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D.ün Gece Macar 
Yu~an Cumur Başkanı 

: çekilmek istiyor 
Parlamentoda bir bakanın sözleri ke
sildi, kendisine "Hain!,, diye bağırıldı , 

Konuk istemiyen V enizelos 
ulus · 

Amerikan sayla,·larmdan _Mr. Dics, 
.Kamutayın gö~m~nler ~o~ısyon~:~ 
bir kanuu proJesı vermıştı~ .. ProJ 

kabulü ihtimali kuHetlıdır. O rn
nın .. A . 
kjt memleket kanunlarına ~~re me . 
rikada yerleşmen1iş olan uç buçuk 
mJJyon yabancı çıkarılacaktır. ~~n ~ 
d b clr dört milyon yabancı \ aı dıı an ara .. 
ki bunlar Amerikan kanunlarına go -

1 ml'ı;ıJerdir faJrnt bunlar da re yer eş :.· ' .. . . . 
] A .,rikah tabııyetıne konacak zora nh • 

tır. Kabul etmiyenlcr yıne çıkarıla -

kt Her ne şekilde oJursa olsun, A-
ca ır. 1 b" . t .k da bulunan yabancı ar ır ı!' c men a .. 
;\h mak istedikleri halde lş Bakan -

ölümden 
korkmuyormuş ! 
Atina, 7 (Kurun) - Krallık le

hindeki cereyanın kuvvetlenmesi 
üzerine Ciimt•r Ba§kanı Bay Zai - . 
mis'in çekilmek arzusunu göster -
diği söylenmektedir. 

Güreşçilerini 6 - 1 Yendik 
I<ahraman binicilerimiz candan 
karşılandılar el üstünde taşındılar 

. 
DcğerH suba)larımız Sirkeci garın da: Soldan ba~lryarak Mülcizım Ceva ·'··•n. Saim Polatkan, .Mellfep mil· fıiı!ca tutulacak bil' def tere_ ad!an 

yazılacaktrr. Bunlar a~cak Amerika· 
Jılarrn yapamadıkları ışlerdc çalışa -
bileceklerdir. Bu da sayılı uzman (mii· 
tclıaa•ı•) lardan artık olmıyacak -
tır. Sözün kısaıııı büyük harpten ön -
ce rer)'üzünde eşsiz bir uçmak (cen
net) olan ,Amerika yabancılar için 
bir tamu (celıennem) olmak üzeredir. 

llgili çevrenler (alakadar mah· · 
fiJJer) bu haberi teyit etmemişler· 
<lir. Bununla beraber, Cürnur Baş· 
kanı bakanlarla son görüşmelerin
de Yıınanistanın s·ı,dınü namına 

bugünkü .ejimin 1camesini ve 
kuvvct!,..ı • riiri lmesini söylem i ~ti r. ~ür muavini Kaymakam Salın, heyet ba~kan~ l\liralaY, Cevdet, Yüzbait Cevat ~ da, mı..11lzım EıüP. öncU._ ~-

Dünya Uzerlnde e onomtk huh -
ran geçiyor, gayet a"zaldr, diyenler al· 
Clanıyorlar. Bunun en açı'; "'.lnıtı (de· 
lili) işte Amerikalı tarın işsd .. cc i~ 

bulmak için başvurduklarr ~ - . ıerdiı·. 
Bu bakımdan Türkiye bahtlı ülkeler 
ara.srndadır. Çünkü başka ülkeler iş· 
mlikten fabrikalarını birer birer ka • 
parken, yahut milyonlarca yabancıla· 

n sınırlarından dışarıya atarken biz 
yeni ·yeni açtığımız fabrikalara yeni 
yeiıf işçiler ahyoruz. 

