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Yunanistan ve çok ağır 
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.. _......__-=, --.. , 

tehlikeli günler yaşıyor 
A.tatürkün 
teşekkürü 

Ankara, 3 (A.A) 
lliyaseticumur katı bı u mu
ltıi!iğinden gönderil m şdir: 

Yurdun her v anınd'I. 
kamutanllrdan tUrlü ku
rum ve orunlardan yeni 

, •eçım devresi içinde ka· 
tııuıa, ca cumurluk b .1ş
kanl ğına seçi lme mi k ut 
layan l> ir çol< l'I yazıları 
aldım . Hana karşı gö•terilen 
bu pek değerl i r,ağ l ı lıkdan 
Çok duygu andım. Kamuy 
derin sevgi ve es •n lıka · 
dıleklerini suna r yüksek 
Yurdunuz için yücelikl er 
ılilerim 

ı'-- KAMAL ATATÜRK 

ıBaşbakan· 
~erşembe günü ~abinenin 
~roğramını o~uyacak 
Anknra , 4 (8 Ş . ) lhj 

·ı 1 kon l8nı e t İrı ö~ü p r şem
ı~ günü kamutay huzu _ 
1
Una çıkarak knbin ~nin 
~1ogramın ı okuvacak ve 
ıtiııı t . .- . k ı· 
1, a reyı ı't ı ye re c ı , 
1oğram hük ılrn e lin lıu 

{eni devro e sn n sınlıı tahak
Uk etdirın u k İ8tediği escr-

1~rj gösterecPğind r n bü

r.uk bir eh emmiyetle bek-
·nılıı:ıekdedır. B a şbakanın 
~Utku bilhassa ikt ısaJi 
I' 
~1YnRa üzninJe ge n iş ıza-
~ ıhtıva edec ukdil'. 

Laval 
Şerefiı1e 

ziyafet 
Fransız - itaiyan 

tezahürü 
~- l>aris, 4 (A.A) ,\ rgoda-

1 Garı baldıciler Roma a n
'< l-ltrıal rı münasebet i!e bay 
~Va( şerefine bir z ı y a fet 

"e.. . it ınışler ve bir Fransız 

~ ~ıYan ınunayışi y a pmışlar 
ır. Bay Laval söyledı g i 
~~lk . 
~ unda Framız - ltal yan 
ııı0'lluğıınun Fr a ns ı 7 harp 
t eydan la rında e bedıyen ku 
~lduğuııu ve fran<a'ııın İıal 

) ' 
l ·ı llın y udımile h ~nüz .a ğ· 
~ -

1 ,llılaşn ı. \'l • ış olan , fa kat b ü-

a~ıı ulu•llHın iste mA kd., 
) ıluğu s lh yolunda e ınni -
1•tle yorüyeceğıni •Ö}l e miş 
~~ ~93 5 } ılının sulh için 
ıı ~uk h., yıl olacnğını ü mit 
lııitdir. 

