen numaraları 
ııraya konmut bir halde yarınki 

Zaten Uluslar Kurumunun geSf• 
17 Nisanda Almanyanrn tek ~ 
muahedeyi bozmağa karar vermdiıı' 
takbih etmesinden iki gün sonra Al' 
manya Uluslar Kurumu konseyiılif 
azası olan 14 memlekete kısa bir pro
testo notası göndermiş, Alman da,,. 
8ınrn daha etraflı müdafaası da so• 
raya bırakılmıştı. Fakat daha soıır' 
bu işten vazgeçildi ve Her Bitleri' 
kendisi bir söylev verdi. Söylevin ~ 
rildiği 21 Mayısta İngiliz - ltaIY" 
gazeteleri Afrika işleri üzerinde ser' 
sert atışıp duruyordu. Uluslar kur• 
nıu konseyi ise ltal)a)'I endişeye d0. 
şüren bir vaziyet almıştL 

Her Hitlerin söylevi, gerek ln,U, 
terede, gerek İtalyada iyi kar§rlaJl • 
mış, I..ondra bu nutkun yeni bir a• 
hışma kapısı açacağına inanmıt&Jo 

Derken Alman - lnıiliz deniz konut 
maları başladL 

:Ayni sıralarda ltalya, kurumcll 
çalışan de,·)etlerin Habeş işi üzeriııcll 
ltalyayı hoşnut etmiyen bir vaziyti 
almaları üzerine, İtalya ile Almanyt 
hükumetleri arasında daha ınkı te • 
mas izleri görüldü. 

Geçen Mayısın sonlarında Almaıt
yanın Roma elçisi Berline giderd 
birkaç gün kaldıktan sonra Ro111aY' 
dönmüş ve hemen Bay Mussolini ta· 
rafından kabul olunmuıtu. 

t~ı dcvı .. t aramada en çok kon• 
şu lan meselenin .. A v118tuo:!lt. meM .. 
lesi oldufu şüphesizdi. Fakat bu m•
sele üzerinde, henüz bir uzl&§19&Y• 
varılmadığı muhakkaktır. HattA ild 
tarafın ameli bir netice almaları -,.ıt 
de bekl nemez. 

Bununla. tieraber Alman eıly~ 
geçen Nisanın ortuındanberi bir hay, 
li değişmiş ve Almanyanın "tek ~· 
na kalmak,, esasını bırakmıs rı.r\lır. 

B. K. Dotrul 

Adada tur yolu 
Heybeliada rmtmunm beton "' 

larak yapılmasına baılanmııtıt• 
Yapı bir buçuk ay içinde tamlWI • 
lanacaktır. Tur yolunun da uf alt 
olarak yapraı devam etmektedir. 

r:n==::··======-~ 

~ Ozdil 
25 lncı Liste 
1 - Meyi, temayül - Eiliın. 

etainlik 
blütemayU - Elgin. 
ORNEKLER: 
1 - Oğlunuzun resme eğliınl 

olduğunu biliyorum. 
2 - Bu fikri kabul etmefe oau 

hiç te eğgin bulmadım. 
2 - Te11'id etmek - Bayramak 
ÖRNEK: 
Cümhuriyetin onunca yıl dönii .. 

münü ne kadar coşkunlukla bay • 
ramıştık. 

3- Ycr ·mi mahsus - Bayra,U. 
ÖRNEK: 
Bayrak, ancak, Pazar ıünleri i

le bayragünlerde çekilir. 
1 - Te::alıür - Gösteri, ıöste -

rim. 
NIJmayiı - Gösterit 
ÖRNEKLER: sayımızda bulacakırnız. 1 ı 

1 1 - Gazeteclle.- salgıtımız Al • 

1 1 
manyada iken kendilerine kart' 

Bu gece nöbetc;I eczaneler •. büyük dostluk göaterilerinde bu -- .. 1 lunmuılar. 
Samatyada: Teofilos, Aksarayda: i 2 - Bu, etkin bir hareket ol -

Z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Şehre. maktan fazla bir ıösterlttir. 
mininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil. I 6 - Sebat - Dura 
yadi, Şehzadebaşında: İbrahim Ha - ORNEK: 
Hl, Divanyolunda: Esat, Beşiktaşta: I J>urasız adam, ze1'bını yok rt-
Ali Riza, Kumkapıda: Belkıs, Zey • re harcamıı olur. 
rekte: Hasan HulUsi, Sirkedde: Be· ı 
şir Kemal. Galatada: Hidayet, Bey • NOT: 
oilunda: Kanzuk ve Gijneş. Pangal~ GtıUtemize gönthrllttek 11uı -
trda: Karak~ Kürkçiyan Kurtuluş - larda ba kelimelerin Oımanlıetl • 
ta: Necdet Ekrem, Kasımpapda: 11 fan kullc.\lılmamuını rica ederiz. 
Merkez, Hasköyde: Halk. 
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Dil itleri 

Kılavuz için 
detsler Endülüste Kemal Reis 

QelrikaNo: 130 j j Yazan: lıhak FERDi 1 

fionzaıue mızrnüını atacuıı sıra~n. fmir 
Me~me~i kar~ısın~o ıörunce sa~ıı~ı ! 

-30 . 
Havayici zaruriye = Yaşatık 
Hükumet feker ve tuz fiyatları· 

ı nı indirirken, halkın yCJ§atığı i§ • 
lerine ne kadar ilgilenmekte oldu· 
ğunu bir daha göıtermiıtir. 

KURUN'un Romanı: 15 Yazan: A. ismet Ulukut 

Cemil cebinden çıkardığı portföyü-

Tehlıkeli atış derıemeleri 
Erteai gün .. 
Zamora bir köy evine yerletti-

rilmiıti. 
Gonzalvenin gözleri, güze\ bir 

prensesin sevgisiyle dumanlıydı .• 
Yarın ne olacağını dütünemiyor• 
du. ihtiyar ıihirbazın eözleri de 
kulağına girmemiıti. 

Kclleıini koltuğuna alarak yo
la ç~kan hpanyol Generali, tabi -
ati, devlet kanunlarını ve karşısı· 
na çl'kacak bütün kuvvetleri yen· 
mek istiyordu. 

Ogün Don Petro, tuhaklar ka
raralhında av denemeleri yapa • 
caktı. 

ConRalve bu fırsatı kaçırmak 
istemedi.. 

Atma binerek tutsakların bu • 
lunduğu yere gitti. 

lapanyol orduları bat kuman· 
da.nı tutaaklar karargahına yeni 
ıelmitti .. Kararıi.hta birçok za -
bitler, prenıler ve asılzadeler 
vardı. Bunlar da ok, mızrak v" 
haııçerle atıf ve vuru, denemele • 
ri yapıyorlardı. 

lıpanyol zabitleri atı§& çok 
merakJryJılar. Uzaktaki hedefe 
h•nÇerini isabet ettiremiyen, altı· 
iı mızr•iı yere düıüren adam za· 
bit olamaz, orduyn ıiremezdi. 

Bu denemelerde muYaffak o -
tılo.ı ı~..:-• --yrl terfi edcıicıJi. AUJ 

denemeleri yılda dört kere yani 
her. mevsim baımda yapılırdı. 

Gonzalve, 'Ba~kt1mandanın ya· 
nına sokuldu. 

- Bugün ilk nitana kim ata • 
cak, aaaletmeap? 

Don Petro çok mağrur bir a • 
damdı.. · 

Kıe.ttarını çatarak: 
- Her menim atIJında kim 

atıyona, ıgene o atacak ... 
Diye cevap vermiıti. 
Ganıu.l~ bafkumandanın 

lcendiıinden ho9lanmadığmı bili • 
)'ordu. Ogün, General, iPetronun 
Yanına bunu bilerek sokulmuftu. 

Prensler ve zabitler meydanın 
reriaind~ sıralanmış1ardı. 

tik lt.bf çok heyecanlı olacak
tı .. 

Hcdceıin elinde ucu sivri mız· 
raklar vardı. 

· f.,,anyol ıaıtr~rleri 'Otuz mette 
kadar uzakta bulunan nişan nok-
taıma Müslüman tutsaklardan 
)'irmi be§ yaşlannda bir Arap 
aem:iai dikmi1lerdi. 

lspa.nyollar atış tecrübelerin -
'de daima h~def olarak tutsakları 
k-uUanmar ve ogün en aşalı otuz, 
kırk kişi yaralanıp ölürdü. 

Don Petro elindeki mızrağın 
bir ucunu kolunun altma soktu .. 
Difer ucuyla nitan alarak, yanın
da.ki prenılerden bırine sordu: 

- Neresinden vurmamı isti • 
YOl'IUftUZ ? 

-Ahımdan .. 
• .. - Biraz güç ... Mın, bu mesafe 
tçin Çok küçük bir hedeftir. 
it Batkumandan nitan almıf tı .. 
"1 "!ka ~ey söylemeden elinde · 

'!bftralt .saVUTdu. 

le-. Rafif uğultularla rüzgarın 
l'1'11nı detercesıne uçup giden 

mızrak Arap gencinin tam iki 
katının ortaıına ıaplanmıfh. 

Delikanlı birden inliyerek ye· 
re yuvarlandı .. 

Ve etrafta duran nöbetçiler • 
den biri ağzındaki boru ile mız • 
raiın nereye saplandığını ilin e
etti. 