I'm·liımentoda ,iddetli 
aytr~malar oldu 

Atina, 7 (Kurun) - Dün Yu • 
nan ParJam~ntosunda şiddetli gö· 
rüşmeler olmuştur. Kral Partisi 
Başkam Metaksas, meclisin kral -
lı eji <eye ill' veıam:11i 

ve sonra halkın reyine ba§vurul • 
ması tezini tekrarlamıştır. Metak
sastan sonra söz alan Sosyal yar
dım Bakanı Kirkos, Cümuriyetin 
Yunanistana en uygun rejim ol
duğunu gayet kuvvetli delillerle 
ispat etmiştir· Bu sırada {!i\~! • f 
çi say lavlardan Kraniot"~is l:m.ka- r 

nm tıözünü }(esmiş ve kendisine! 
"hain!,, diye bağırmıştır. 

Bunun üzerine iki tarafa ayrı -Türkiye birkaç yıl önce kü_çük san· 
•tlar kanununu yaparken, sonra bu 
kanunu tatbik ederken bir takım ya· 
Wncı ülkelerde koparılan gürültüler 

lan say lavlar arasında şiddetli ~~~Bi;;;;;k=Hı~Jiii~:-.-~9·"~.----~.:.~iiliiiiiiiii~iiiimiii~iiillii~~-
aytışmalar (münaka~alar) olmuş· 

daha unutulmadı. Halbuki Türkiye - tur. 
nfa yaptığı ve tatbik ettiği küçük san· Bundan scınra söz alan Ziraat 
atlar kanunu şimdi Amerikalıların Bakanı Teotokis krallık lehinde 
-1mak bıtedikleri tedbirlere göre de· sözler söylemiştir. 
ftde kulak bile değildir. Türkiyenin ,_..Nlllılaıı....,... r·M"'ıuıa .... 'lltllllfıt-Qd 
yabancılar için ne kadar gendurumlu lluı'" IHL 
oldqunu gösteren örnekler her gün Yunanistana ait diğer lıabcrlcı· 4 
biraz daha çoğalmaktadır. üncü sa!}lfanıızdadır. 

AS 1 M (J s n11ttıN1111JlllllllllltN1ıtfllllllllltıl~llllttu1111ı•H1 

Tekirdağind~ ı.: ~ı~aklar 
Tekirdağ, 7 (A.A.) - Şiddetli 

sıcaklar başlamıştır. Dün sıcak • 
lık 38 idi. 

Jstanbul.~Atina takımları 3-3 b.era6.ere 
"'. ' 

~- ~ i ~ 

l . t kınrları ma"'ton c vı·l'l bir arada - l'oğlı giireşlcrde Tü rkİ!/C şampiyonu Kara Ali, IJlelwıctlc 'ttanbul - :.t ti na a } · 
.. · bir gün olarak :i!<'rfi. Futholde İstanbul - Atina tak ımlan 1\arşılaşarak 3 - 3 berabere 

Dun sporca zengın · :ı. ld n d T" k. · K 
k ld . .. ş f aJanmda alaturka güreşler yapı r. ıı :•ra a ur ·ıye şampıyonu ara Ali, rakıbi Meh· 

a ılar. Günduz ere G.. 1 · ı · · k l b ı k L · • • .. • • d · metli . de l\facarlarla güreşte kar~ılaştık. ureş c ~ı mnız, a a a r · ırır ıseyırcı onun e yapılan 7 maç-

ta ]~neli. Gece k hu··vu"k bir muv affakıyct gösterdi. Macarlarla karşıla şmanııza 'e alaturka güreşlere ait ya· n a •IClmı kazanara . 
wlarmuz yedinci sayfadadır. 

= • Okurlarım~ia ~ ·sa.T.ıi!iöi:üz -~ : 
. ı,100,000 M Iirıayı '<iıe ·y~p~~.ı.~? 