Ordu büdçesi 
~~l''nclra, 4 ( \. \ ) Or 
~~~il aid bütce tahmir atı ı 

ç,ıı yıla nazaran ı. 950 , UOUı 

•• 
Uç hakan işden çekildiler 

Avorof zırhlısile bir deniz<ıltı gemisi hükum(•t tayyııre _ 
lerinin atdığı bomb«tl<ı rl«• ağır suretde Z(\delendi. 

aisler Girid umum valisinı tevkıf etdıler.at!"na ve Selanik de ör
fı idare kuruldu. Dört sınıf silah altına alındı. 

Venizelos teşkilatı esasiyenin tadili 
karşısında ne yapacak? 

} 1111 ,ı ni .\ /rııı ' drı/.i isyıııı lıu 

diseleri lı ııkkuıılu !fl' Ç ı>flk .'I 
rad!Jodun nldı!iımı :; lı ./!er
leri ue Aıuıdo'ıı 11fıııs111111 

uadı /;/ain i aşııyıycı yu : ıyo-

rıı: : 

lst.ınbul, 4 ı S Ş) Yuna 
nistan'daki isyan g tdikce va
hım Lir ş e kil alma kdadır 

Donanman n en mühim par
çası isyan etmiş 1ir . Hüklı 

met ise l u ı s $'a nı ba sdıı acak 
tedbir er .• lamarr ışdır. isyan-
cılar t.·v ve!d Pn hazırlana n 

bir prol::ra m cla h l ı nde l.n r<-
1-:e t c'ıı'C' k<l e dirl e:. Nıt tlci " 

ilk teş~b bCsd l' Alina'y ı d e 
geçir•rek hükü ne lı cl e , ir
me, n yet n .!e mu -

va f ra k ol.lnn\ ''" a"dl er tim 
di Yu nani>t . n'ı ıl İ }e lıöle 

rek hü k u nı et ı eks ıl t ın e ça 
l ı~ ı yo r 'a r 

Punun için a sı donan ma 

başında Avorof ve Ell ı ol 
duğu 1 alde doğruca Girid 
adasına g i lmişd ir 1 urada 
bay Ven ı zelos i sya n.:ıların 

başına geçmiş ve Girid 'de 
de is )"a n çıkmış dır . Ven ize 
los'un orada 1 ir hükümet 
kurmak niyetinde olduğu 

söylenmekdeclir. 
Hükumete sadık lcalan 

tayyareler i•yan eden donr.n 
maya karşı harekete geç
mi~l erdir Ta vyarelerden atı 
lan Lombalarla Avorof zırh 

lmnda m ühim hasara! ya 
pılmışdır. G emilerden atılan 
toplardan ise baıı tayyar~ 

Macar 
Kabinesi 

istifa etdi 
Gömböş kabineyi 

yeniden kurdu 

bay Gömbö~ 

Budapeşte 4 ('i . Ş ı 

nin ~<ı tifasından sonra gene 

ra l Gömböş te krar kabine yi 

kurmıya me mur ed ılm i şd i r 

Yeri Labinede eski nazır l ar 

yerlerini muhafa za 
far. Yalnız t icaret 
değişmi şdiı. 

ediyor· 
nazırı 

lira fazlasile 43500,Q()(I in-
giliz lirasıdır. 

fer düşürü l müşdür. 

Ta yyarelerle donanma 
arasındakı ça rpışma çolc şid
detli ve cidd ı dir. 

Yine bu müsademede kru· 
vazörle den h ır . si batın mış 

dır- ".si donanma Perema 
şehrinin isyana k a tılmas ı 

hakkındaki red c e vabını. kar-
şı bu şehıi boınba•duıııan 

etmişdir. Bir çok yaralı var 
dır ve basara t çokdur. 

Atina'da i•e b:r çok kan l ı 

sokak ınaharebel eri olmak-
da dır Hası l ı ) unanis l an tam 
bır karg~şa lık içindedir 

İ<t~nb ,ı 4 S Ş Bahriye 
bakanı bay 1 l acı l\iriakos 
istifa et ıı ş lir. !·unun yer -
ne genera 1 '>ofok l Dusmanis 
nazır tayın t dilnıiş~ır. 

At n <\ 4 ( S Ş ) Burada 
n umayişlcr yapılmakda ve 
Çaldaris hükumeti tarafdarı 
olan bir kıs ı m halk kütleler 
h.,!inde toplanarak hükuıne-

ti a kış ' am.ıkdadırlar 

Asi donanmanın Atina'ya 
muhtemel her hangi bir ta
arruz ateşine karıı bogazda 
icab ed t n hakim yerlere top_ 
far konulmuşdur. 

İstanbul. 4 (S.Ş) - Asi 
Yunan donanması hükume
tin teslim leklıfini reddetti 
Girit ı e Atina arasında mu 
haberat kesi l mişdlr. "Asilerin 
adalara bakim olduğu 

zannedıliyor İsyanı Veniz?
los'un idare etd ı ği bildirili 
yor. Hükumet donanmayı 

J Korsan) ilan etmiştir. Pa 

risd 'e bulunan Hariciye na
zırı bay Maksimos istifa 
etm ştir- Selanik ayan me 
busları tevkif e dılmisdir. llun 
dan başka tevkif edilenler 
sayısızdır. 

Atina, 4 (AA) Royler 
ajansı muh.ı lıiri bildiriyor: 

Başbakan lıay Çalclaris 
isyanı n basdırıl a ca ğına kana 

ti o l duğunu ve bay Venize 
los'un bir ko rsan kalıraınaııı 
olmağa ayik olduğunu söyle 
mişdır :;'arl i Makcrlonya'da
ki a si kuvvetler ricata mec
bur edılıni ~ ve ~erez gerı 

a lııımı şdır Makedonya'ya 
•Ürat e kuvvetler göııderil

mekd e ve ihtiyat kıtaatı 

silah altına davet edilmek -
dedir. Aeilerin sa amin 
de h ;zmet edeıniyecek bir 
hale getirdilderi yedi harp 
gem isi tamir edilmekdedir. 

Atina , 4 ( ·\.A) Vradhini 

gazetesi l\andiye Venizelo. 
sun evinin bir hükumet tay 
yaresi tarafından bombar
dıman edildiğini yazmakda
dır Ayan meclisinin feshi 
haberi tekzib edilmekdedir. 

1 
Paris, 4 ( A .A) Girid aksi takdirde hükıimetin 

adası ha kı asi donanmaya ı·ok kati ve merhametsiz 
iltihak etmişdir. Girid adası tedbirler alac a ı(ını bildirmiş
radyosu adadaki hükumet d :r. 
erkanının tevkif edildiğini Naz ı rlar meclisi akşamki 
ve Girid'deki kuvvetlerin Ve- toplantısında birka~· sınıf 
nizelos'u takibe hazır 0

1duk askerin seferber edilmesine 
farını bıldirmişdir SJlamin'<leki fılo aksamının 

Jurnal gazete•inin Yuna- hükumete sadık bulunan za-
nistan muhabirine göre bay bitler ve askerler idaresinde 
Venizelos Girid aJasını ida- olar.ık yeniden tensik eılil-
re için bir üçler n ı eclisi tesis mek suretile il.si gemilerin 
etmişdir tnkıbine gönderilmesine hava 

Paris, 4 1 A.A J - Gazete- Cılolarının derhal dsilere kar
i er Yunan stan h:ldiselerin 
den ULun uzad ya bahset
m ekdedirl er bazıları dahili 
buhranın dış siyasaya tesiri 
olacağını yaznı a kda'1ırlar 

Selanik 4 IA A 1 - Ten-
kil harekatının bizzat başına 
geçmek üzere harbiye baka 
nı general Kondilis'ın gelme
si beklenmek dedir . 

Paris , 4 (S Ş) - Atinu'dan 
alınan halıer !ere göre is 
yan eden Yunan filosu 
GiriJ adasının bütün li 
manlarını yerli uhalının yar· 
dımı ıl d zapdetmi~dir. llan
ya, Kandiye, Resmo ve di
ğer başLea şehirlere askeri 
müfroıeler çıkarılmış mahdlli 
garniıonlarla birleşerek ida
reyi asıl e r ele almışdır. Gi 
rit umum-! valisi hapıedılmiş 
dir. 

Asilere mukuvemet gôste
ren biıtiın memurlar ve ba
zı askeri rüesa hapsedilmiş
lerdir Uirit'de muvakkut 

hır ıdare tesis olunmuşdur. 

Rom~. 4 (S ~) - Atina-
dan bildirildiğine göre 
akşam Venizelos'un evıııde 
l J harriyat yJpılınışdır flır
kaç olom•>tık si ı llhla. iki bın 
mermi birçok siyasi evrak 
ve vesaik musaclere edılJi. 

1 uıılar içınJe Venizelos'u 
son ısyan har cketile ald _ 
kutlar gösterecek vesika -
lar da vard r 

Başvek i l bay <;ıldaris 
Yunan m i lletıne hıtabPn ikin 
ri bir beyanııame neş 

r e leMk mı ilet sıya<al hür
riyetini ve tehlikede olan 
varlığını korumak için 
vazife baş ı na davet ııt-

ınişdir. Kısmi sPferber-
1 i k hazırlıkları başla m. ş 

d ı r _ Asiler teslim olmıı.z
lars1 hava filoları nldık-

ları emre tevfıkan aman 
s :z bir savaş yapa ~ak 

larJır. 

Parıs, 4 (S Ş) - A tin .ıdnn 

bil•liriliyor: 
llükumet Gırit atlasını baş

tanbaşa işgal eden sevkul 
ceyşi noktaları tahkime ko
yulan i\ s ilere bir ültimatom 
gönılerorek teslim olmalarını , 

şı harekete geçmesine karar 
VdrmişJir. M.ıkedonya'nın 

bazı kıs ı mlar ı nda ihtilı\I ha 
reketleri görüldüğünden 

hükum et burada da şiddetli 
tedbirler almış, Makedonya 

kolordu kumandanı azledil-
mi~dir. 

Atina, 4 JA.AJ Tay-
yareciler tarafından verilen 
malumata göre tayyareler