Oqn Petro kollarını kabarta • 
rak geriye çekilirken, alnından 

yaralanan delikanlıyı sürükliye -
rek tutsak kuyusuna atmışlardı. 

Başkumandandan sonra aıra 

ile öbür generaller de birer birer 
nişan aldılar .. Hel' biri bir tutsak 
devirdi. 

Generallerden sonra da prens· 
ler atışa başlamıtlardı. 

Hedefte kırk yaşlarında iri 
boylu bir Endülüs askeri duruyor
du. 

Prens mızrağım attı .. Endülüs 
askerinin karnına saplanan mız • 
rağı Arap kendi eliyle çırakıp ye
re fırlattı. 

Seyirciler biribirlerine bakııa
ı·ak: 

- Prens bir mızrak daha sa • 
vurdu .. Eudulus askeri göğsün • 
den yaralandı ve küçük bir dalın 
devriliıine benziyen he:rbetli bir 
sukutla, ta§ların arasında inHye -
rek can .verdi. 

Don Petro, yanındaki geneı·al
lerden birine: 

- B~u--a-d''-a~m-ı_v_u-rm_a_m__,,a ıydık .. 

Ahırlarda iyi bir timara olabilir· 

di. 
Diyerek ıülüyordu. 
Yaralanıp yere düşen tutsak • 

ların ıayııı kırkı geçmiıti. 

Vurulanlar, tutsak kuyusunl'I. 
ahhyon:lu. 

Bunlar içinde henüz öimiyen • 
)er:, can acısmdan bağıranlar da 
vardı. 

Kuyunun ba!ında duran bir kü
rekçi, yaralı tutsaklar bağırma • 
smlar ve çabuk ölsünler diye su .. 
ratlanna kürek do1uıu kireç ser • 
piyordu. 

Haıta, uarıanılar ve görmüıüler 
içinde bir deliye döndü. 

Geçmife yazılılanmaktan ne çı· 
lıtar? Geleceğini hazırla! 

Siz bu iıi üıtününe almakta bir 
çekinelt görüyor muıunuz.? 

Ben kimıenin korunuğu tleii • 
lim. 

Mııır, Büyük Britanyanın korun 
caklarından biridir. 

Bir önzeıi ile,bCl§ıma böyle bir le 
lalıet geleceğini anlıyordum. 

Duyganlılt. iyi bir ıeydir. Fakat 
tluymacıklı adamları lıiç sevmem 

Saylav arkad<qlarımız. son Rm;· 
ya gez.iıin'1en pek iyi duyuılarlcı 
döndüler. 

Son Franıa hadiıelerinin iyi bir 
öz.etini hazırlayınız.. 

Açık deniz. piılik, u)'anık kala 
ıanıka tutmaz. 

Bütün öğretmenleri oğlunuzun 
u:zgidiminden ho§nutturlar. 

En büyük 11hınçlar içinde bile 
kimaeye boyun eimedim. 

Halk i1lerinde hiç bir zaman 
asıicıl olmayınız. 

lralı adam, en çetin düşkiileri 
gülümsiyerek kabul eder. 

Bu miıallerdeki kelime karıı • 
lıkları.: 

Varsanı = Bersam {Hallucina· 
tion) 

Görümsü = Hayalet 
Yazıklanmak = Hayıflanmak, 

telehhüf etmek. 
Çekinek = Mahzur 
Konınuk = Mahmi 
KoruncaK-= Hımayt:ll~ ... ı ..... 

yer. 
Önsezi = Hissikablelvuku 
Ouyganlık = Hassasiyet 
Duymacık = Saht~ hassasiyet 
Gezi = Seyahat 
Duyuş = lntıba 
Özet = Hulasa 
Sanıka = Hurafe 
Uzgidim = Hüsnü ıhalü hare • 

ket 
Sıkıaç = lattre.p 
Asıicıl = Menf ~.atpcrest 
DiiJkü = Mailubiyet 

nün içinde bir mektup buldu 
Doktor o alaycı gülümsemesi · 

le polis müdürünün yüzüne baka· 

rak: 
- Rüyalara az çok aklım erer; 

bunu şu yahut bu suretle halledil· 
mit zannederler. 

Ne derJerıe deıinler. Benim an· 
lamadığnn, bayan Binnazın bu göl 
ge gibi hastaneden çıkıvermesi -
dir. Tabii kaçmak mevzuu bahso • 
lamaz. O halde genç bayanın bir 
dumana kalbolarak anahtar de -
liklerinden çıktığını mı kabul e -
delim? Bu nasıl olur? Bu nasıl O· 

lur? .• 
Diyordu. Polis müdürü, dokto· 

run bu işi bildici halde alay ett1 • 
ğini hissediyordu. O, bu işe bir 
mana veremezdi. Sivil memur 
Hüsnüye tahkik için emir vermi~
ti. Ondan gelecek cevabı bekliye· 
cekti. 

Yemekten sonra doktor, iki da· 
kikalrk bir izin dileyerek odadan 
çıktı. Cemil, Binnazla özgür (ser· 
besl) konuşmak fırsatını buldu: 

- Kızım, evvelki sözümü sağla· 
yım: Burada şifa ve saadet bula
caksın. Artık bütün endiıeleri bı
rakmalısın. Doktorumuzun dediği 
gibi beni manevi baban olarak 
kabul edebilirsin. Bundan sonra 
da seninle alakadar olacağımı u • 
nutma. Bafın ııkıhrsa, yahut bir 
şey istenen bana müarcaat et; sa· 
na telefon numaramı yazayım ... 

~elefon numarasını yazmak İ· 
çin bir kartvizit çıkaracaktı .. Ce · 
0111\Jcu .,u, d "u;rauu -aıaı .• 

Fakat o ne? .. Etrafına bakt1, bir 
şey anhyamıyordu. Portföyünün 
arasına sokulmuş bir zarf vardı; 
üzerinde "Bay Cemil, polis müdü· 
rü, Hacı Yaşar Ağa hastanesinde,, 
sözleri yazılmıştı. Zarfı alıp ke . 
narından yırttı, içinden çıkan ka
ğıdı okudu: 

"Bay Cemil, 
Şimdi yönetge (daire) nize av· 

det edince mezuniyetinize dair 
müsbet cevabın geldiğini gö~ecck· 
siniz. Vak:~ geçirmeden bizim has· 

başhemşireyi de bana gönderiniz. 
Emrini verdi. 

Kahveler içildi; ba,hem!İre !U 
emirleri aldı: 

- Bayan Binnaz burada tama· 
mile özgür (serbest) tir; dil~diği 
gibi hareket edecektir. Her iıte • 
diği yapılmalıdır. Maiyetine bir 
hem§İre veriniz. Poliı müdürü • 
müz de hastaneyi gezeceklerdir. 
Kendikrine istedikleri malumatın 
verilmesini söyleyiniz. 

-12-
POLlSTE SONSUZ· MÜNAKA

ŞALAR 

Cemil polis dairesine geldiği za
man bütün gördüklerini, işittikle
rini bir araya toplıyarak birbirine 
bağlamağa çalışıyordu. Fikri oka
dar karıJmıttı ki muntazam bir kı· 
yas zinciri yapmağa bir türlü mu• 
vaffak olamıyordu. Fikren pek: 
yorgundu; hele doktorun bakış la
n sinirlerinde anlaşılmaz bir tesir 
yapmıştı. 

Ertesi günü, kendisini görmeğe 
araıtırmalarının netice.ini bildir
meğe gelen sivil memura ilk sordu .. 
ğu fU oldu: 

- Hastahanede ne yaptınız? 
- Bu mesele bizi çok yoracalC 

sanıyorum. 

- Kız hastahaneden nasıl çık .. 
mış? 

- Nasıl çıkmı§?.. Bilir miyim 
ben?.. Hastahanedekiler hayret 
ve merak iç.inde; kimse bir şeydi · 
yemiyor. Ben küçük bir iz bulayım 
dıye her laratı inceden incey.-
araştırdım. Bütün tecrübelerimi, 
bütün bilgilerimi bir araya topla~ 
dım. Bir şey göremediğim gibi bir 
faraziye yapmanın da irnk5.nım 
bulamadım. 

- O halde? .. 
- O haldesini bilir miyim? 