. O kurlarnnıza üç sorgu soruyoruz; • Tramvay· sosyetes~ / 
·halktam fazla alıp geri verdiği\1.700.QOO ~ila ile .. EY?e:-:· Efiı.i· , 
nönü yolunu mu yaptnınalr, tstan bulun hava hücumund&nUro·. t 
rumnasına gerekli( işleri mi yapma lr, bu parayı :Hava ·Kununu-
na ınr vermeli? . " 

Aldığ!mız cevapları kaymağa başhyçnız: , 
Eaki ·hul<ukçulardan bay izzet Yılmaz: - Tramvay olmı

yan yerlere daha ucuz otobüsler işliyor. "En çok lazım olan u· 
çak ve gaz maskclerile buna müteallik sıhhiye ve itf~iye alet
leridir. . · · ... 

Şehzadebaıında 96 numarada kaymakam ·bay Mehmet Ali 
- Bu para ile yapılacak en gerekli işi uçak almrriasınr temin· 
<lir. 

Kadıköyünde terzi Bay Jamail - Ben paranm tstanbulun 
hava hiicnımmdan korunmasına gerekli işlere harcanmasını 

istiyorum. 
Edirnekapıda Bay Hüseyin Kenan - Bu ·paranm yansr ile 

J~yüp - Eminönü yoluna başlamalı, diğer yansmr hava lnını
muna verıneliyL~. - Diğer cevaplar yarın -

Utife bir tarafa 

Ekmek kavgasında uray ! 
Tcr:ekkcli (Adlar gökten iner) de -

m<"mi~ler ! Bu sözün bir gerçek tara· 
fı olduğunu öz dil kılavuzunda bele • 
di!lcue kar§ılık (Uray) konulmuş ol· 
masmdarı anlıyoruz. 

Uraıı? Naim Hazim,, yalıut l 'usuf 

Ziya gibi dil iılerinin derinliğine ine
medik amma belediye demek olan bu 
kelimenin ur • ay gibi bir kökten çık· 
tığına hemen inanCı&ınuz geliyor. 

Öyle ya! ... Yurmak, ay! demek, 
• ~ (Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Çiftçiler, ürünlerinin güzde üçünü veriyor 

Çiftçilerimizin yurt se
verligi ve Başbakanımız 
ismet lnönü, Adanalıların hava tehlikesini 
önlemek yolundaki ilgilerini takdir etti 
Adana, 7 (A.A.) - Adanalı

lar, BaıBalian ismet lnöniinUn i· 
~aret ettiği hava tehlikesine karıı 
ı·urduh korunma11 davasında yer 
elmııİariİır. 

Her yu:ttat tiu Y,oltla kencUıiJle 
rlüıen ilJİJİ g6stermeıcteair. Dütt 
unay ıalonunaa. Adana çift~ileri 
bir toplanh yapmıjlardır. 111-Jayın 
bqkanlıiınaa yapıla liu toplan· 
tıeia ~ift~ile=r timSiye kaaar ver -
mek\e altf uklan tuıtie yarnrt yer 
UrUnU liiueıini YUzde ilçe çıkar
mayı ıtarirlaılıriiı_ijlaraır. 

Çiftçilerimizin \ıu ki.farı ı=.va 
lt•.ırumu tirafın8in liüyilklerimize 
telgrafla ~ISirilmijttr. 

Şehrimiz hava Jfürumu merke • 
zinCU birkaç ıUnilenhiri ~nemli 
loP.lantılar yapılmaktadır. 

Tehlikeyi bilen Ute •e verit 
(teberrü) yazımına ayrılan ve 
b:ı§lnrın :la saylavlarnn~ da bulu
nan iiça kol çalıtmalarma batla • 
mı~lardır. 

Adana, 7 (A:A.) -Adan~çift· 
~iJerinin hava tehlikesini önlemek 
yolunda verdikleri kararı baı,ba • 
Iran ismet lnönüne ve hava kuru· 
mu aenel merkezine bildiren tel • 
graflua karfılıklar 1ıelmittir. Bat· 
bakanımızın takdir dolu karııbğı 
hurada büyük bir sevinç uyandır~ 
mıştıı-. K11.rtıbk aynen föyledir: 

ı-urabalıya! gitmet! Hep belediye üze
rindeki çekiftirmelerde kendini göı • 
teren kelimelerden değil midir? 