den atılan bir bomba Giril· 
de ~oda limanında 
bulunan Avorof zırhlısına 

isabet etmitdir. zırhlının 
ciddi suretde hasara uğra 
dığı zannediliyor. A,ilerin 
elinde bulunan ve Serigo 
ada etrafında dolatmakda 
olan iki torpito muhribi 
de hükumet tayyaresi tara 
fından bomharduman edil 
miıdir. Eğe denizindeki 
Yunan adalarında •Ü~Ün 

ve asayiş yerindedir. Kütle 
halinde gönüllü kaydedil
mekdedir. Uütün vılayetlerden 
hükumete coşkun telgraflar 
gelmekdedir.bay Venizelo•'un 

fesat ve isyan hareketine 
i~tiraki kendinin llanyada 
yapılan bir mitingde söyle 
diği nutukd11n anlaıı'mak 

dadır. Yine bay Venizelos'un 1 

hükumet aleyhinde bir be 

yanname neırederek Giridin 
muhalif fırkasına mensup 
ayan ye meclisan aza.ını 

toplanmağa davet eldiği 

zannediliyor. Bay Venizelo
sun .\ti na 'da ki ikametkabın 
da yapılan araıtırmalarda 

bir çok tüfeklerle bombalar 

iki bin fııenk ve kendisini 
itlıhama medar olacak bir 

çok mektuplar l •ulunmuıdur. 
Yine Atina'daki Liberal ku
lübünde yap lan araştırma

larda muhalefat rüesasından 
bay Anastas "o• ve • Cofan
darsln orada gizli bulunduk
ları görülmüş ve memurlar 
aynı zamanda burada bir 
çok tüfekler ve mühimmat 
bulmuşlardır. GazetelerGene 
raf l\ondilısı'n al·nmıı olan 
askeri tedl irlere nezaret et 
mek üzere bu hafta içinde 

( Devamı ikinci yüzde ) 

Si yas_!! ----------------
Bir itimat meselesi . -----
Ingilteı·(•'de iç durum 

Times, den 
İtçi fırkasın•n dün avam 

kamarasında yapdığı tenkid 
ler , eıas itibarile hükume
tin işsizlere iş ~ulmak hu · 
susundaki muvaffakıyehiz'i 
ği, soysal yardım iılerlnl kanı 
d rdığı memleketin köylerine 
gösterdiği itimadı kaybetdı

ği şeklinde toplanabilir. Bu 
iddialar son iki hafta içinde 
geçen hadiselerin pek garip 
bir şekilde tefsiridir. Hfç 
ıüphe edilemez ki son za
manlarda sanayi kalkınma

sının ve lngiliz kredisinin 
devamına karıı l>eılenen iti
madın azalma11, genel bir 
seçimin muhtemel olduğu 

ve t.u •eçimi iıçi fırkasının 

kazanma11 ihtimali olduğu 

şeklinde yersiz bir korku 
ve end ıeden doğmuıdur. 

Borsada lngiltere hükumeti 
tahvillerinin düımeai, 1931 
de mesuliyeti sırtlarından 

silkip atan ellere yeniden 
mesuliyet tevdi edileceği 

korkusunun doğurduğu asa
bıyeli gösteri}or . Son gün
lerde memnuniyetle görül
müıdür ki mem'eketin ilim 
a<lını kim kazanmış olursa 
olsun, her halde iıçl fırkası 

kazanmamııdır. 1 lalk arasın
da bu asabi yelin Jıtinadet

diği batıl esaslar her halde 
tetkike değer; çünkü bu 
hadiseler, ifÇI fırkasından 

başkaları için de bir dendir 
ve çok temenni edilir ki bu 
baıkaları da iıci fırkası gibi 
gördükleri deni erden ibret 
almamakda inat eden cinsten 
olmasınlar. 

yoruz. Büyük Brtanya yine 
feln ket sınırına yaklstmıt
dır. Kaçabilen kaçım!• Bu 
muh&kemenin her nokta11 
saçmadır. Bu iddiaların ma. 
nanzlığını isbot için ilk defa 
teıebbüıe geçen Balduvln' -
den ıonra Baıbakan da çok 
canlı btr gayretle bay Cham
berlaln ile birlıkde bu hare
kete devam etdi. 

Hükumetin parçalanacağı 
mefhumu eğer bir hakikat 
olacak oluna, bu üç devlet 
adamı bu ite hiç değilse ta
hammül göstermek mecba
riyetinde kalacaklardır; bi
naenaleyh böyle bir dOılln
cenln kati olarak akılnl id

dia etmeleri mukarrerdir. 
Bu parlamento,pekfağır olan 
bir it proAramını tamamla
yıncıya kadar genel ıeçim 

yap lmıyacakdır ve nizama
tın taliki, yapılacak it mik
tarını artdırdığı için genel 
ıeçiın tarihi de o niabetde te
hir edllecekdır HükOme
tin ılmdiye kadar temin et
diğl ucuz krediyi devam et 
dirmek karar ve azminde 
hiç bir sarsıntı ve zaaf yok
dur. 

Parlamentoyu.itleri bozuk 
giden ve pek az ömrü kal
mıı ihtarını alan bir adam 
gibi çalııdırmağa hiç de lü
zum hiuedilmiyor. Bılaklı, 

parlamento kendisine veri 
len müddetin ancak üçte iki· 
ılnl doldurmuıdur. Li.zımge

len itleri bitirmek için, lca -
bederae, geriye kalan üçte 
bir müddeti de kullanae.ak
dır. 

Yürütülen muhakeme fU Konservatör fırkaıında ne 
şekildedir: "Hükumet fena daimi bir ikilik, nede ulusal 
bir vaziyetdedlr. Bakanlar hükumetin ılltemlne kartı 
birbirlerinden memnun değil- umumi bir hotnutluzluk vardır. 
dirler. Bakınız Lloyd Geor - Bay Churchlll Avam Kama

ge'un "Nevv Deal. ini ne 
kadar sükunetle karııladılar. 
Bakanların taraftarları da 
hoınut değildirler. Arka sıra 

fardan gelen tenkitlere ba
kınız. Ulusal 1 lükumetın bel-
kemiği olan konserv•törler 
fırkası baştan aıağı ikiye 
ayrıldı Avam kamarasında 

ki azalar ndan altıda biri 
Hindistan meselesinde hüku· 
met aleyhinde rey verdi 
Unutmayınız ki llindistan 
meselesindeki müşkülat koa -
lisyonun i(K parçalanma ha -
reketine yol açdı Parlamen 

ra11nın içinde olduğu kadar 
dıtında da sarahatle izah et
mltdir ki Hındiıtan mesele
sindeki noktai nazarı Kon
servatör partisini ikiye ayır
mak veyahud uluıal hükO -
mele muhasım olmak niyeti 

ni taıımıyor. Daha doğrusu 

biraz geç olmakla beraber, 
oğlunun wevertrce ıeçlmln

de kaybetmesi doloyıalle 

ıahıen muhalif olduğu bir 
tek noktada fazla ısrar eder
se, her huıuıda kendılerl

ne muar•z olduğu bir grubu 
kuvvetlendireceği tehllkeılnl 

to karyerinin beıte üçünden idrak etmitdir . Hindistan 
fazlas · nı doldurdu Genel meseleılle beraber daha 

seçim pek uzak olamaz;hat- birçok hususlarda hükOmeU 
ta bazı gazeteıer bunun pek tenkld itinde l>atl•ca meıu
yakın olduğunu da söylüyor- liyetin, heyecan arıyan mat
lar. Huysuz bir hükumet, buat tarafından bay Chur
parçalanmağa yüz tutan bir chille yükletilmesi hakıızlık
ekseriyet ve ölüm halinde dır. O r t a -
bir parlamento itıizler me lıkdaki heyecanı ve korkuyu 
•elesinde yapılan mühim ha- doğurmak kabahati daha 
tayı itiraf edince pek yakın ziyade matbuatındır . Genel 
bir zamanda bir sosyalist ıeçlm ve soıyaliıt zaferi ha
zaferi imkan dahiline girer kikat oluna birden bire gii
Son defa vazife baıına geç- lünç bir vaziyete düımemek 
dikleri zıı.man sosyalistlerin için matbuat timdiden elin · 
neler yapdığını biliyoruz. den geleni yapmııdır. Gan-
Tekrar it baıınıt gelirlerse !erce ardı arkası keıllmeden 
neler yapacaklarına dair sa- bir hükumet, Htndlıtan'ın 
vurdukları tehditleri de bili l Lütfen çeviriniz ] 



YÔZ: 2 

arzularını yerine getirmrk 
imparatorluk münasebetle -
rlni ve ulusal korunmayı 

ihmal etmek, Sosyalizme 

<5g:r.L 
~ 

~ 

Valimiz 

...._SAVAŞ)t-

Gazi okulasında 
dönmek ve tenbellık ve ap

dallık i'e ittlham:•dilince.bu 
lttlhamcıların arzuıile mün
tehıblerln yenl bir veche 
alacakların ve sosyalizme 
karıı yine bu hükumete ve
ya onun benzerine bel bağ
lıyacaklarını yalnız birkaç 

Erdeğe gitdi Çocuk velileri toplantısı yapıldı Üç ~öy birleşara~. bir ~öy 

• • ~afdil bekliyebilir. 
Umumi itimadın ne kadar 

- nazik olduğunu ve bununla 
beraber ulusal kalkınmayı 

mümkün kılacak şeraitin ya -

Marmara yer saraıntısı 

feldlı:etine uğrıyan )arın işlerile 