Binnazda bir şey söylemiyor. 
- Söylemiyor değil, söyledik· 

lerini akıl, mantık kabul etmiyor. 
Müdür, kızdan jşittiklerini anlat 

tı ve ilave etti: 
- Gülünç olmnktan korkma.sam 

taneye geliniz. Nezir sizin kat'i cinlerle, perilerle uğraşacağız, di· 
Köken, çıkağ = Menşe şif.anızı temin edecektir. Bu hiz - yeceğim. 
Bu ıon ekonomi akımının kö - mete karşılık, doktorun aizden is· _ y a,aiı: oo.rtanede nelec gör.dü-

Şimdi atıt ıırası G4nt:alveye kcnleri hakkında bilailerinizi söy tiyeceği iyiliği esirgememelisi • nüz? 
velmiftİ. ler misiniz? niz. Hak ve adalet namına olacak _ Ben gördüklerimi >üç lcıama 

Eskl. zamanlarda en büvüh dev- bu ı'yı'lı'kte s k r k et O 'L hpaayol rgenet"ali ogijn Don " n onra, pe me a • ayır~ğa mecburum: oktor~ naı· 
Petroya bir ıey yapamıyae&ğını let adamlarının çıkağı, Enderun - tiğiniz, gizliliklerin önünüzde çö· hane:, Hacı Yaşar ağa. llkin.sonun-
aaladıkça, hiddetinden sinirleri • du. züldüğünü göreceksiniz. Süleyman cudan ba.§lıyalan . Hacı Ya.tar ağa 
nin gerildiğini duyuyordu. Bir devrimci öldüğü zaman. ar· Şefiğin kızına karşı gösterdiğiniz sizin dediğiniz gibi bir firma mıdır, 

Don Petro atıı ııraaını ıavun - kasından ağıl ıöylenmez: Onur. himayeden dolayı aynca te~ek • mevcut bir adam mıdır bilmiyo • 
ca, tribünlerde otumıuftu.. Ya • büyük harekette boş bıraktığı yer kür eder.im.,, rum; fakat bir varlıktır. 
nındaki prenslerle nİJMM:ıları aey- doldurulur. Hacı Yaşar Ağa Sivil memur "adam sizde,, de . 
rediyordu. Ağıt = Mersiye. Mektubu cebine koydu. Hiç bir mele: ister gibi omuz!annı kaldırdı 

Bu sırada hedef yer.ine getiri· ULUS şey düşünmiyordu. Binnaz neler ve gülümsedi. Cemil devam etti: 
len bir Arap genci, bütün aeyirci- söylüyordu, daha neler aöyliye • - Acele etmeyiniz? Binna&ın 
lerin dikaktini çeknıifti.. Teşekkür cekti? Hepsini unuttu. .Bereket hastahaneden çıkacağını, bana mü 

Yüksek hedef t&§ının üatünde Babası Ahmet Cevdetin ötiimii mü. versin ki kapı açılarak doktor şen !l'acaat edeceğini, benim bizzat 
Endülüı Sultanının küçük karele- nasebetiyle, oğlu Bay Ft'rit Ce\<d<•t, 1 çehresile içer.iye .gir.di; Cemi • hastahaneye -götüreceğimi daha 

acılarına istirak edenlere ayn ayrı ı·ı h ı· . .. ı· · s· b kt §İ F..mir Mehmet duruyordu. . > • • • n a ını gorc u ınnaza a · ı: evvelden haber veriyor. Buna ait 
te:.ekkür etmeğe ımkan bnlamadıgını _ 

1
,. ' _ 

Ogün, iki devlet arannda ka • işaretle ailesi efradı namına acık ,e~ ~lmmm .. Hacı Y:a~ar A-ga, mektupları da okudum. "Yarın 
rarlaıtırılan anlatma muahede5i - şe:kkUrlerini bildir.mck~dir. gece bana haber verdiği aziztiği Binnaz1 hastahaneden çıkarıp po-
nin im:r.alandljf bir gündü, -•'"'111-UIUlll_l .. lllllutıtlaltl-mllllllHINlllflllllHll""'ll-lllU• yaptı galiba! 1is müdürüne göndereceğim,., di~ 

İspanyol ordularında şenlikler hazrrladı.. Diye düfiindü. Hiçbir şey bil . yor. 
yapılıyordu. Fakat, hedefte duran Emir miyormuş gibi: 

Üç giin sonra (Garnata) nın Mehınedi görünce elleri titreme · - Kahvelerimizi :içe1im de son· 
kapıları açılacak, şehre lspe.nyol ie b&§lamıfb. ra hastaneyi gezersiniz. Genç ha- Kayıp 
ordusu girecekti. Prenses (Maryana) ııın sevdi- :yanımızı özgür (aerbesO bıraka . Yirmi selrizinci ıilk ıtnektepten 

(Arkası rar) 

Don Pt"tro, yanındaki dostla - ii Arap gencini - M>rguya çekil - lrm, isterse bahçeye iner, dilerse .1.928 şenesinde mezun olaralc al • 
rma: neden - vurmak .fır.aatmı ıele ge- biraz dinlenmek, batti. uyumak ıclığmı '8-ha&etnameyi kaybettim. 

- Garnataya girecek ordunan Gireceğini hatırından bi!~ geçir · iırin odasma çıkar .. Bur:a'aı l<endi Yenisini aldrm. K11.yho1an 'CSmİ• 
önünde yürüyeccji111! memi, olan general, acaba, Emir evi değil mi? Dedi. ınİn hükmü y<>ktur. (76!0 

Diye öğünüyordu. Mehmedi -öldünnekle eüzel pren· Zile basb., rgelcn "bir hemıirıey..c: 1 l-41 numaralı Giizin Hulüsi 
General Gonzalve mızragını ıe$e kavuıabilecek miydi? - Kahvelerimizi getirsinler, Demirelli 



~L 
lzmirde ihracat tecimer

leri ne istiyorlar? 

lzmir limanından bir görüniif. 

hmir, (Ozel) - lzmir ihracat len mahsullerimizin, yirmi dört 
çılan, endüstriyel yılbaımdan İ• saat içinde vapura yüklenemiyece· 
tibaren tatbik mevkiine konulan ğini, bunun için bunu geçen 
liman tarifesinin, istarya müdde- hergün için ayrıca para vermek 
tinin 24 aaat olarak kabul edilme · mecburiyetitnde kalacaklarını, 
aını ve mahsulatın ihraçta bu • bunu sonuç itibarile mahsulün 
müddetten fazla pt üzerinde ka· maliyet fiyatına dokunacağını söy 
lacaldan müddet herıün için ton lüyorlar. Çünkü zaman oluyor ki, 
bqma 12,5 kurut diier bir ücrete bir vapura, ayni günler içinde iki, 
tibi bıtulmaımı doğru bulmıya • üç ihracatçı mal yükletmek mec
rak bakanhia telgraf çektiler. Te· buriyetinde bulunuyor. Bu itibarla 
cim odur da vaziyetle alikadar tacirler, kabul edilen yirmi dört 
olmaia bqladı. saatin üç güne çıkarılmasını yani 

Tecimerler (tacirler) incir, ü lzmir için tarifeye hususi kayıtlar 
züm gibi bol miktarda gönderi - konmasını istemektedirler. 

Trabzonda fırtına ve 
deniz kazaları 

Trabzon - Deniz mevsimi 1 

Trabzonda çocuklar için Haziraı 
1 den hatlar, büyükler için· kar -
puz ka'buiu denizde göründükten 
IODJ'a. 

Bu ytl havaların düzensiz git
mesine raiınen çocuklar Mayıa 

20 den sonra denize girmeğe ·baı· 
lamrılardır. 

Her yıl denize bu şehir çocu • 
iundan bir veya iki sunam (kur
ban) veriyoruz. 

Pazartesi ıünü Deiirmendere
Cle yıkanmakta olan 1~ yaı•rın • 
Cla Y enicumalı Çapulacı Osman 
mtanm oilunun boğulduğunu a • 
CI bir halber olarak duyduk. içi • 
miz anladı, d*katıizliğin suna • 
mı olan yavrudan, baıka çocuk • 
ı&rla bile anne babaları ibret al -
malıdır. 

Fakat bu itin bir de yasak ta • 
rafı olmalıdır, o da zabıtaya dü • 
ter. 

••• 
Aktam saat yirmi birde çok 

tiddetli bir rüzgar çıkınıt ve bir 
saat kadar sürmüıtür. Köylerde 
ve tehirde birçok camlar kırılmış, 

ağaçlar, telefon direkleri devril -
mittir. 

Bu sırada elektrik cereyanı 

dunnuı, koca şehir baştanbaşa 
karanlık içinde kalmışhr. Yapı • 

lan tamirler üzerine cereyan bu • 
gün tekrar başlamıttır. 

lzmitte ürün 
lzmit, 10 (A.A.) - Bu yıl ürün 

bereketlidir. Uk arpa piyasaya çık· 
mı§tı. 

- ı 
lladllllJl'DID ıımı•u ... 

Bo•aaıl 
Tefrika numaraeı: 13 

Mükerrem, bu ıibi meseleler • 
de uzun söze lüzum kalmadığmı, 
aözden ıözden, ehemmiyetsiz 
jestlerden ıher ,eyin anlatılacağı
nı ileri sürüyor, Bedriye ıandahn 
köteaine büzülerek: 

- Çok zor, çok zor, diyordu. 
Bazı erkek kolay belli eder. Bazı
ıı mairurdur, duyjularını gizler. 
Ancak kadm tarafı itiraflarda 
bulununa. .• Belki mukabele eder. 
Fakat o kadm da artık erkeğin 
gözünden dü,er. Kazanılmak is • 

Yazan: Safiye Erol 
tenen gönül itte o vakit temelli 
kaybolur. 

Necdet, Nesrine şaşıyordu. 
Nesrin böyle bir mevzu çıkarsın, 

ulu orta böyle girgin sorgular 
sorsun, hayret! 

Zavallı kız kendinden bahse • 
diyor. Gayretle saklamak İstediği 
sır, utanma ve saygı gibi mania • 
ları devirerek açığa çıkıyordu. 