/ şte bir ekmek kavgaındır daha 
başladı ki ltep oraya veya uraya doku· 
nur! lşi gazeteciliğimizin ekmek kav
r;as! s:z::mayınız, halkın gerçekten ek
mek kavgası ve gerçekten bir uray 
işi budur. 

f,{ıtife bir tarafa: Biz ekmeğin u • 

cuzlamasını iltiyenlerthniz; ancak 
buğdayını satan köylüniin de alacağı 

ne ise onun ucuzlatılm&ı ıartile- Bu
günkü satıştan ile köylünün eline on 
para girmiyor! Kazanan olıa olsa ıa
yılı kimseler, bir takım vurguncular .. 
O halde ne buğday plgaaaaındalci yük-
seliften ıeviniyoruz, ne ekmek nar • 
kında oükselişi hof buluyoruz. Bu • 
nunla beraber Şarbaylığa, vurabalıga 
lıtıbire atıp tutmanın da ne kadar ye
rinde olduğunu pek iyice anlıyamıyo· 
ruz. 

BUdtğimlz ıu: Ekmek narkını art· 
tırdığı günlerdeki buğday fiyatı yük
seliıten aıağı düftil. Tabii gözlerimiz 
narkta! inmedi. Her iıin bir yolu yö· 
nttmi olacak. 

Şarbaylık Allahın gilnil ekmek nar
kını indirip bindirmekle uğraıamaz 

ya! Aradan bir halta olsun geçmeli -
dir. Piyasanın gidiıi anl'ZfılabUme • 
lidir. Burası doğru. Lakin ıu geçen 
lıalta başında narkı indirecek sebep 
yok demenin sebebi ne idi? 

lıte Kanwoy (elkdrı umumiye) un 
anlıyamadığı, bilemediği ve bilmek is· 
tediği budur. 

Size "Buğday Jstanbul piyasasın· 
da bu halta ıu rakamlar iherlnde 
döndü dolaıtı. Formül ıudur, nark 

"Hava tehlikesine karşı yurt -
se\•er Adanalıların ~ksek ilglsi -
ni takdir ederim. Adanalılar ha
va tehlikesini önlemek için L:i • 
tün vatana güzel örnek verece}{ • 
lerdir.,, 

Atlana çiftçisi~in, ıimdiye ka • 
iiar veraikleri yüzBe yarım yer 
ürünü liisaeıini yüzde üçe ~ikir • 
ıtıa11 1 !JSS yılı içinde ortaklama 
r,larak 900 liin lira ı~tirecektir. 

bünelenliefi, çiftçi, s ttıiı mal
laraan yüzile üÇUnü seve ıeve ver· 
m le batlifiiııtır,. 

70 TAŞINDA BtR KÜ LONON 
YÜRTSEVERLIÖ1 

Düzce, 7 (A.A.) - Dün hava 
liurumu için Ales k6Cai:!a bir top • 
ianb yapılmtıtır. llparti haıkanı, 
ve Sijef attaçlar tarafinClan ha • 
va tehliliestni anlatan ve yurdun 
korunması uğrunda yurtta§lı:ıra 
dü§en ödevlere dair heyecanlı 
söylevler verilmittir. 

Toplantıda üye yazılmı§, Yeni· 
ce köyünden 70 yaımdaki Meh • 
met :Ali 105 lira vermİ§tir. 

il parti l>aıkanı dün gece de 
Düzce lia1kevinde bu konu (mev
zu) üzerine bir ıöylev vermi9tir. 

Verit 700 lirayı buJmu§tur. Bu
gün büyük bir toplantı daha ya· 
pılacaktır. 

Gençliğe taraftar 

Fransız parlamentosun
da yeni kurulan grup 
Paris, 7 (A.A.) - Bay Frank

in Bouillon tarafından kurulan 
yeni parlamento grupu, (İçves dıt 
hanı itlerinde gençlik faaliyeti • 
ne taraftar cumuriyetçi cephe., 
adını almııtır. 