yolı:ından olıilı:atlor olmak· üzere 
Vali Bay Salim Güotloğan 

bir gün evvel Erdek'e git 
mişJir. 

ratılmasının ne kadar lüzum· Daimi 
~ hı olduğunu yeniden isbıı.t 

eden bu delillerin daha yük
sek niıbet ve addet mana
ları haııl ~tm""i temenni 
olunur. Bu günkü hükumet 
çok eyi ltlergörmüf ve ge 
nel ıiyasanrn her kolunda 
faydalı faaliyet izleri bırak 
mıtdır Belki daha fazlasını 
da yıı.pıı.billr'e•di; fakat tim
diye kadar gelip geçen hü 
kCımetlerin icraatında o ka 

Encümen 
Vılılyet daimi Encümtni Yalı 

bay Salim Gündoğan'ın Er 
tlelı.'.ı 11 itmesioden ötürü top 
lnntısını yopamnm • ş l ı r. 

Mersin 
dar eksiklikler vardır ki bun H .. d b .. t • 
dan ıonra geleceklerin de bu ususı 1 are u çesı 

Mersin, 4 (A.A) - Bu yıl 

hususi idare büdcesi geçen 

yıla göre 41 bin lırıı. fazla· 

ıile 514 bin liradır. ~lenin 

Dün Gazi okulasında ço -
cuk velıleri ikinci genel top
lıı.nt11 nı yapmıılardır. Top 
lantıya 500 den fazla an' 
ve baba iılirak elm'ıdir. Bu 
toplantıda okutan 1 arın çocuk 
lar hakk nda verilen iza 
hah din 1 endıkde.> sonrd ida 
re heyeti seçimi yapılmış 

ve yeni idare heyetinden 
güzel temennilerde bulunul
muıdur 

" 

Yeni idare heyetine şun 

lar seçilmişlerdir: 
Binbaşı rnütekaidi bay 

Kamil; Devlet demir yolları 

divlzyon muhasibi bay Haın 
di; Terzi bayan Muzaffer, 
Demirci bay Salih, Beledıye 
komiseri bay Kani; Okutan 
bayan Tevf,ka. ll;,ş okutan 
Niyazi 

Yeni idare h.,yeline başa
rıklık dileriz 

günkü bükumetden fazla bir 
muvaffıı.klyet göaterebilmele 
ri varid değildir. Mese.a Sir 
Stafford Crippsln "işçi zafe
ri mali kriz doğuracakdır .• 
ıeklindekl ıözünden dün 
bıı.tbakan çok müessir bir 
ıekilde istifade etdi. Son ha 
dbeler bu günün kati ihti
yacının iltikrar ve genel iti -
maaın iadeıl olduğunu gÖ•· 
termitdir. Bu mülahaza Lu 
gün için her ıeyden üıtün 

gelir, Avnı zamanda haldı 

hastanesine bir Po,·iyoan ila· 

ve edilecrk ve yeniden 
vilayet merkezinde bir ilk 

mektep ve bir vilayet ko
nağı yapılacıı.kdır. 

Uç bakan işden 

olarak ümid edebiliriz ki bu 
hıı.diıeler bir teksiyasa üze 
rinde yeniden toplanmayı 

ve müıbet . tenkiJcilerin is
tedikleri gibi hükumetin ye
niden kurulmuı lüzumunu 
lntıı.C:edecekdir. Eğer yakın

da ha11l olacak kati netice· 

Aydın'da yağmur 

Aydın, 3 [A.A) yağan 

yağmurlardan timendifer 

yollarını ıu basmııdır. 

Çank1rıda yağmur 

Çankırı 4 1 \.AJ - 24 Sa \ 

&t içinde yağan tiddetli 

ler hunlar ise, bu fena lıkdan yağmurlardan bazı 
eyi niyetler doğacağı muhak su altında kalmııdır. 

evler 

Zarar 

kakdu. çokdur ,---===, 
Yurtdaşt 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hi!alihmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına ' 
aza kavda/. 

licı/ıkesir Hll<ili/ımer 
Merkezi 

( Üst tarafı birinci yüde ) 
:'ılakidonya'ya gideceğini 

yazma kdadırlar. 

Atina, 4 (:l.Ş) - Dün ge
ce kabine fevka 1ade bir top
lantı yaprnıtdır Kabine Yu
nan milletine bir beyanna
me neırederek isyan hak
kında izahat vermiş ve mil
letin asilere karıı harekete 
geçmesini taleb etmiıdir. 

Hükumet bu beyannamesin~ 

de Veniıı:e 1 oı'u kaedederek 
demişdir ki: "Yunan milleti 
hak ve hürriyetinizi sakını 

nız i:liz hiç bir ıahıın eıiri 

ve oyuncağı o 1amazsınızn 

Altmıı altı erkanı harp 
diin akıam Makedonya'ya 
hareket etmitdir. Selanik'de 
örfi idare ilan olun mu,, bir 
çok muhalefet ıefleri tevkif 
erli) mitdir. .\bdülhamid'in 
A lr,lin köıkü muvakkat tev
kifhane haline konmuıdur. 

.\tine, 4 (S ŞJ liariciye 
nazırı MakıimoP, bahriye n ' 
zırı Hacı l\iryal<oı istıfa el 
mitlerdir. Ttca.-et veki ı Pez 
mezoğ 1u da çekllmitdir. Pun-
ların her ikisi de Parıs'de 

•- - -- - ?f! Yardım kurumlarını da düıünüyordu. 

Savaş'ııı Romıını: 27 Cörüfülecek işın gizli kapalı lir 

çekildiler 
bulunmakcladır. 

A tina, 4 [ S.Ş] 
nazırı Kondilis'in 

- Harbiye 
evine di-

namit konmuıdur. Kondilis'e 
birşey olmamıı~ır. 

Atin", 4 (S.Şl - Asiler Gi
rid valii umumisini tevkif 
etmişler ve postohaneyi 
ele geçirmişlerdir. 

Asi Avonof Z ; rhlısı Sutla 
civarında bukum et tayyore 

leri tarafındnn ııtılon bombrı 

larla c ı tldi sur1>tdÖ yaral.ın

mışJır. Aynı güodfl ası 

bir deniz ıltı gemisi de ya

ralanmışdır. 

Atina, 4 ı S.Ş) l'ııytuht 

ve Seldnik'Je örii idnre ıldn 

olunmuş ve konunu rsos i 
nin iıı· maddesi tadil edi
lerek: mutbuota şiddetli san_ 
sör konmu~ılur. 

Venizdos'un buna karşı 

bir b,>yonname neşreıl"c· .. ği 
ve meclısin t ı•krur toplanma
sını istiyrceği umulmakrl.ıılır 

ŞJrki Makedonya' da asiler 
le hükumet kuvvetleri ara
sında çardışmabr boş! ımış 

ı de ayrı olarak tertib etdi 
il r kaç gün evvel Konak 

J pınarına bağlı Urbut, ll ıdırba 
lı ve Çakıllı k köyleri b rleşe-

1 rek büyük bir sürek av ter 
ti '.1 etnı ış le rdir Bu avı hac 
Halil ağa isminde Lir avcı 
idare etmişdir. Çok heyecan
lı geçen bu av neticesinde 
28 domuz, bir çakal vurul 
muşdur-

llundan başka y 'ne Konak 
p nar'ına bağlı h'.ozdere kö
yü de bir sürek avı yaparak 
1 kurd ve on !okuz domuz 
vurmuşlardır. 

Adara 
Çocuk esirgeıııe ku

rumunun yardımları 
.\dana, 4 IA.Aj - çocuk 

esirgeme kurumu 934 yılı 

içinde 63926 ya vruyd yemek 
vermiş 490 çift kundura, 
33) çift terlık. 239 
çift çorab. 14 takım elbi<e, 
17 k '"ket, 19 gömlek, 8 ta 
kını çamaşır 78.ı defter, 
ve 674 kalem tenıfıı dmi~

dir.E•irgeme kuru'Tlunun pa n 
siyonunda dai ı i o1arak 35 
çocuk vardır Yanan Çarhpa 
re köylülerden otuz aileye 
hila iahmer 150 liralık yar 
dım yapmış ve köylüleri 
çok sevindırmişdir . 

Bııgün 
Vatan 
Eczcı h<tnesi 
Nöbetçidi ı· 

ıl ı r. llülı:ümot 

le rı asi gemileri 
mekdedır. 

AtinJ. 4 (:i.Ş.) 

tıyyare

takjb et-

Hukı1-

met dört sınıfı silah al
tına ç ı ğırm şılır. 

Alina 4 (S Ş) - Yunanis 
lan'ın cenuh tarafları tama 
men hükumetin eline geç
mişdir, Asker kotaları ~lake 

donya"ya hareket etdiler. 
Vazivet vehametini 
faza etmekdedir. 

durakladı 

muha -

Ona öyle gPldi ki: 

Df'ğişik duyumlar: 

Patenaj Şampiyo
nu Bayan Soıııya 
ller yıl Avrupa Patenaj 

şampiyon~uğunu ve dolayı 

sile acun şampiyonluğunu 

elinde tutan Macar kızı ba
yan Somya, bu yıl da lsviç
re'de uluslararası yarışlarda 

birinci gelerek ta" piyon ol 
muşdu 

Bayan So ıı, ya en çetin 
jimnastık hareketlerini, ak
robat numaralarını ve ca.1-
bazhane oyunlarını buz üze
rinde pek kolaylıkla yapa -
bilm• kdedir Zaten vücudu 
da !astık gibidir; sanki ke
mikleri yokdur. 
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İtalya ' Asker ve mühil11 

mat sevkiyatını kes ~ 
medi 

Roma, 4 \ ı\.A) - JçinO' 
bir piyade taburu, bet haf ~ 
topçu bataryaır ve ağır toP d 
çu levazımı bu' unan üç gı 
mi bugün fll.rki Afrika'Y kı 
gitmek üzere Napoll'dı1 te 

d kalkacakdır. ille kuvvetler 
götüren vapur geri gelıtılt 
dir llıı 

't' 
ol1 

' verilmitdi. Fakat, Manaıtır 't' 
da çok durmadan heıııer 