Burhan, fikri sorulduğu za • 
man, hafifçe katlarını çattı. Es • 
mer yüzü inat ve kibirle kat kat 

M ZD 
Balık esirde 
yangınlar 

Balıkesir - Hasat mevsimi ol
duğu ıu günlerde taraf taraf yan· 
gınlar çıkmaktadır. 

9 Eyliil panayırı çok 
zengin olacak 

Yangınlardan biri tren yolu ü
zerinde ve Çakmak mevkii deni
len yerde trenden atılan aletle 
batlamıttır. Yangın Okçular ma
hallesinden Değirmenci oğlu Mus
taf aya ait tarlanın anızı ile U -
murbey mahallesinden Horoz oğ
lu Hasanın bir buçuk dönümlük 
ekin tarlası yandıktan sonra nak -
liye taburu askerleri ve itfaiye ta
rafından ıöndürülmüttür. 

Panayırın Başbakanımız tarafından 
açı' acağl, Ekonomi Bakanımızın 

törende bulunacağı haber veriliyor 

İkinci yangın Halalca köyün -
dedir. Burada dikkatsizlik neti -
cesi on, onbet dönümlük bir ara
zi yanmııtır. 

Bundan başka tehir civarında 
iki gübrelikte de atef ç ıkmıt ise 
hemen söndürülmüştür. 

Nevşehire verile
cek elektrik işi 
Aksaray, 10 (A.A.) - Niğde 

ilbayı, Nevtehir ilbayı ve tarbayı 
Ankaradan gelen Sümer ve Ziraat 
Bankaları delegeleriyle bu:ada 
birleterek Aksaray elektrik ener • 
jiıinden Nevtehire verilecek elek
trik itini görütmütler ve kilova • 

tını bet kuruttan kabul ederek 
konturat imza etmitlerdir. ı,, üç 

ay içinde tamamlanacak ve Nev

tehir belediyesi üç senede kırk bin 
tin edeıeııktll. 

Gıranit ocağıntlaöliim
den kurtulan bir amele 

Enlek - Avıa adaamda Bay 
Rasime ait granit ocağında çalı • 
fan Rıza oğlu Hüıeyin ocakta ça
lıtırken büyük bir kısmı kaymıt 
ve zavallı taşlar altında kalmıt • 
tır. 

Yapılan tahkikata nazaran 
Hüıeyin sabahleyni ocakta çalıtır· 
ken ocağın farkından büyük bir 

lzmir, (Özel) - 9 Eylul pana
yır komitesi, çalışmasını gittikçe 
genitletmektedir. Bu yıl panayır 
daha geniş derecede olacaktır .. 
Şehrimizde bulunan konsoloslar -
dan bazıları komite ile sık sık te· 
mas ederek, kendi memleketlerin· 
den gelecek, ıablacak veya g~riye 
gidecek ef ya için, latıma ve güm· 
rük itlerinde ne gibi kolaylıklar ! 
gösterileceğini sormaktadırlar . 

Arsıulusal panayırlarda şöhre~ 

alan birçok firmalar da bu yıl İz· 
mir panayırında bulunacakl~rdır. 

Sovyet Rusya geçen yıl olduğu gİ· 
bi, bu yıl da, fakat daha zengin o
larak bir paviyon açacaktır. 

Kurtulan balıkçılar 
Sabahleyin havanın bozuk ol

masına rağmen, bir balıkçı kayı· 

ğı denize açılarak avlanmakta i
ken fırtına artmı,, kayıkta bulu • 
nanlar dalgaların hücumuna dört 
beş saat mukavemet etmişlerdir. 

Kayığın açıkta bocaladığını 

görenler polise haber vermişler, 

bunun üzerine Molozdan dört çif
telik bif çaparla C&mlekçiden bir 
motör çıkarılmı§, fakat motör 

çapatdan çok sonra harel(et etti • 
ği için, ölümleri muhakkak olan 

balıkçıları çapar kurtarmıştır. 

Sıcakların basması üzerine 
soğuksuya çıkışlar başlamıştır. 

Soğuksu palas da açılmışbP• 

Balıkesir güreşcileri 

Balıkesir - Eskişehire giden 

güretçilerimiz dönmüştür. Güreş
çilerimizin ilk defa olarak yap • 

tıkları geziden iyi bir intiba ile 
parçanın birdenbire korkunç bir 
sesle kayıp üzerine düttüğünü ve 
bu anda baygın bir vaziyette ar • dönmüt bulunmaktadırlar. 

kadatlarının yardımiyle çıkarıl • Güret takımımız Eıkitehir ta-
dığını söylemiıtir. kımı ile yaptığı dört güreşlerin 

Bu tesadüf zavallının ıağ kal- ancak birini kazanmıthr. 
çasının kırılmasına ve sol elinin Bu da yetmit iki kiloluk güreş-

Alakadar bakanlıklar ve idare' 
Jer, gerek dışardan, gerek meJO ' 
leket içinden panayıra iştirak edl' 
cek olanların şahsı ve malları i 
çin elden gelen her kolaylık fi 
yardımı esirgememektedirler . 

Panayır kapandığı gün, ort' 
yerdeki büyük binanın, belediyt 
evlenme dairesi olarak açılma tÔ' 
reni yapılacaktır. Alakadarlarl 
göre, panayırın bizzat Başbakan( 
mız taraf mdan açılması ha bert 
kat'i gibidir. Ekonomi Bakanı Ce · 
lal Bayarın da ayni tarihte lznıit 
de bulunacağı ve buradan berabet 
ce Nazilliye geçeceği haber alıO' 
mıştır. 

Ceyhanda bulundu 
Adana - Sivaslı olup Çaktır

lı köyünde oturmakta olan Meh • 
met oğlu Halil Akdeğirmen köyiİ 
yanmda yıkanmak üzere CeyhaO 
ırmağına girmiş ve suların cere -
yanına kapılarak boğulmuştur. 

fürka~ giin sonra bulunan ce
set şehrimize getirilmi~ ve sulh i
hakimi F evzinin önünde bükü 
met tabibi Hamit tarafından mu• 
ayenesi yapılmış ve boğularak öl· 
diiğü la ılarak ömiilıueaiııe i • 
zin verilmittir. 

Çankırıda konuklar 
Çankırı, 10 (A.A.) - A.-•~ıa 

- Çankırı aı-a~ınd .. açllan gezinti 
trenlerile !arımıza pek çok konuk 
t;l!lmektedir. Dünkü trenle de ye· 
di yüzden fazla gezici geldi, ve ili· 
mizin güzel gezinti yerlerinde din
lendiler. 

Çankırıda yol işleri 
Çankırı, 10 (A.A.) - Yüküm• 

lü işçilerin çalı!maları mayısta bit
mişitr. Yol itlerinin durdurulma • 
sı için yol borçlarına kolaylık ol -
mak üzere akıtlı işçilerin yol İ§le
rinin yürütülmesine karar veril -
mittir. 

de üç pannaklarının ezilmesine tir ki, ga 1 ip Karadağlı Mustafa - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
sebebiyet vermiştir. dır. Güreşçiler Eskitehirde çok Daima iyiye, doğruya, 

Yaranın ehemmiyetine binaen uıta güretçilerle boy ölçüşmek •• l guze e ... 
derhal &ndırma belediye haıta • mec~uriyetinde kalmışlar, binne· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

nesine sevkolunmuftur. tice maçları kaybetmitlerdir. 

pençeleşmit, istihk~.ma giren bir 
cengaverin sert ve azimkar ifa • 
deıine bürünmüştü. 

- Beni affediniz, dedi. Zih • 
nim böyle ıeylerle kat'iyyen yo • 
rulmadığı için söyliyecek sözüm 
yok. Ne bilirim, ne de anlarım. 
Fakat ... 

Gaddar bir alayla Necdete 
döndü: 

- Siz söyleseniz. Siz, aşk bah
sinde çok feyler bilirsiniz, öyle 
değil mi efendim? Yani demek 
istiyorum ki, tairsiniz ... 

Necdet, bu vuruşa göğüs ger -
di. Ya?... Demek siperden hü -
cum ! Demek Burhan Necdetin 
Bedriyeyi sevdiğini sezmiı, ani 
çıkıtlarla saldırıyor. Şu halde 
Burhan kendisi de, bütün o mağ. 
rur likaytliği dura dursun, Bedri
yeye alakadar. Necdet içinden a-

cı acı, elbet de alakadar! Diye 
tasdik etti. 

- Şair değilim. Basit bir ga • 
zeteciyi.m. Sevgi işleri ile yaşımın 
müsaadesi kadar meşğul oldum. 
Fakat bundan sonra - ne de gü
zel tahmin ettiniz Burhan Bey! -
Bundan sonra fazla meşğul ola -
cağım gibi. 

Burhan, cigarasının dumanla
rını halka halka salıvererek yarım 
gülüş halinde bükülen dudakları 
arasından: 

- Allah kolaylık versin! de -
di. 

Diğerleri, bu garip laf düellö
ıünü ku,ku içinde dinlediler. iki 
gencin arasında Bedriye yüzün -
den ihtilaf batladığını, Nesrinden 
batka he123i anlamıttı. Baha, Mü
kerremin kulağına eğilerek: ( pa
min içi panga) diye fısladı. Yal -

nız tuhaf olan bir şey vardı ki, 
Burhan Bedriyeye, bazı nezaket 
vazifeleri müstesna, zerre kadar 
aldırış etmiyor. Ne bakıyor, n' 
sokuluyor, ne konuşuyor. Bilakis, 
asıl meşğul olduğu Nesrin. Deniı· 
de bu ikisi ne kadar takala§mıfı 

boğuşmuştu. 