Grupun baılıca kaygısı, ülkeyi 
ihtilale sürüklemek tehlik:?si e.I • 
tında bulunduran sebepleri orta· 
dan kaldırmaktır. 
Yakında bir beyanname nefte· 

decek olan grup eylülde bir pro • 
paganda toplantısı yapacak ve 
bütün illerde faaliyet gösterecek 
v_e parlamento dıtında gruplar 
kuracaktn. 

Amerikada yeni bir sıyas-;ı 
parti kuruldu 

Şikaıo, 7 (A.A.) - Konferanı 
evinde toplanan bazı delegeler, 
yeni bir siyasal parti kurmuşlar
~ı~. "Amerika~ Commonwealth po 
lıtıcal federation,, adını tafıya • 
cak olan bu partinin, programı 
fazla istihsal ile savaımak eaaıı· 
na dayanacaktır. 

Heyet, yeni partinin kat'i te~ 
mellerini kurmak için yakında u· 
luaal bir kurultayın toplanmaımı 
istemiıtir. 

ıu !,, deseler kalanudald ikUikler si- ;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun_iiMiiiiii_iiü_;;;;;;,_;;;_;;;;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii .. -iiiii.;;;;;111;;;,. 

linip yerine inanç gelmez mi? Bunu 
aöylenumıek için bin bir aatır okumak, 
bin bir gizil küfretmek! 

Bu bize önce parayı vermemek için 

kırk bflf ıoğan YnMl/e, ıonra kırk 

gün hapsolmaya, sonra kırk değnek 

yemeye razı olan, fakat hepsinde de 
dayanamayıp encam parayı veren ada-
11tın lıalini lıatırlatıyor. 

' Pastör 
Enstitüsünde 

ilk kuduz aşısının 
yıldönümü töreni 

Paris, 7 (A.A.) - Pasteur ens
titüsü dün, esenlik bakanı Bay 
Erneat Lajout'nun baıkanlığı al • 
tında ilk kuduz &§ısının tatbiki • 
nin 50 inci yıldönümünü kutlu • 
lamııtır. 

Bu aıı Paıteur larafınC:lan, tim· 
di enstitüde kapıcı ve meıliur a· 
!imin mezarında bekçi olan Jo
sepli Meiatere 6 temmuz 1885 le 
~pılmııtı. 

Meiater, mektebe giderken bir 
kuauz köpek onu liacağından ı· 
sırmtfh. Annesi Pariıe koıarak 
Paıteure aıı tecriiliesini oilunun 
üzerini:f e yapmasını ,.alvarmıftı. 

Tereadüt eden Puteur, meıhur 
llim Volpian' dan fikir ıormuf ve 
onBan muvafakat cevabı almıı • 
hr. BufiSan sonra Paıleur, çocu • 
-~ .14 gün üıtUste köpeğin iliğini 
Meııtere aıılamıt ve çocuğu kur
tarmıttır. 

Püteur enıtitUıiinUn büyük 
amfiteatrrntla bu ıon yapılan tö
rentie Joseph Meister ilk sırada 
yer almıı bulunuyordu. 

Pasteur'ün toru~u profesör Va· 
lery • Radot büyük alimin huauai 
hayatından bahıebnif, prof eıör 
Martin, kuduz köpekler tarafın • 
dan 111rılmıt 50 bin kiti kurtar· 
mıt olan enstitünün faaliyetini an
latmıtlır. 

Esenlik bakanı Meistere bir 
Madalya vermiştir. 