~ ~i kaçmışdı. Çünkü, daha ıl 
Jozefina Baker gençlik çağında iken bıl1 ~-

gelmiş kendisinde rafızi bir düıün'' kı 
olan meıhu r zenci dansöz işkillenmitdi. Okulu hiç duı ol 
Jozefina Baker uzun Avrupa madan Avrupa'nın dıı ülk1 

turnesini bitirerek nihayet lerinde gezerdi Bılhaua tıC. d 

Türkiyemize de 

Paris' e dönebilmişdir. tür merkezlerinde çok do 
A mi çi laşmıtdır. ııer gitdıği yercl1 1 

cambatista 
kilisenin kötü yollara sapll' I 

Cambatisla Amiçi'nin doğu ğından, onun mezaliminder 
1
• 

mundan J 5l) yıl geı·mişdir bahsederdi Papa Cordano' ' 
( 1786 l Su3) Meşhur !tal ya çok kızıyordu. :'l.'ıhaYıl ~ 
yan Zıya bilgini hey etşinas, 159 ! yılında Venedik de e~ o 
ki şidd"tle değişen sistemle. • tu· I~ gizlsyon ar larafını!an ıu 
rin yapısı i'e uğraşmış ve I d Jeli )o arak Roma'ya teslim e i · b 
onların, tesadüfen bir tabii Hundan sekiz yı' sonra RD" 
hedefe doğru leğişm leri za 1 1 k l' b ma onu can ı can ı, her et L 

manındaki şiddetlerini kon k 160V 'ı arşısında yakmııdı ( 
tro l ederek bu suretle tabii t~ 

yecilık Cambatista'yı mıkroı- Kalb hastalığı oıarı '~ 
kopik iş erden cezbedib al- la k k ~ ltı 
nıışdı Böylet.k 1e de. Cam ra aya ::;porU y ka 
batista Amiçi, kendinin asıl ramıyor 1 t~ 
hususi branşı olan heyetşi Budapeşte civarında lta~81 
na,lığı bırakmış oluyordu. sporu yaparken birden hır t~ 
Amiçi, kendi kendini okuta ölenlerin ölümüne eltaerif/ 
rak tabiiyeci olmuıdur En kalb sektt•sinın ,sebeb oJdO Al 
çok sev !iği ıey tabii hadi- ğunu gören Hudapeşte bel

1 

selerdi. Onun hocası, kitap. diyesi kayak sporu yaplll
81 a 

ları tabiattı· Ve bu vadide istiycnleri doktor muayeııe' 
sayıs•z ke~fıyat yapdı. ne tabi tutmağı kararlıtd lı 

Amiçi önce kendisini, yap· mıştır. Avrupa'rnn bü1° 
rakları ve nebati protoplaz lı:alb mütehassıslarından 011 ~il 
manın hareketlerini tetkike, pro!esör Hazen!eld bJl tı:sr1 lı 
müphed eye vrrdi. Bilhassa rın çolı: yerinde oldtığıı' \ç 

Cam batista Amiçi'nin çiçek- söyledikd~n sonra kalbe h 
li nebatlar ı n çif eştırilmesi çok zararlı olan sporJsr Ilı 

hakkındaki davasınm keşfi - sıra iltı kayak, bisiklet, (· 11 

yalı çok ınühimd · r terpolo, ltürek \'ekmelı:, yii1 d 

Cordano Bruno metı: mukavemet koşul•1 0~ 
Cordano 11 runo'nun cayır güreş, atlttizm ve es1tr1 Ilı 

cayır Yakı mumdan tam . 35
1 
olduğunu ildve etmiş.lir. I 

yıl geçdi Cordan ı , 1548-1600) 0 

tıatya'n•n yeniden doğuı za- Eyfel kulesi artık al ~ 
manında yapmış büyük bir ka uyandırmıyor 
fey'e• ofdur Okutub öğretici 1~ 
lıği ozaman olduğun,lan bam- Eyfel kulesi artık pşr c, 
başka, yani katolık kilınsinin bı1llı:ı üzerinde merak uy' a, 
kaid <> lerine tamamen muga- dırmamakdadır. 1!"133 de lı:tı:~ Cl 
yirdi Napolı'li fakir bir ai· 322.969 kişi çılı:mış, bU4 ~1 

ledendır ilk zamanlarda ai· karşı 1934 de ynlıoız 3631 bo 
lesi t raf ndan o da Do,1.i- kişi çıkmışdır. er1' 

nikan Rahipler Me ktebine yüzde 10 b'r eksilmiş var )o 

BU KALB 
köıeıi o!m 11lığ için Tükel'i; dııarı bı

rakmaını,lardı. O; bu kadar güzel, bu 
kadar sevimli ve kibar bir kadının bu 
yaıda ölüm düşünmesine o kadar acı 
yordu ki. .. 

dınlar gümesi, yanına koşan zabitler, 
tren düdükleri, hamal seı'eri h~psi. hep 
si sinirine dokunmuıdu 

Bu bir aylık uzaklık; doktorda 1 ü 
yük bir değiıiklik yapmışdı. 

Doktor! Senı arkadan çağırıyor 
lar. 'iiyahlı b .r kadın . 

Onun yasemin kokulu beyaz men· ı 
dili. 

Onu dudaklarına, gözüne, yüziioe 
sürüyor, tekrar tekrar kokluyor, haare· 
tin damarlıı.rını çat 'atacak kadar ııı.h• 

1 )andığını duyuyordu. . ~!!DURACAK 
Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: /v1ükerrem Kamil 
Eğer doktorun niıanhıda böyle 

güzel bir genç kızsa .. Er geç bonn 
dofru dönnıeıi beklenir bir işdir 

Ağır ve uzak bir ka bin .. Bir kalp 

ki - hahdır - uzun yıllar hasretini," 
üzüntüsünü çekecek değil ya . 

Zaten bu sevgide akla sığmıyacak 

noktalar yok mu? 
lnıan güzel, genç, tatlı bir genç kı· 

zı bırakarak .. Mazisi, çocuğu olan bir 
kadına bağlanır mı? Bilhassa o kadın 

hasta da olurea ... 
Bay Ahmed'in getirtdiğı dondurma 

lar biraz daha konuımıı.ğa ıebe b oldu· 
da Bilge; bu düıüncesinden sıyrıldı 

lılerinl çabuk bitirdiler 
Bilge uzun bir yolculuğa çıkmak is 

tiyordu. Hem gitdiği yerlerde üzüntü 
olmaması, hemde ne olur ne olmaz her 
hangi fena bir ihtimale .. 

Meıela ölüme karıı l·ir tedbir olsun 
diye mallarının. para•ının topdan heıa
bını yapıyordu. Çocuğuna kalacak bü
yük bir parçadan sonra .. 

İçinden bir kerre, bin kerre .. 
«Yere ballın fU erkekler .. Kadın gö 

nüllerine zehir akıtmak için yaratıldık 
!arına» diyordu. 

Tükel; okadar lotediği halde bir ke 
re daha görütmeleri meselesinı söyliye
medi.genç kadın telefon numarasını bı· 
rakınca sevindi. 

- Ona telefon ederim. 
Diyor, sonra onun uzak memleket

lere gideceğini düıündükce üzülüyordu 
Baba11, kızının lstedığini sezmit gibi: 

- Bir gün kızı 'ııla size bir lıaskın 

yapmamıza mü~aade buyurmanızı dile 
yecekdim demitdl. 

Ozamıı.n Bi 1ge; bundan çok sevinç 
duyacağını ve mümkün olduğu kadar 
bu lütfü çabuk y~pmalarını söylemişdi. 

Ayrılırken gözleri tatlı ve candan 
bakıtlarla birbirine bir çok ıey söyle-
di. ::ıevışJiler. 

Ve anlatacaklarını umdukları iç"n 
sevindiler .. 

• 
Doktor itinin baıına döndüğü gün 

memleketi pek sönük, tatsız ve çekil 1 
mez buldu Trenden inerken htasyonda i 
yıfılan her ıünkü kalabalık, renklt ka-

Şakak!arındak beyaz saçlar biraz 
daha çoğalmıı; alnı biraz daha açı l m ş, 

gözlerinin kenarı kırışnı·ş.-lı. 

Türker'ın şakak arı; yüzünün keskin 
çizgileri, ~nkıılarınırı donukluğu karşı -
sında 1 irden dönüvermişdi. 

Bilge gılmişdi 
Zaten bunu duyduğu için buraya 

dönüyordu. 
Fakat şimdi içinde öyle bır pişman 

lık vardı ki... 
Bu topraklara basmak, 1 u dumanlı 

dağların havasını koklamak, l·' ilge'nin 
hatıralarını fısıldıyan bu memlekette. 
Onun yok uğunu dütünerck, onu bir 
daha hiç, ama hiç görcmiyece~ıni sa
yık! yarak yaıa • ak 

Ôy)e hC idi ki . 
l\ırlara doğru uzay b giden tozlu 

yollar ıanki ona: 
O nerde? Bizi art k çiğneyib 

geçmiyecek mi? 
Çay rlarda loy veren kır çiçekleri: 

Nerde timdi o? Bir daha ge!ib 
güzel gözleri ile bize gülümsem ıyec , k 
mi; dt r gıbi idi . 

Çıplak ayaklarını arkasıııa değecek

miş gibi kaldırarak koşan bir çocuk; 
ıanki ona bir sevınç getiriyormuş gil•i 

Deyiverecek . 
O zaman Erdinç; kalbine göğsüne 

sığmaz bir ~ekilde dövünüyvr hissetdi. 

Karşıdan lmkaç kadın geliyordu. 
Onlarla karşı'aşmakdan selamlaşmakdan 
birden o kadar korkdu ki. . Yolunu çe· 
virdi 

Evine geldiği zaman içini tam bır 

gurbet kokusu sarmışdı Üzeriı.e siyah 
bir örtü çekilmiş Tükel'in resmi, masa 
da Bılgt:'ye aid bir~aç ilaç kutusu .. 

Ah bu i'açl.ır . 

Gönüi yar;ısını dindiren bir ilaç 
yok mu? Daha keşfedilmiyecek mi? 

Kendisini ş e zl onga bir yığın ol gibi 