Nesrin, tatlı ve korkak bir ser 
le Necdete seslendi: 

- Hepsi İyi amma, sen anke
time cevap vermedin. 

- Anket? Ha pardon, bebİı 
Bak, ben bir kız olaydım ve bit 
genci gizli gizli seveydim onıJJ' 

duygularım anlamak için hüy~ 
büyüüük bir fedakarlık isterdinı-

- Ne gibi fedakarlık? 
Necdet omuzlarını kaldıraraJıS 
- Ne bileyim şu dakikad•f 

Dedi. Mühim bir şey olmalı. CıJ -
na, mala, şahsi itibare dokuna~lı 





,, E'·ı· el ı,, adlı köpek/ 
Kolet, ayna karııaında caaı • 

Jot.ı n llaWe 9'uruyor, 191la • 
nnı tarıyordu. Bu 11rada bn:•lı&
çi kız Lüsi içeriye ıirdi ve Wr tep. 
ıi iizeriDlle .......... , ..... . 
tini. Kllllill il••• Hwi _,. ....... w .... , .... _ ...... 
tiri • l ıs; ........ z..ıı.. 1 • ..,..........,...., ......... .. 
-·· ................ Mrilli 
elpı.lllaia ile aYUlll ....-• 
........ -......,;Jnr a ı ce
biM iilA4i., 

ayııeyall.ıı.t 

Kolet, ....... W ........ ıh· 
lerine çwirA A IMıldı: 

- Hakkı Jelı -7 .. Gençlilin
den, güzellillll•• Wlf ... ..SiJ•· 
Kocası da .. tifaı l'llltdddan son· 
raf 

- Gastoaun itine ıeliyor da, 
ondan ... Çünkü kendiıt{ de tef.d•· 
!:luyor! 

- Senin ıibi aadık ~•bu· 
tı,m"'l 

- Dw, Lic aitcm uat? Batko. Jı.-
dmlar, kocalarmm kendlleriae 
aadık oluıuna tevinirl~r. 

Kolet, kocasına uzun uzun bak· 
tı: 

-Ş~iz!. Fakat, hiçbir teY· 
de lüzumundan Eula ileri gitme· 
melidir. 

Hari, ormıztattm bldttdı ve 
de l»utı. Cıeleıı hizmetçi köa 
~i: 

- Lüıi, f&Pbmla l.astonumu 
ıetir! 

- SoJatia mı 91luyenan? 
- EYet l Bir it doı.,ı.Ue .. 
Koca, ~ltinie6 ltir mtt bilmı • 

mqb. MüteteUlt 1tir beltle, .... p, 

K&Mı, ndıit liir nefes aldı. Ni· 
hayet, Tteklerdifi IÜJ\c!' klwtmuı • 
tu. O, t1b1i iç M'ilHir b'üjünü t;eı:. 

öt•tt. Kotaidlnı celiüte jizlict 
meltup ko;m&ir ... Her zaman 

evde kaldıtı bir IUtte dıpnya 
9ts.rı .. liı.ette hir .. treai ol • 
claı.u ıötterir teJlerclil 

Artak, o - .. h ........... 

CUI aiti hareket edebilirdi. Kiaa
M k•Mtine bir teJ di,elM.&i, 
Çünkü, lllUkabele Joilu harelaetle 
ôÇ ahiut talacalrtı. kOCMmdan 
&oflanmaclitı halde, ıırl kendisi • 
ne '*cfıl bfin İ>ir adamı aldat • 
ıjjttnj«fr ~ita, tUı GÇ sene yakqı' 
almrJacaft İdtltir büelet yapıU • 
mqtı. Şimdi, aeT8ii1 fi:Jeme b . 
ç&bUitlt • ...._i ltöc:rıüıWttı met· 
reti &..IMU;Oi. ta, kt!ıldiaf ~in de 
~ kaçni6, ltacarıwlu 
bopnmak ve NYfili erlteltle e.
le-ek ,..ı-a.. JtW lrir ...... !. 

Kot., ~· cllillne1c>nfa. 'r~ 
lefom "61'1 itfeae '*'910ti tlllt 

- Halle ... Pu.i 53 •• , !IMMl
nis, Ee,m.? •• 8ea, Kel-. ..• Si~ 
•ir tir.,&.. Yepyeni bir haber .. 

Ya.ton: Fritı •si 
8-i ,.,.. i .... saJ• Mirli • 
, ....... &•.t, ...... GeJ.ce • ................ , 

TeleEon ıoayetesinde 
ı......ı tflefen loitet~iebt 

yitnetiM MtlrftiMevı ;eln İftii* 
ü thlleseei MiilNUta FftHilktill' • 
d• "8fb 488 Hlln llıotn inin· 
et. Mr FNIW9 MMiilitl diılta .-it .. blrlillN telefon iditet .. 
.. sWerelt ........... ., itadil 
kalııiıntlatclır. 

ltet ikinnhl bh'4~ ltuattn An • 
karaya ıidecekleri umuluyor. 
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1 RADYO ı: 
8u ..... 

Filjjtiıdn Yala flftt&lüdda p. 
tUfdGlil haıtMt altı1an Ud •elia 
•Ü'uı m~btdle bu limandan 
ıet«eklet lldıacla tıbht tedhirıer 
konulduiu bildü'İftiNl46dit. 

T.ırm..llo. -1&8-

Topkapı ve cıvarı 

ueıua ıuıı H ıacuı aeıuıı 

.. , •••. .... ......... ., ... _ ......... _ 
1 ··--terzi baıı, kavukçu ve tavulmçu batı ve Galataaaray ağaıma dalı• 

baıları. ...... 
Macun alanlar, akrabal.rma 
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Y unanistanda hükiimet 
Partisinin Zaferi 

Kamutayın dünkü toplantısında 
_.. (lJstgam 1. sayı/ada) yorlar. Hukuka ve adalete dayan· 

(Üstyanı ı. sayı/ada) 

HUKOMETÇ1LER -3::?,480 
OY TOPLADILAR 

bulduğu hakkı istimal etti. O hak ması lizımgelen muhakeme usul · 
kendisinin münaka§a götürmez ]erini gayet iptidai ve gayri insani 

diğini, rey vermiyenlerin yüzde bir hakkıdır. Kullandı ve yerinde bir usul gibi göstermiye vesile olu-
yirmi beşi geçtiğini söylüyorlar. kullandı. Bunu münakaşa edecek yorlar. 

Eleftronvima gazeteai ise, rey değilim. Bu hakkı biıyük M11let Zabıtai adliye için söylenen ve 
vermiyenlerin y~zde otuz be§, ve Meclisi hakkı hükümranisi olarak bazen belki de vukua gelen bu 
hükumete muhalıf olanların sayı- k IJ K d' · dl.ye mak'"m hadiseleri hariçte duyan dostları · 

Atina, 10 (A.A.) - En önce 
sınıflanan (tasnif edilen) 124 se
çim bölgesinin oyları hükUmet lis
tesinin kazandığım göstermekte -
dir. Hüln'.imetçiler, 32.480, Bay 
Metaksasın kraldan yana olan ar
kadaşları ise 8.678 oy toplamıt -
lardır. 

. u anır. en ısı a 1 .... -

sının da yüzde ellı beşi bulduğu· . 1 b ne delaAı'lı" mız sevinmesinler, biz memlekete . arının şunun ve unun 
nu iddia etmektedır. d 1 ... 1 · t" t d h ··k··m ait olan her vakayı olduğu gibi . ve ne o e aı e ıs ına e en u u 

Muhalif Partıler başkanları, l . l uk d ~ ·ıd· Yu··ksek bütün çıplaklıgv iyle bu kürsüde . erıy em ayese egı ır. 

General Metaksasın seçımde kay. .11.. . . 1~L aları nazarı ifr münakaşa etmiye alışmış ve bun-
b 1 k f "kr" . b' ve mı ı mu i:lnaz 

etmesinin kralcı ı ı• ının . ır hare alarak hakkını kullanır. Bun da fayda bulmuş bir nesiliz. Cü -
~a;lubiyeti olduğunu ıöylemış - dan dolayı bu hakkı kullanmasın- muriyetin dayandığı, doğru yolu 
er ır. dan dolayı mahkemelerin ve ha- bulmak için başvurduğu en büyük Atina, Pire, Makedonya, Trak

Ya ve Adalarda hükumet, ezici bir 
çokluk elde etmiştir. 