Sovyetlerin Japon
lara verdiği nota 

etrafında 
Moıkova, 7 (A.A.) - Moıko. 

va gazeteıi, Sovyet ımırlarmm Ja. 
pon - Mançuri kuvvetleri tara • 
fından ihlalini protesto için hüku
metçe Japonyaya verilen notadan 
bahsederek Japonyada hükumet. 
le süel parti arasında ikilik bulun 
duğunu, gerek Sovyet ıınırlarına 
ve gerek Mongoliıtan aınırlarına, 
yapılan tecavüzlerin bundan ileri 
geldiğini, bu halin ise Ruı - Ja
pon münasebetleri ve uzak şark 
barııı için de çok tehlikeli oldu -
ğunu yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: "Alman İ· 

tinde olduğu gibi araıuluıal and

laımaları bozanları İngiliz diple. 

mas isinin tutmakta olması Japon 
ıüelcilerini cesaretlendirmekte • 
dir. 

Fakat, içlem barıt arzuruna ve 
bu barııı korumak kuvvetine da • 
yanan Sovyet siyasası barı§ dost • 
larınm elinde çok değerli bir si· 
lihtır. Bu siyasa, her zaman in • 
ıanlığı yeni f eli.keti erden kurtar
mağa çalıtacaktır . ., 

Alman talebesi ulusal sos• 
yalisliği kavrayamamış 
Berlin, 7 (A.A.) - Hitlerci 

gençler birliğinin direktörü Schi • 
rach birlik üyelerine gönderdiği 
bir bildirikte talebe birliklerinin 
ulusal sosyalistliği kavramadığını 
söylemekte ve gençleri talebe bir • 
liği ile Hitlerci gençler birliğin • 
den birini tercih etmeğe mecbur 
kılmaktadır. 

ec+e SL4fE!! 

Amerika Habeş di eğini 
niçin reddetmiş ? 

ltalya ve Habeşistana gönderilecek 
silahlara el konması için yasa mı? 
Vatington, 7 {A.A.) - Diplo • 

matik mahafil, Amerika cepane 
fabrikalarının ıavaı vukuunda 1 • 
talya ile Habetiıtana mal verme
ğe çağıracaklarını kutkulu görü -
yorlar. 

Ancak kongrenin ltalya ve Ha
beşistana gönderilecek ıili.hlara 
el konması için bir yasa çıkara • 
cağı ve çünkü bu iki devlete silah 
aatışını yaıak eden bir yasanın 

henüz Amerikada mevcut olma -
dığı söylenmektedir. 

AMERİKA MlSYONERLERl 

ÇIKIYORLAR 

Vatington, 7 (A.A.) - Ameri
ka dıı itleri bakanlığı Adiıaba · 
badaki it güderine, bu tehirde o • 
turan ve aralarında 11 O misyoner 

Sovyet yasası 
Yasanın yıldönümü 

kutlu/andı 

bulunan 125 Amerikalının Habe
tistandr.n çıkmalarını, yahut ki 
ltalyan • Habeş davası dolayıai • 
le emniyetlerini korumak için ted· 
bir almal!.\rını bildirmesini emret• 
mittir. 

Bu boıaltma emri hakkında 

nıaliimat vermekten kaçınan dıt 
bakanlığı bu meseleyi iki haft3. • 
danberi dütünmekte olduğunu 

r;öylem\flir. 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ameri

kanın fU sebeplerden dolayı Habe 
fistanın dileğini reddettiği ıaml • 
maktadır: 

1 - Amerika, İtalyan • Habeş 
anlaşmazlığına karıımak istemi • 
yor. 

2 - Amerika, andlaımaların 
nihayet sayılacağını Üf'!' :. ediyor. 

Bulgaristanda 
yeni emirler 

lçbakanı gazeteleri de 
kapatabilecek Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet 

ana yasasının 12 inci yıldönümü 
bütün memlekette kutlulanmak - Sof ya, 7 (A.A.) - Bugün çı• 
tadır. kan bir emirname ile kanunsuz · 

lzvestiya gazetesi, son Sovyet ıiyasal hareketler hakkındaki 
tongresinin ana yasada yapılma· cezalar ağırlaıtırılmakta ve iç it
sına karar verdiği değiıiklikleri ler bakanına devletin ıüvenliği İ· 
hatırlatarak bunların Sovyet ulu· le ilgili hareketlerde altı aya 
sunun maddiğ ve kültürel imkan· kadar hapis ve bet seneye kadar 
larını pek çok geliıtireceğini yaz· da memleketten çıkarmak salahi
maktadrr. yeti verilmektedir. Bakan gazete. 