atdı Cıgarasının birini söndürn eden 
birıııi yakıyordu Halkalanan dumRnlar . 
da o kadın 

Şaraba koşuyordu: 

Har<la~ ın kıııllığında o ka lın. 
Yata ğa kapan:yordu. Örtülerin iize 

rinde yıne o kadın . 

Ah bundan , bu hayallerden nasıl 

kurtulmalı? Göğsiinün üzerinde bir men
dil vardı. 

Bir akşam Bilge sezm.-den yasdığı 
nın altından alınmış bir küçük mendil, 

Dünyadit herşey unutulur. 
Herşey .. 
Fakat sevilen ka ın 

Bu mümkün değil. 

Odasında aşağı yukarı dolaııyor, ı& 

lık çalıyor, tekrar i ir yere yığılıyor ve 

bütün bu tutulmaz, onune geçilme• 
şeyleri yapuken. '-iyah örtü1eri altınd• 

kıınıldaııdra~. Gözler nin bütün tikayelİ 
dudaklarının bütün acılığı ıle geı>ç kıı 

kendisine sitem etdiğini sanıyordu 

Kdç kerr' ona doğru 
tüleri çekib atmak, bu 
karıısında . 

yürümüf, ör' 
güzel portre 

Bir zamanlar sevılmıı.ltapılmıı, in' 
nılmıt bu genç kız resmi kıı.rıısıncl' 
dize g•lmek .. 

Unutdur bana. o yaman aık1 ~ 
ızlırahını, çilelerini unutdur .. 

Devam edecek 

bı 
il 

ot 
d 
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ltSAVAŞrIN GÜZEL YAZI YARIŞI 1 Diiııya üzerinde siyasi ve iktısadi haı·eketler: 
rı· JCi.fıCııt~ : s 
as---=- da~sburg hanedanının ye ni teşebbüsleri akamete Pakti<• r ve Barış. 

Fatuş'un ölümü hL" dur "Nevvs Chronicle,, den reddüt yokdur. Alman efkıırı ma 11Um • Avrupa barışı için yapılan umumiyesinin ise esas itibarile 
ıd1 Fırtına çetinliğini hepten değil mi~ !lem de bak, si - ,.Politika" dan: de menfaatdar olduğu fıkri ycııi hareketlerJe süratli in- muarız olmadığı anlaşılı-
ıf' iezdiriyordu Gözlerim kor- zin eve iç güvey girecem, Avusturya başvekil ve bugün ldmseye kı.ıbul etdı. ki~aflar beklemek pek doğru yor. 
,p k,k bakıılarla karların için Söz veriyon del mi? Lafını hariciye nazırı, eözde Viya- rilemez, Halbuki Marsilya değildir Bu işle altlkadar Eğer Almanya'ya Şark 
Jı de Yatan kırmızı enlarili geri çevirirsen kofanı kör na'dan geçerken imütevefCa sui kasdını hazırlamış olan olan bazı menfoatlerin tat_ Paktını. k,ıbul etdirmek im -
ıı kııın üstünde saplandı Yü· tırpan'a keıerim! .. Dedi Barthou'nun yapılığı ziyare· caniler hl\IA Avıısturya'da min eJilmesi lüzumu salı\a- kılnı bulunursa işler bir 
et ttğirııin kütürtüsünden du- - Ağa! ilen bun'arın ti iade etmek maksadile Pa- serbestçe yaşamakda ve hi. namaz bir haltikatdir. Fran. haylı kolaylaşmış olur Şark-
er dlklarımı koparacakdım.. hiçlıirisine ~ulak aamad m.. ris'.ı gitmişlerdir. Barthou maye görmekdedirler. Fren · sa bava konvansiyonu iş:ni da resmi biranlaşmıya lı:ati 
ıll .<\kgül de benim dek kork - Eskerde ~lemi-'ım var. Onu Viyana'Jan ge~·erken Avus· Sil hükumeti bunların kendi- başarmağıı ne kadar hevesli suretde ihtiyaç vardır. Fa-

~Uf. Hiç bir lif etdi~i yok.. beklicen dedim, sözümü turya başvekilini Paris'i zi- sine teslimini istemişdir. ise' Sovyet Husye ile Kü- kat Almanya teklif edilen bu 
•lnız <•Ay anacığım ' Olan bağlamadan demir gibi elle· yarete davet etmişdi. Bu· Avusturya suikasdını hozır- çük itilaf da Şark Paktına anloşmıya muhasim bir cep. 

;../ 01du!, Diyordu Kulağımı ri bo~azımda kilitlendi. llı · günlerde Avusturya istiklılli lamış olanları himaye eden o kadar isteklidir. lfavd he almakda ısrar edecek 
ır Yııınuşak göğsüne dayadım. rak, bile diyemedim Kolla· meselesi mevzub~h~ olundu. ve Avrupa'J ı kan dökülme konvansiyonunu derhal ka olursa, biz hıllıl o ltanaatda-
ıet ~lfıyordu. 11orarmış elleri· rı arasında beni hir hayv- ğundon bu davet yPniliğini sini mucib olacak yeni ve bul eden Almanya Şlrk yız ki lngiltere Almanya'nın 
il~ ~i, sıcak el erim arasında an gıbi kokladı · Gözler kan kayb~tmemişdir. Başvekil M daha büyük cinayetler hı•- Paktı için de şüpheli bir sü. doğrudan doğruya müzakere 

f.
ı ~iuıturdum. Birden bire ge çanağ oln • uş . Karın üstüne Şuşnig Paris'e gitmezden z • rlıyanlar dahi Avusturya. kfttu ihtiyar ediyor. Bunun- teklifini derhal kabul etme-
ı tin ğ < ı d ~ ı yuv ırlandık Üzerime olanca 1 k ' t 'd d kd d 1 B 1 ) b b R ' L ıne e "af a ı . .:ıan d uy evve yu arı ,,vus urya a ı yaşama a ır or un ar a era er usya rıın on- Ji ve Almanya'nın şark ve 
~1 kııdan uyanıyormuf gibi kuvvetile ab ndı Gayri öte- söylediği bir nutuk ıla Avus. yalnız Avusturya'da yaş~- dra sefırinin dün irarl ctdiği cenup hududundaki lltomşu-
e 01du. sini bilemiyom.. turya istılddli mesflesinio mnkla kalmnmaltda aynı za- nutukda haklı olurak söyle lorına ne gibi teminat ver-

Donmuş ellerini gözlerine Faluş sustu. Kocuğumu henüz halledilmediğini nçık- manda Avusturya zimamdar- diği gibi, Şarkı hiçe sayan diğini, !tendi nrzusile ne şe-
o· doğru götür.{ü A'ık alık el· çıkardım Sıkıca uşuıııesın ça söylemişdir. larile sı 1cı temaglar.la bulun- bir aıılaşmada bir zaman kilde !:ıir silAh tahdidine ra-
ı tlfıııa bakarak: diye sardım. Güç bela «Politika» Boşvekilın Avus· makdad rlar. Bunlar sözde devamlı bir itilııf olamamış- zı olduğunu ve Cenevre'ye 
r - Nerdeyim? Neden ağ - akıam ezanınd" köye vara turya istiklil li işi ı le meşgul Avusturya,nın istikldlioi te- dır. dönmek için ne gibi şartlar 
~ :1Yorsun? Akgül bana yak· bildik. ~luhtarla, imam kah· olmasını tabıi buldııkJnn mine çalışırken hakiltatde Bu işde en ümit verici koşduğunu öğrenmek gerelt-

•t: venin önünde gökhanla ko- sonra 1-\absburg lıanoJanı umumi sulhu yeni tehlikele- nokta Fransız lngiliz gö- dir. 
1 ~ Akgül kuş gibi Fatuı'un nuşuyordu Bizi gorunce mesel••sine dönüyor ve di- re maruz kılmaktadır. rüşmelerinin her tarafda En esaslı iş de bu ıieğil 
' oyııuna sarıldı. Şimdı her hepsi şaşdılar. O anları ku - yor ki; Burada mevzubahs etmek memnııoiyetle korş lanmış ol midir? Vıntakavi palttler çolt 

~- 1~iai de boğuk boğuk ağlı· sursuz birer bırer söy 'edik .. ı Avusturya beşvekıli de- istediğimiz cihet Habrburg masıdır Bay Maislti Sovyet kıymetli vasıtalardır ve hiç 
1 ı 1 Zavallı kız buradada bir · d k' A t ' t h d b h d d · 

b
or ar. Fatuı birden bire mış ır ı: vus urya oın ez- ane anı ve u ane ana ış sıynsasını iztth ederken şüphesiz Bay Maiski bunla. 

C' •ğırdı .. Göz kapakları ka· kaç söz söyledi .. l\arn ,\Ji'nin virler ve mücadeleler istemek- mensub ol nların son fa~li- Rusya'nın. bu yeni barış gay- rı methetmelıde haklıdır. Fa· 
1 ~'ııdı. Sanki yüreğimin tı- sapladığı kama derin yara Kara Ali'yi çöplüğe gömece- yetleridir. Şuşnig rejimi bü- retini alkışlaınağa he zır bıı kat uzun ve hararetli mü-

~1tdıaı durmuıdu .. Kiraz son· açm~ş. ~1 uallim il iç sürdü ğiz. tün kalbile bunlara yardım lunduğuou bildirmişdir. P.u zakereler eanasında bir barış 
. j'• tekrar itlemeğe koyuldu .. Vurulan yerleri sardık.. Fatuıun kara toprağa fi etmekdedir. meselede İngiliz ve Fransız. garantisi olarak aynı kıy-

~illi .. Yanıyom . "esleri or- Mua llım bılgıli olctuğu için: dan bırakır gibi bırakdık.. «Münchner Neuste Nach- efkılrı umıımiyesinin :vaziye- meti haiz başka bir pakt 