General Metaksas, mağlubi • kimlerin vermiş olduğu hükümle . şey her vaka ve her hadiseyi oldu· 
yetinin hükumetin yolsuzlukların- rin isabetine, kat'iyetine bir halel ğu gibi millet ve cihan muvacehe · 
dan ileri geldiğini iddia ederek hf·f· s·ınde mu··naka•a etmektir. Bu bi 

Oy vermekten çekinenler, Veni
zelist elebaşılarının zoruna rağ -
nıen, az olmuştur. Makedonyada, 
oy vermiyenler yüzde 15 kadar -
dır. Komünist oyların aayısımn 
biraz arttığı görülmüştür. Venize
listlerin onlara oy verdikleri sa -
nılıyor. 

gelmez. Ancak ceza ta ı ı veya '!j" 

bu meseleyi yeni parlamentoda tadil olunduğu bu esası meclise zim kuvvetimizin ifadesidir. (Bra 
mevzuubahsedeceğini bildirmiş, k vo seslerı"). bir defa daha arzetti ten sonra 
yeni parlemantonnu bir ucube h 

asıl zabıtai adliyeye taal!Uk eden Her mebus;.. her vaka ve er me-
olacağını da sözlerine katmayı u- bir dayak hadisesine geleceğim. mur hakkında bütün kanaatlerini 
nutmamıştır. k 1 

O vakada tahkike memur olan- izhar eder ve müna aşa o unur. 

Bay Pangalos, Dramada kay -
hebnittir. Cumhurluk başkam, 
hükUmetin kazanmış olmaaından 
ötürü Başbakanı kutlulamıştrr. 
Başbakan, yarın Cumhurluk Baş
kaniyle görüşüp, hükumetin bun -
dan sonraki siyaıaaını kararlaş -
tıracaktır. 

ÇALDAR1S1N VE KONDILIS1N 
SÖZLERi 

Atina, 10 (A.A.) - Baıbakan 
Çaldaris gazetecilere yaptığı bil • 
dirigde, sükUn istiyen ulusun hü • 
',fımet siyasasını tamamen ona -
yacağına pefİnen inanı bu1undu
ğunu ve hükilmetin siyasasını hal
kın bu kararına dayanarak yü
rüteceğini biJdirmiştir. 

Başbakan muavini Bay Kondi-
1 , ;scs:ım 11vııucunun hükQmetten 
Yana hakikiğ bir geneloy, bir ül • 
küyü bir fırka asığından yana sö
mürmek (istismar etmek) istiyen
ler için de şiddetli bir ders oldu
ğunu söylemiştir. 

GENERAL MET AKSAS NEDEN 
MUVAFFAK OLAMAMIŞ 
Atina, 10 (Kurun) - Hüku

ınetçi Katimeri gazetesiyle lç iş-
leri Bakam, dünkü secimde hal • 
kın yüzde yetmiş beşi~in rey ver-

ESKl YUNAN KRALI 
PARISTE 

Paris, 10 (A.A.) - Eski Yu • 
nan Kralr Y orgi, dün akıam Lon
dradan buraya gelmiştir. 

GAZETELER NE DiYORLAR? 

Atina, 10 (A.A.) - Bu sabaha 
kadar belli olan seçim sonucuna 
göre, hükllmet adayları 300 üye -
likten 287 sini, kralcılar 7 sini ve 
Dragumis grupu 6 sını kazanmıı
lardır. 

Bu sabah çıkan gazeteleı·den 
her biri hu aonucu kendi görüşle
rine göre incelemekle beraber hü
kUmetin kazandığı büyük başarı· 
mr gizlemiyorlar, birçok gazete • 
ler, ulusun mart azısında olduğu 
gibi seeçiınde de iş başında bulu • 
nanları arkalamak olduğunu kay • 
dediyorlar ve diyorlar ki: 

"Ulus, her ne şekilde olursa ol· 
sun her türlü anomal girgileri çir • 
kinlemiş ve işten kanaatleri ne o· 
lursa olsun rejim meselesini bir 
fırka meselesi yapmak isti yenle -
rin arkasından gitmeyi saltık su
rette reddetmiştir. Ulus hükume -
te güven göstermek]e, 1 martta Yu 
naniatanı serüven]erin (sergü2eşt· 
]erin) en tehlikelisine götüren kar
gaşahkçıları çirkinlediğini bir ke· 
re daha sağlamıştır. 

Büyük Lider 
Pratik inkılapçı 

(Üstyanı 1. sayıfada) sıulusal barış yolunda durmaksı-

de daha çoğunu yaptığını anlıyo· zın çalışıyor. 
rum. "Kamutay başkanınız Bay Ab-

"Bugün dünyada yüksek ide· dülhalik Rendamn kadın hakları
aller parlak nazariyeler tacı an 1 na en çok taraftarlardan biri oldu-
b ' -ı: y v bT d 1 B irçok devlet adam, arı var. Fakat gunu ı ıyor muy unuz. ana, 
l'ürkiyenin Cümur başkanı dü • günün birinde kendi yerini bir ka· 
§Üncelerini hakikate çevir~ekte, dmın doldurabileceğini söyledi. 
&Örülmemiş bir kabiliyete malik . 410ış Bakanınız bay Tevfik 
tir. Ben Atatürk'ü, pratik bir in . Rüştü Aras'ın, şöhreti zaten deniz· 
kda1pçı diye anıyorum. leri aşmıştı. Onun resmini, daima 

"Gördüğüm dünya şahsiyetleri garp gazete ve mecmualarında 
İçinde Kamal Atatürk'ü, büyük bir görmüştüm. Hemen tanıyabilir • 
lider ve büyük bir şahsiyet ol"rak dim. Bay Tevfik Rüştü Aras'ın a· 
en dinamik telakki ederim. Ka • dalet ve müsamahayı arsıulusal 
dınlığın inkişafı yolunda atılmış bir bakımla kavrayıştaki kabiliye· 
0 lan geniş adımlar, insanı bilhas· tinin en açık ıahidi Uluslar sosye· 
•a duygulandırıyor. lesine başkanlık edişidir. Hem bü-

,, Ankarada kadın saylavları . yük bir hatiptir. Kuvvetli ve renk· 
'llızJa. konuşmak zevkini elde et . li sözleri bana çok zevk verdl. 

tim. Türk kadın saylavları ıiya • "Dıt Bakanınızın dışarda oldu· 
sa] şahsiyet olmakla, bütün dün • ğu sıralarda onun yerine bakan lç 
radaki kız kardeşlerine mode! o· Bakanınız bay Şükrü Kaya, her • 
llYorlar. hangi mevkii parlak zekası saye
il ''Büyük devlet adamı, değerli sinde ehliyetle doldurabilecek şah-
atbakamnız İsmet lnönü'nün siyettir. 

'İ.iel (aıkeri) zaferlerini ve Lo • "Bayındırlık Bakanınızı, önün
;a.nda.ki parlak sıyasasmı öne~ ki· de yığınlarla kağıt arasında met· 
G.J>larda okumu§tum. Şimdi de ar· gul buldum. Düşünceleri çok ileri .. 

Iarın maznunlara işkence etmiş Bundan kuvvet alarak memleke · 
ve bu suretle cebren if adelerioi tin dahili manzarasını fenadır gİ· 
alarak itiraf ettirerek mahkeme - bi göstermek istiyenler aldanıyor· 
nin hükmüne müessir olmuşlardır. lar. Çünkü her memlekette olduğu 
Burada hepimizin teessürünü mu· gibi eğer bizde de zabıtai adliye 
cip olan hadise zabıtai adliyenin arasında cahilane ve gafilane bir 
dayağı doğrudan doğruya bir vası surette vazifelerini suiistimal et· 
tai tahkikiyei adliye gibi kullan . mişler varsa onlar derhal takip O· 

mış olmasıdır. O gün dosyayı bil- lunur ve cezaları verilir. 

mediğim için lazımgelen izahatı Nitekim arkadaşlar bu dosyada 
arzetmemiştim. Bugün arzetmek kendisine dayak attığı atfolunan 
istiyorum. Bizim usulü muhakeme Tahsin çavuş ve arkadaşları tahtı 
miz rekizituar usulü muhakeme - muhakemeye alınmışlardır. (Bra
dir. Yani delail mücrimin haricin- vo sesleri alkışlar ) . Ve muha -
de toplanarak ona göre hüküm ve- kemenin icrası esnasındaki sene -
rilir. Engizituar değildir. Yani de- }erde, iki sene evvel tahtı muhake· 
)iller mücrimden alınmaz. Müc - meye alınmışlardır. Fakat bunlar 
rimin itirafı ne olursa olsun delaili ademi mesuliyet kararı almışlardır. 
hariciyeye mutabakat etmedikçe Bu malumat tamamiyle meclise 
hakim onunla mukayyet olmaz. arzedilmediği için bu noksanı ik· 
Binaenaleyh dayakla alınan itira • mal etmek istedim. Şurada burada 
fın hiç bir hükmü tesiri yoktur. ~- hal..iı ........ - v ..... a ... :--: --•:-.. :--1 - · 

ğer bazı cahiller ve gafiller, zabı- derek kanunun, usulün tayin etti· 
tai adliye arasında bu usule de - ği yollardan ayrılarak gayri insani 
vam ediyorlarsa iki türlü fenalık ve gayri şuuri hareketlere içtisar 
yapıyorlar demektir. Biri kendi · eden memurlar varsa emin olunuz 

lerine zarar veriyorlar. Çünkü su _ ki onlar için de kanunlar müsit -

b tir. Kanunları tatbik etmek için çun mahiyeti ne olursa olsun e -
de ellerine salahiyetleri verdi -hemehal mahkemeye verileceğine 

· gviniz arkadaşlarınız tam olarak 
göre neticede kendileri ceza go · 
receklerdir. ikinci defa zarar edi· 

O kadar ki, Amerikayı, Amerika· 
lılıkta geri bırakır diyebilirim. Ve 
düşünün ki biz Amerikayı en mo
dern sayıyoruz ... Bu gidişle on yıl 
içnide, Türkiye ufuklarında tıpkı 
Amerikada olduğu gibi pek yük • 
sek binalar ve Ankara caddeleri • 
nin altında bir çok tüneller gör -
sem hayret etmem. 