Jı 

lııaııın çam dalları arasından - Şehre at gönd"rıb lıe· l\öy kızlar siyah yazmala- ricten» gazetesi son sayıla- tinde hiç bir şüph~ ve te- şekli daha ı ard•r. Almanya 
~attiki sırtları yalıyarak kim ça ğırsak eyi 0 ur Ya_ ra bürünmüş .. Genç ihtiyar rın<lnn birinde Uiselher wi - Cqnevre'ye avdet etdikden 
te va•ça· · ' b' k ı · · lüzumuea iknaa çalışmakda- b 1 rşıı tisi gerıye geldi: • · hepsinin gözlerinde yaş . sıngın ır ma a esını neş· ve u günkü köşeye çeki -

•rı \'erde kan öbekleri.. Fa- - .lluhtar!. lu çocuk sa- Memif iki jandarma ile retmekdedir. Bu makalede d ı rlar. Bu harekete yard.m miş vaziyetinin tevlit etdiği 
lıı • k b l bahı bulmaz. Yaradan A t ya ] 't' · ti · eden Avusturya ricali emel- · 1 it it l 

1• fun pe cansız ir sese: kati 'i köye getirdi.. Orada- vus ur egı ımı> erı ara- şiıphe er ve or u ar tama-
; k d .. ı d b k ler.ne muvaffak olmak ve - Uzun llasan' n Kara aman yo .. kilf'rin hepsi yüzüne tiikür- sın a son gun er e üyü mil~ ortadan kalltd:kdan son-

'-h vurdu!. • • dü. Sonra bir hoca ve dört bir hareket görüldüğü, Ro- Habsburg hanedanını iş ba - re, bizzarur -uzun sürmek 

şl R Seni kaçırmaga ye'teodi .. 
ı tn de gitmem dedim .. 

Hava hepten kararmıı. çingene ile bir çukura göm- ıva'da Mussolini ile Laval şına getirdikden sonra yine mecburiyetin.le olan barış 
Karnımızda acıkdı Yemek· diiler. arasınJa yapılan konuşmala- eski sirasetlerine dönmek işine daha sakin ve daha 

Genç yavuklu ev. geldi. rı müteakip P.ıris'de Avus· için reviziyoaistl kden defe- ümit verici bir hava içinde ı KolJarım araoınd ı son la-
11tııda söyledi: 

Ağacığım, bl':ni bu hale 
1 ~oyan üvey anam oldu. 

llahamla kara Alı'nin arası 
'çık O, hem beni seviyo, 
b,m de üvey enamı .. Haba-

1 lııın, bu soytarılıkdan habe
ı ti yok. Kimsecikler bilme-

deıı aııkdaf'ık edıyorlar .. Ben 
0nları kaç kerf' ahırda sevi
ltlerken gördüm. 

Kara Ali bu ışten habarım 
01duğunu birgün sezdi 
() günlerdenberi düfman 
~'sildi Bu sabah, odun ke-
1'cez Dedi· Çolak Ömer'in 

r ~,dı Kezban'la b"ralara dek 
1 teldik. Onu köye saldı. 

1 (}tmanda y11 pa yalnız kal-
dık.. Konuıuyoduk.. La.fi 
b;ııdü: 

- Fatuı , ben seni sevi-
~om . sen benim olacan .. 

ten sonra yorgun arg n yat· 
dık. ı:ıabahlayın gün ağar-
madan uyandı ıı . Akgül 
mışıl mışıl uyuyor Hur 

numa keskin bir günlük ko· 
kusu ge!di. İlk işim Fatuş'u 
düşünmek ol fu . Kapıdan 

sokağa çıkdıkğım zaman bek-
çinin s ı rtında eski bir tabu· 
tu taşıdığını gördüğümde 

inanamadım .. içeri gir . liğim 

anda Akgül de uyanmış. 

Bir kaç saat sonra üuri 
duvaklı, köy delıkan l ıların n 
omuzunda Fatuş kara top -
rağ11 gıdiyordu .. Ben de ka 

labalığa karııdım . Dah" · 
hıdırlığ~ varmamışdık. Me
miş dört nalla kır alile önü· 
müzde durdu. Kan yüzüne ! 
vurmuı. 1 

Bize dönerek: 
Ağalar hiç tasalanma-

yın .. Bırkaç saat sonrada 
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Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

- Mağlub olduk, her şey 
bıtd r. fi ana vadetdiğin 
bıı.r11ları ver 

Dedi Delibaı şaıkın bir 
ha.ide: 

Pen paraları kimilen 
ltk sim etdim Hiç para kal 
lııadı. 

Dediği zaman Hakkı'nın 
~Ucağındaki mavzer p•tla 
dı. 

Delihaı'da beyni akmış 
01duğu halde atından aşağı 
diitdü. E•a>en Delibaş 'u 
tulduğu vakit tedib kuvvet 
1•ri askeri laman en tenki 
'trnıı olduklarından artık 
iı adli safhaya dökülmüf, 
lııiicrımleri muhakeme et
lıı.,k için divanıharb tefekkiil 
'tınıtdi. 

Kaymakam kasab Osman' 
1

11 [ 1 ]reisliği altında te~ekkül 
~den divanıharb hakikatin 
1ezahürü maksadile mahalli 

lıe [1) - Bilaalıre Ankara'<la sal- \ 
ıı idam edilen miralay Osman 

vakada muhakeınenin cerya· 
nı tensih edıldi Ve divanı 

harb heyetine, Büyük Millet 
meclisince 'asi salahiy t ve
rildi. 

Mesela divan•harb karar 
ları ka l•ili itiraz olmamak
la beraber derha infaz edi 
lıyordu. 

Yaradılışı itıbarile çok 
gaddar bir mahluk olan di 
vanıharb reisi, heyet üze 
rinde dahi icrayi ı.üfuz ede 
rek hafif cezalar .ı çarpdırıl· 

malar< icab eden ve esas 
itibari e iğfal edilrııiş olduk
larından masum addedilme· 
leri lazım gelPn Türk ço
cuklarını asdırmıık suretile 
idam etdirmekde lıeis göre
miyor ve hiç de vicdan aza 
bı çekmiyordu. 

1 !atta bir gün Ilgın hükü 
mel konağ · nın claıacasına 

çıkan Osman bey, kurulmak· 
da olan dara ğ •çlarını seyre
derken hiildlmet binas• kar 
şısında bulunan bir terzi 

Kayınanasını ağlark.,n buldu. turyö'lı legitinıistlerin top- ragat etmiş görünmekdedir- ı devam etmek imltAnı hasıl 
O sırada koca moruk da gel· landıkları ve bunların yap ler. olacakdır. 
di. o hala karısındun böyle dıkları toplar tının ehemmi · «Politika» küçük itilıl.fın ve l __...,.... __ _ 

şeytanlıkları ummazdı .. Me yetinin istihfaf olunmaması Yugoslavya'ııın Habsburgla· Yeni alman kı~laları 
mif dayanamadı; icnbetdiğini. bu loplant.ya rın yeniden saltanat nıevlıi· I Y 

- Efendi baba. Artık Viyana'dan meşhur leğitimist ine gelmelerine katiyen mu- Almanlar şehirlerlnl hava saı-
yeter. Nişanlım öldü. Gö· Von wisncr ve müteveffa vafak etmiyeceğini beynn d d k 
zümd~ her nesne yok gibi· impHator Karl'ın biraderi etdikden, Yugoslavya bari· 1rmallflD an koruma IÇin 
dir. Koca moruk cevap bile Arşidük Maks'ın va Bourbon ciye n~zırı M. Yevtic'ın 12 ledbir 8lıJOrlar. 
vermedi. Evladı ölıııüfde ka· - Pıırm .. hanedanına men- mart 1934 tarihinde Belgrat Berlin'den 21 şub&t 935 
rısının yüzünden gitmiı; sup bir çok kimselerin gtl· meclisi mebueanında söylediği tarihli Morning Post geze-

- Karım sağ olsun .. Bir dilı.leri yazılmakda ve bu sözleri hntıdamakd dır. M. \esine bildiriliyor: 
dane daha doğurur. Onun mülılkatda bizzat Arşidük Yevliç bu nutkunda demişdir Rerlin'in on mil kadar ha. 
ölümü ötekini unutdorcr. Otto ile sakıt İspJı.ya kralı ki; «ller ne zaman Habsburg tı tar.ıfında halkın eylence 
Dedi. Alfsns,un bulundukları iddia hanedanının ister Macaris- ve gezinti yeri olan göllere 

Hayvan gibi kaba kaba olunmakt9dır. tnn'da ve ister Avu•turyu'Ja yakın yerlerde şaşılacak 
söz'erle karısile ıakalafdı . Dr. VVırsing'ı nverdiği hu iadesi· için ciddi bir teşebbü· bir suretde bir takım ltış-
lliç ortada ölen, kalan yok· haberlerin çoğu doğrudur, se kalkışılacak olurda kan 1 lalar yapıluıakdaJır. Bu yoL 
muş gibi kahkahalar arasın· L0 gitimistler Avrupl ricaliııj, dökülecekdir. Yugoslav mil dan geçen bir yolcu yalnız 
da ocakdaki kestaneleri ko· Avusturyıı'nın istiklfilinin te'_ leti diri Avvsluryn'dan ka _ ı yolun bir tarafında on iki 
vurup yürek ı zısı duymadım mini için Ha bsburg han eda- çınm~mış olduğundan onun tane yapının yapıımaltda 
yedi

1
er.. nının yeniden Avusturya'dn ölüsünden hiç bir znman kn- olduğunu görebilir, Ote ta-

~:ntd.i l"ot 91.~~! ikdidar mevkiine getirilmesi çınmıyacakdır.» rafJa da dokuz yapı yapıl· 

dükkanındaki kalranın yük•ek 
sesle güldüğünü görünce, 
ilaveten bir darağacı daha 
kurulmasını emretmif 
ve hiç bir tevden 
haberi olmıyan bu Türk ço· 
cuğu, ertesi akşam evinden 
alınarak şafak sökerken dar 
ağacına çekilmişdi. Bu va
kayı haber alan Mustafa Ke-

1 
mal Paıa, hemen Osman beyi 
divanı harb reisliğinden azle
derek zamanın ne> aketi do· 
layısile Lilahare hakkında 

takibat yapıln ak üzere Bo 
lu ahzı askeri kalemi reisli
ğine tayin eldi. Lakin Os 
man bey orada da doğru 

durmıyarak tütün kaçakçı 

lığına varıncıya kadar zelil 
hareketlerine bir müddet da· 
ha devam eldi. 

l' u esnada büyiik Mıllet 

'1eclisinde bir takım dedi 
kodular başlamış ve muha
lefet baş göstermişdi işte 
bu tarihde bütün dahili ve 
harici ıılerle beraber muha 
re'ıe idaresini de Mustafa Ke 
mal Paıa üzerine alm•t bu 
luouyordu. ! u böyle olmak
la bf'raber, sinesine sararak 
elbirlığile vatan uğurunda 

ölmelfe karar verdiklerini 

zannetdiği en yakın arka -
daıları bile aleyhine döne
rek onu, yalnız kudretli de
hasile baıbafa bırakn·ışlar 
dı. 

Kazım beye, Mustafa Ke 
mal paşanın fazla ehemmi· 
yet verdiğini gören garb 
cebhesi kumandanı Ali Fu
at paşanın haset damarları 
kabarmıt v~ nefred gayeıi 

harsını tahrık etmif ol
duğundan 1 1 ve 61 nci pi 
yade fırkalarile Çerku Ed
hem'in kumandasındaki ku
vayı seyyarenin Gediz'e ta · 
arruz etmesi suretile bir mu
vaffakiyet temin etmek istedi. 

Ali Fuat paşanın bu ta
lebini, Mustafa Kemal Pa 
şa milli müdafaa vekili Fev
zi pafa ile Erkanıharl;ıiyel 

umumiye reisi İsmet beyi da 
vet ederek beraberce tetkik 
etdiler ve böyle bir taarru· 
zun mevsimsiz olduğuna ve 
ademi muvaffak yelle netl
celene~eğine kanaat hasıl 

etdi~leri için böyle bir taar 
ruzdan sarfınazar edilmesi 
Ali Fuat paşaya yazıldı ise 
de Alı Fuat pata muvaffak 
olacağını sureti katlyede 
lemin ederek mutlaka la -

arruz etme•ine müsaade ı 
edilmesini musırren müteaddid 

defalar istirham eldi ve 
en sonrada müsaade edildi. 

Nizamiye fırkalarile çer -
kes Edhenı'in milis kuvveti 
taarruza geçdiğı vakit ilk 
hamlede cansiparane saldıran 
nizamiye fırkalarının arasın 
da bulunan kuvayi seyyare 
gerilemeğe haşladı.ve kısa Lır 

müddet zarfında ademi mu
vaffakıyet bat gösterdi. Bu 
defa Çerkes Edhemle fırka 
kumandanları l<abahati birbiri 
üzerine atmağa batladı 1 ar. 
Ali Fuat paşadan, ademi 
muvaffakıyetin sebebi sorul
duğu vakit de, Ali Fuat pa· 
ıa çok manasız cevablar 
veriyor, fırkaların levazım 

ve techizal nokıanı dola
yısi e muvaffak olamadıkla 
rını cevaben yazan A i Fuat 
p •şa, evvelce ı erdıği muvaf
fakıyet teminatını hatırla -
mıyacak kadar taıırmıfdı. 

Rical eden kuvvetlerimizi 
takib eden düıman, altın 

laf ovasına doğru ilerleme 
ğe başladığı vakit yine if, 
Kazım beyin kudretli ırade
sine kaldı- Kazım bey, köp 
rllde tesis etdlği mlldafaa 

hattında düfmanı karııladı 

ve yapdığı kanlı bir m uha -
rebe neticesinde düfmanı 

püskürtmeğe muvaffak ol
du. 

Mustafa Kemal paıa, İı 
met beyin garb ce~heıl ku· 
mandanlığına tayininden bat 
ka çare kalmad ğını takdir 
etdiği cihetle bir gün anaı· 

zın İsmet beye hareket em· 
rini verdi. Ali Fuad pqayı 
da bir memuriyetle Ruıya
ya gönderdi. Lakin Mecllı
deki cereyanları durdurub 
tenkid ve daha doğruıu if 
sadatın önüne geçmek icab 
etdiğl cihetle, Karesi Mebu
su bu 1unan Miralay Kazım 

beyin de .11ecllsde bulunma 
sını muvafık gören Musta
fa Kemal pafa, Kazım be· 
yi de Ankara'ya aldırdı. 

İsmet bey garb cebheıi 
kumandanlığını deruhde et
diğl gün çalııma odasına bir 
göz gezdirelim: Boya11z, be· 
yaz tahtadan yapılın•t iki 
metre uzunluğundaki maaa
nıı_ı ön ve arka tarafıarında 
aynı uzunlukda birer sıra 

dan bafka mefrufat na.mile 
hiç birıey bulunmıyan bu 
odaya kim ııtrerae 11lnin, 
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maltdadır. Dtreklerle yapıl· 
makda olan ve tayyare han
garı olacağı zannedilen öte 
iti yapılar bu hesaba dahil 
değildir. 

Ote tarafdan toprak tea· 
viyesi ve sair hazırlıklar 

bu alanda büyült bir tay
yare ltarargAhı yapılacağını 
gösteriyor. 

Bu yeni kışlaların bir an 
ııvvel yapılmHı İçin yirmiden 
fazla müteahhid ve mimar
lık şirketi, yüzlerce amelesi· 
ni bir arada çalışdıraralı: ite 
giritmiş bulunuyorlar. 

Sayılması güç denilecek 
derecede otomobil ve kam
yonlar, Berlin'le bu inıaat 
sahası arasında d'urmaksızın 
mekik dokuyorlar. 

Geçen eylül ayında ağaç
lık bir tarladan ibaret olu 
bu sııha şimdi çok ehemmi
yetli bir aıkeri merkez ha
line gelmekdedir. 

Bu inıaat sahasuıda her 
yüz adımla bir siyah elbise
li nazi n ö b e t ç i 1 e -
ri nöbet beklemekdedirler. 
Onun için buralarda ağır ağır 
dolaşarak yapılan işleri gii
zelce tetltik etmek imkAn11z
sa da süratli bir otomobil için. 
de geçerken de neler yapıldı-

ğını görmek mümkün olmakda
dır. Hepsi 21 tane kadar olan 
bu yapılardan bir daneainde 
500 ile 1000 dane araaında 

asker oturabilerekdir • 

Bu yapı hızına bakılaoalt 

olursa bu binalar temmaz 
11yında oturulacak bir hala 
gelecekdir. 

Buralarının Berlin'i her
hangi bir hava saldırımın. 
dan korumak için yapıldılı 

tahmin olunmakdakır, Bura
da külliyetli asker ve müda

faa sılahı bulundurulursa Ber· 

lin'ın daha az tehlikeye uğ

rıyacatını Alman erltAnıhar

biyesi hesap etmiş olabilir. 

Buraya hücum etmek iıti. 
yen tayyareler etrafta ıular 
ve ormanlar çok olduğu için 
boş yere birçok bombalar 
atacaklardır. Aynı hııvalida 

tayyare hücumunda ıivil hal
kın sığınması için de birçok 
sığınaklar yapılmıtdır. 

Berlin'in ve sair büyült Al
man şehirlerinin etrafında 

yevmiye süratle ve reımen 

kimseye haber ·verilmiyerek 
kışlalar yapılması Alman silah. 
lanmBBında yeni bir nfhayı 

göstermekdedir.Almanya'nuı bu 
uğurda birçok paralar harca
dığı şüphesizdir. 

ilk göreceği ıey; kumanda· 
nın önünde duran bir yılın 
evrakla birçok haritaları 
tedkik etmelrde olduitudur. 

Birazdan baıını kal· 
dır an kumandanın tatlı 

ve samimi tebeuiimü insanı 
adeta gaıeder. Ondan aonra 
hir asker çevikliğile ayala 
kalkar ve Zalrln elini aıka
rak mutlaka olurturur. 

Garb cebheıl karargahın· 
da asker havası eımefe baı
lamıfdı. Kumandan ve bütün 
karargah zabitanı reıml anı. 
forma taşıyor ve askerce 
hareket ediyorlardı. 

Garb cebheıl emrinde bu· 
lunan kuvaylseyyare kuman· 
danı Edhem ve biraderi 
Tevfik Kütahva'da ve en 
büyük kardeılerl olub me· 
bus buluan Reıld bey Anka
ra'da, mütemadiyen kuvayi
aeyyareni.n muvaffakıyetle· 
rlnden bahıile propaganda 
yapmakda ve kuvaylıeyyare. 
nln lstikllılini temin etmele 
uğraımakda ve tarafdar te
min etmekde idiler. Çok ... 
mimi bir tarzda kumandan -
lık yapmak iıtlyen lımet 
beye cebhe alan bu kardet· 
lerln cehaletlerini nazarı lll
bare alarak mllsamahaklr 

- Bitmedi -
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