"Ankara beni hayrette bıraktı. 
Bana zevk verdi. Orada bulunclu· 
ğum müddetçe daima: (Çölü bir 
gül gibi açtıra~ak) diye çok ~ski 
bir sözü hatırladım. lşte Cümur 
başkanınızın, düşüncelerini haki • 
kate çevirmek yolunda bir şahit 
daha ... Dün, ağaçsız ve bırakılmış 
bir ufak yer olan Ankara, şimdi 
mükemmel binalar ve akasyaların 
bezediği caddelerle hergün daha 
güzelleşiyor. 

"Son söz olarak şunu söyliye
bilirim ki, Türkiyede kalışım, 

mesleğimin en aydınlatıcı evrele • 
rinden (safhalarından) biri ol -
muştur. Sizin heyecan veren ~ah· 
siyetlerinizle temas etmekten ve 
etrafımda gördüğüm yeni hayat • 
ta büyük il'ham buldum. Güzel bir 
konukseverlik duygusu, ırknuzm 

göze çarpar bir vasfıdır. Güzel 
batdarınızı ve mavi fecirlerinizi 
daima hatırlıyacağım. Yüreğimde, 
Türkiyeye karşı bir daüssıla ile 
dünyaYl dolaşıp duracağım. Ve bir 
gün yine Türkiyeye geleceğimden . . 
emınım .. ,, 

kullanan kimselerdir. Bu memle · 
kette işlenen bir cürüm için kanu-
nun hükümleri derhal tatbik edi
lir. Bu memlekette bir cürme itti
la hasıl olsun da takip edilmesin, 
böyle bir şey hatıra gelmez. Bizim 
inkılabımız doğrudan doğruya ak 
la, mantığa iz'ana ve müsbet ilim· 
lere müstenittir. Hepimizin, hüku
metin vazifesi yolsuzlukları gör · 
düğü vakit kanuni yollarda onun 
tecziyesini takip ve temin etmek · 
tir. Bu mesele geçen celsede açık
kaldığı için gerek millet müvace
hesinde, gerek yüksek huzurunuz
da, gerekse cihan müvacehesinde 
bu açık kalmış olan meseleyi tav -
zih icin söz almaya cüret ettim. 
arzı .:nalumat ettim. Her ceza da
vasında, cürmünü itiraf etmiş bir 
suçlunun veya vekilinin bir mese · 
leyi müstehice gibi dayak ve taz· 
yik keyfiyetini öne sürmesini, ken 
disine dayak veya tazyik cürmü i' 
nat edilenlerin derhal şiddetli ta· 
kibata tabi tutmakla ve sabit ol -
mazsa bu cürmü zaptımza isnat 
edenler aleyhinde iftira davası 

açmakla behemehal ortadan kal 

dıracağız .,, 
Şükrü Kayanın bu sözlerinden 

sonra Kamutay gündeliğine geçil· 

miştir. 

SiY ASAL BiLGiLER O KULASI 
Ankara, 10 (Kurun) - Sıyasal 

bilgiler okulası hakkındaki kanu -
nun bugü~kü Kamutay toplantr
smda konuşulması sırasında bay 
Refik İnce: 

- Kanunun esaslarına göre bu 
mektep daha ziyade bir maliye 
mektebi mahiyetini almaktadır. 
Çünkü talebesinin dörtte üçünün 
Finans Bakanlığı emrine ayrılaca
ğı anlaşılmaktadır.,, 

Demiştir. Kültür Bakam, mek· 
tebin, 930 da neşredilen talimat • 
namesine göre çalışacağım, tale • 
benin ihtisas kısımlarına ancak son 
sınıfta ayrıldıklarını, Finans Ba -
kam da maliyenin bu mektepten 
ancak dört yıl sonra istifade c?di • 
lebileciğini, gelecek maliye kad • 
rolarında bunların göz önünde tu
tularak kendilerinden elbette isti
fade olunacağını söyJemişlerdir. 

Mektebin yeni kadrosunda mü
him değişiklikler yoktur. Her yıl 
alınacak yatılı talebenin sayısı 
420 yi geçmiyecektir. Okula alın
mak için lise mezunu olmak, mü• 
sabaka imtihanında kazanmış bu· 
lunmak şarttır. Okula alınacak 

talebelerin dörtte üçü okulu bitir
dikten sonra Finans Bakanlığı em· 
rinde çalışacaklardır. 

ONAYLANAN KANUNLAR 

Ankara, 10 (A.A.) - Bugün 
Nuri Conkerin başkanlığında ya· 
pılan Kamutay toplantısında gün
deliğe geçilmeden önce Kars ~ay
lavhğına seçilen Köprülü Fuat ile 
Tokat saylavlığına seçilen general 
Sıtkı Üke'nin seçim mazbaları tas
vip edilmiş ve Köprülü Fuat ant 
içmiştir. 

Bundan sonra arsıulusal ada • 
let divanına ait bazı metinlere iJ. 
tihakımız, Türkiye - Almanya te· 
cim mukavelesine ek anlaşmanın, 
Türkiye - İran arasındaki emni
yet, bitaraflık ve ekonomik emek 
hir]iği muahedesinin tasdikine, 
temyiz mahkemesinin Ankaraya 
nakline ait kanun layihalarının i
kinci müzakereleri yapılarak ka
bul edilmiştir. 

Kamutayın bugün kabul ettiği 
kanunların, sıyasal bilgiler okula· 
sı hakkındaki kanun layihası ile 
devlet işleri için yüksek tahsil gör· 
müş memur yetiştirmek üzere ku
rulmuş olan mülkiye mektebi adı 
~ıyasal bilgiler okulaşına çevrile· 
rek Ankaraya nakledilmektedir. 

Ordunun dahili hizmetlcı·i hak· 
kındaki kanun layihasile de, ordu· 
nun değişik dahili hizmetleri hak· 
kında yarım asırdan fazla bir za -
mandanberi tatbik edilmekte olan 
dahiliye kanunnamesi bugünkü 
ihtiyaçları karşılıyacak bir surette 
tadil edilmektedir. Bu kanunla as· 
keı·lik, Türk yurdunun istiklal ve 
Cümuriycf korumak için harp sa• 
natım öğrenmek ve yapmak mü • 
kellefiyeti olarak tarif edilmekte 
ve bu mühellefiyetin hususi ka • 
nunlarla vazolunacağını ve böyle 
bir mükellefiyet altına giren ve 
resmi bir kıyafet taşıyan kimseye 
asker denileceği kaydolunmakla· 
dır. 

Satın alınan Aydın ve şuabatı 
demiryollarının tesellüm ve tas .. 
fiyesine ve işletme muamelatına 

dair kanunla posta telgraf ve te • 
lefon memurları hakkındaki ka • 
nun da bugün Kamutayın kabul 
ettiği kanunlar arasında bulun • 
maktadır. ı 

Kamutay çarşamba günü top • 
lanacakhr. '~ 

Konya ilbayı 
Ankara 10 (Kurun) - Konya 

Ubayı Bay Cemal Bardakçı bura· 
ya geldi. ile ait işlerle ve hususi i
dareler bütçesiyle uğraşıyor. Ba • 
kanlıklarla temas etmektedir • 
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Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz ! 

Aşağıda 39 rakamının yanlarındaki noktalan bi
ribirine öyle bir çizgi ile bağlamalısınız ki, belirecek 
~ekil bir insan başı olsun. 
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o o o 
Dün ve Yarın Tercüme 

Külliyatı'nı edinip okuyan iş
te bayle yetiıkin bir insan 
kafaıma ıahip olur. 

.. 
Bu külliyatın şimdiye ka · 

dar otuz kitabı çıktı. Bu ka · 
dar zt?ngin bir kiitüph:ıneniıı 
~---- liı9&_,~ ... - ~ 

olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

o o o 
Yukarıdaki rakamlar ansıınr bir çizgi ile biribirl«'rine hağbyarak 

dedjğimiz yetişkin insan kafasrnı çizebiJenler, hu çizdiklerini adresle -
r.iy;4 birlikte l TANBtJL ANKARA C DDESt, YAKIT YURDU ad

resine yollarlarsa, gelen doğru haller arasında çekilecek KUR'Ada 

, k:annan: 
Birinciye Külliyatm e>tmı kitaplık bir takınu, 
ikinciye Klllliyatın 20 kitaplık bir takımı, 
lJçüncüye Killliyatrn 10 kitaplık bir takımı hediye edilecektil'. 

15 Haziran 1935 saat 12 de kur'anın çekilişinde 
herkes bulunabilir. 

Dikkat Ediniz ! 
Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 

50 Ev Alıyoruz ! 
Boiaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırköy -

Y etilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 
Y akacıkN. kiralık kötkü ve yalısı olanlar, bunlara müıteri isti
yorlar•a "lıtanbul 46 numaralı posta kutuıu,, adreıine ve "Kö!k,, 
itaretiyle bir mektup ve bir fotojraf ıöndermelidirler. Mektup
ta kısaca; e-vin odalarının adedi, bahçeıi ve ajaçları, ıuyu, ga
zı, elektriji, möbleli ise bunlar hakkında malümat ·vermeli 
,,c bir ıezon için kaç liraya icar etmek istedikleriJJi bildirmeli
dirler. 

TC!J Q. KiYE 

l\RAAT 
6A_NKA51 

\•-o-e_n_i•;Siıl-y-o-lt-a-rı--• !inhisarlar U. Müdürlü!)ünden:I 
1 i Ş L E T M E S i Nümuneleri mukavemet ve dikişinde 102 X 70 eb'admda 6 X 8 do-

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı kumalı Kalküte malı birinci nevi Jü tten mamul 50 bin çuval 20 6 935 
Tel. 42362 · Sirkeci Mühürdar zade tarihine müsadif perşembe günü sa at 16 da pazarlıltla sa.tın alınacak

Han telefon: 22740 --.. 

1 

tır. Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat güvenme para~yle birlikte Cibali-
Ayva/ık Yolu de Levazım ve mübayaat şubesine müracaatları (3210) 

BANDIRMA vapuru 12 Ha-
ziran ÇARŞAMBA günü saat l Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: 
19 da Ayvalığa kadar. (3219) 15 Ton Sarı sabu~u kösele 

İstanbul altıncı icra memurlu -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
ahnan mahcuz 9 teneke beyaz pey· 
nir, 14 teneke Ayvalık zeytinya -
iı bir yağ imalatı için fıçı ve sai· 
renin paraya çevrilmesine karar 
verilmi, olduğundan 14-6-935 
saat 12 den 1 kadar Balıkpaza -
rında Ta~çılarda 2 numaralı dük
kan önünde açık artırma ile sah -
lacağmdan memuruna müracaat 
etmeleri. ilan olunur. (7613) 

KlRALJK ARSA 

6 ,, Çikolata kösele 
5 ,, Siyah yağlı kösele 
8,6 ,, San vakete 

1800 Adet Mc! in 
600 ,, Sınmlık şa"ph cleri. 

Tahmin edilen bedeli (80.000 j lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri fabrika larumum müdürlüğü s:ıtın ."'.Jma ko
misyonunca 24 Haziran 935 tarihinc.:e paza--~esi günü saat 15 ::{e pa:ıar

hk ile ihale edilecektir. Şntname (4) lira mukabilinde kom;svonJan 
veriHr. Tahplerin m 1.:vak:,at iemina t olan (5250) lira ve 2490 No. lu 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (3134) 

11111 

Ismail Ismet ve Halil vakıfla - Tesis tarihi: 1RRR . 
~--·••••••••••••••••••-- rm~~i~~ ~~~n J J-köşebaşında51 numaralı arsa kira /uare merkezi: IS7 ANBUL (Galata ~ 
~-S~-f~~-~Q~-R-. ~~-f-J--Q~-S~~.~l~'-,~A-a~S~~I~~ yaveriiecei~den~tiye~~in 17 1~ Tilrklyedeki Şubeleri: 

Haziran 935 pazartesi günü Ev - = J b J ( G ] · y C 
kaf müdüriyeti encümen idareye 1 stan u , a ata- eni ami ) 

Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bttaraf yazı ve en güzel reıimler Spor 

Poatauıdadır. 
Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuaıını Pazartesi gün

leri mutlaka alınız. 5 kuruştur. 

müracaat etmeleri ilan olunur. 1 lzmir, Mersin 
(7616) Yunanistaodaki Şubeleri : 

Sahibi: ASIM US 
VAKiT Matbaası - f atanbuJ 

Netriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

Seldnik . Atin o . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

~ılllllijJJlllilllllllllllllllllllll~llllll~lllllllllllllllllllllll lllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllll~jllllllllijJllllllllllllllllll ~l~llllıllll~lllllll lilillil1 



Yurttaş, Hava 
Kurumuna yazıl 

iyi görüılü bir 'fotoğra1çının e•eri olan bu re•im, yaz; mevsimine 
kavuımanın zevkini ne kadar canlandırıyor. Reımin altında §U yazı 
var: Yazla kucaklQfma.,. •• 

l'öti Jurnal 
gazetesinin frank 
siyasası hakkın.. 

da yazdığı yazıla. i 
ra muhalif olan • 
1'"aşistfer tara • 
fındaa taarruza .., 
uğradığını ajans 
handisi olarak 
yazmıştık. Son 
gelen 1''ransız ga. 1 

zetelerinin getir. ı 

diği tafsilata gö • 1 

re bir akşam ev - 1 

ve: Opera mcyda. 
nında bir gösteriş 
yapan mütearrız. 

]ar, Perşembe ak
şamı saat yedi 
buçukta Pöti Jur. 
nal gazetesi ida • 
rehanesine sal -
dırmışlardır. Bu 
saldırış önceden 
hazırlanmış bir intizam için.de yapıl. ' 'Bizi öldürmek istiyorlar,, diye ba -
mıştır. Başlarına bere giymiş gen~ler / ğırıyordu. 
taksilere binerek, üç yoldan idareha. Bu saldıranlar sokak içinde bul -
ne önüne gelmişlerdi. Baskı ,.e yazı dukları ta~ları ' 'e kiremit parçaları. 
dairelerinin bulunduğu bina ilk hü • m savurup duruyorlardı. llalhuki o. 
cume uğramıştır. rad.ı, bu taşların bulunmasına imkan 

Gazetenin holü son havadi~leri o. yoktu. Bunların daha sabahtan geti. 
kumak için toplanan kadın, erkek, ço. r ilip oraya atıldığı muhakkaktı. Fa. 
cuk ,·e birçok meraklılarla dolmuştu. kat kimler attı. Bu hcniiz belli olma. 

Saldıranların attıkları taşlar ho - dr. 
lün büyük camlarını müthiş gürül • Çalışanlar hüyiik hir tehlike ge -
tülerle kırarken içerideki halk ara _ çirmiş oldular. 'l'eJefonla çağırılan 
sında büyük bir panik başlamıştır. imdat polisleri gelinceye kadar, J<'a • 

Bu arada bir kadın bir düzüye: şistler kaçmış bulunuyordu • . 

Yurttaş, beşyüı 

uçağımız olmalı 

Deniz mevıimi baflaclığı için aeniz yarı§ları aa ba§laClı. Bu yarı§la rın en guzcllerimlen biri de lngiliS 
ıularında yapıldı. Y arıfa lngiltere tarafından Astra Yatı, Amerika tar!dından Y anki Yatı girdi. Sulil 
çok ıert olduğu için yarıf ıon derece heyecanlı olmuş iıe de Astranın tayfalarından biri güverte üzerinJ• 
kaybolduğu için yarıf bozulmu: u.ır. lngiliz yatlarından Endever de yarışa girmek iıtemiııe ele yelkeff' 
leri ıökülmüştü. Reıimcle 'Amerikan yatını görüyorıunuz;. 

Almanlar arasında 
lale devril 

Almanlar, çiçekler arcqında la· 
leyi öteclenberi çok ıeverler. lale
ye karıı duydukları bu •evgi, ıon 
zamanlarda bir kat daha artmıı -
tır. Bir çok kifi, türlü türlü, renk 
renlıı lalelere alıcı ~akıyorlar. Al • 
manyadaki bu "Lale Jevri,,nin 
en güzel çeıitli laleleri, Rayn neh· 
rinin afaiı kıımındaki toprakta 
yetifiyor ve bu çiçek, oralarda ya• 
§ıyanlara çok para kazandırıyor. 
Reıimcle, bahıettiğimiz yerele lale 
•atan bir kızla zengin müfterileri· 
ni görüyornınuz;.! 

Akrobatik bir dans! 
Polonyanın ulu•al bale trupu o

lan "Parnel,, trupu,Jimdi Alman· 

yada bir turne yapıyor. Berlinde 

''Vintergarten,, ele •Ürekli olarak 
temıiller veren trup, çok alkıılan• 

mııtır. En çok beğenilen balede 
"Danı çılgını kadın,, ismindeki • 

dir. Yukarda gördüğünüz bu re • 
sim, bu balenin bir köy meyhane- · 
sinde geçen •ahne•ine aittir. Sert 
hareketli ve bafarılmaıı güç bir . 
leh clan•ı kolaylıkla baıarılıyor. : 
Birkaç erkek, ~'elanı çılJını kadın,, 
ı elle üıtüıte havaya atıp tutuyor• 
lar. Akrobatik bir elanı! 

Sen Piyer kilisesinin 
kubbesine çıkmak •• 

Romada Papanın makamı olan 
Vatikanclaki büyük Sen Piyer ki
li•eıi,"T omcq Moru•un kud•ileıti
rilmeıi,, ayini veıileıile içerclen ve 
dııardan, bCJ§tan bQfa elektrikle 
donatılmııtır. Yükıek kubbeye tır 
manarak binlerce ampul takmak, 
çok güç, yorucu olduğu niıbette 
tehlikeli bir iıtir. Bu if, Alp dağla· 
rının en sarp kayalıklarına tır -
manmak kadar zor bir İ§ sayılıyor. 
Resim, bu iıe alıfkın inıanlar, ko· 
caman kubbeye dtfardan lırdola· 
yesıya ampul takarken alınmıştır. 

'· 