· ;2!erj de kap ayabilecektir. f 

lzmir panayırı 

Sovyetler bu yıl daha 
geniş olarak giriyor 
lzmir, 7 (A.A.) - Sayın bat· 

bakanımızın 22 ağustosta açılma 
törenini yapacakları araıuluıal İz
mir panayırı bu yıl geçen yıllar -
dan çok daha zeugin ve ilgi uyan· 
dırıcı bir varlıkta olacaktır. 

Panayırın hususiyet ve önemi • 
ni belirtm~k için hiç bir şey esir
genmemiştir. 200 bin liralık döviz 
verildiği gibi gümrük itleri de ko
laylaıtırılmıf, panayır birçok ver· 
gilerden affedilmiş, kara ve de -
niz yolları tarifelerinde yüzdt> 
seksene kadar indirme yapılmış . 
tır. 

ltalya, Almanya, Yugoslavya, 
diier dı§ fü:el vapur acenteleri 
panayırımıza verdikleri önemi 
taııma araçlarında yaptıkları in -
dirme ile ıöstermitlerdir. 

Yurdumuzdaki bütün kurumlar 

fabrikalar ve mağazalardan çoğu 
pavyonlaı mı kiralamışlardır. Dıt 

memleketlerin btında Sovyet 
hükumeti gelmektedir. Sovyetler 

bu yıl panayırımıza daha genit 
ve zengin bir tarzda girecekler • 

dir. Yunan ve Yugoslavlar da gir· 

mek isteğindedirler. 

Diğer birçok devletler de pa • 
nayıra ilgi göstermektedirler. Pa-

nayır içinde yapılacak tesisat ve 
hazırlıklar 18 ağustosta bitmiş o

lacaktır. 

lıin her yönden önemini değer· 

lendiren pe.nayır komiteıi ekono • 

mi bakanhğımızm ve Türkofisin 
genit yardımlarile bu büyük eseri 

baıarmağa çahtmaktadır. 

o 

Avusturya yaşama
lıdır fak at kralsız 

Paris, 7 .(A.A.) - Habisburg, 
hanedanının durumunu değişti • 
ren yasayı tefsir eden Debats ga
zetesi küçük antantın yasalarını 
kaydettikten sonra diyor ki: j 

"Avusturya yata.malıdır. Bu, 
Avrupa için elzemdir. Halbuki 
Avusturyanın varlığım, krallığın 

iadeıile Tuna havzasında muhak
kak surette hasıl olacak büyük bir 
karıııklık kadar hiç bir §ey kor • 
kutamaz. 

Öbür yandan, krallığın iadesi, 
sanıldığı gibi, anşlüu tehlikeaini 
ortadan kaldıracak bir araç ola • 
maz. Avrupanın bugünkü duru· 
munda hepsinden önce çok tehlike 
li bir buhran yaratacak her şey • 
den çekinmek gerektir. 

Almanyada polis teşkilatı 
ordu kadrosunda 

Berlin, 7 (A.A.) - Polis tet
kilatını ordu kadrosuna dahil e• 
den bir yr.aa netredilmitlir. 

Zaten ıü bakanlığına bağlı bu
lunan polis subay, yar subay ve 
erlerinin bundan böyle askerden 
farkları olmıyacaktır. Bu yasa e· 
saıen mevcut bir durumu teyit et· 
mektedir. 

- KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

8 - 7 - 935 

.. 
Bu kupondaki tarihten başlıya · 

rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse bir küçük ilcinın 1 de · 
f alık 1 !o;atrrı parası yerine alınır. 

(latıyenler, gününde idarede bulun • 
durulacak 11Urette bu kuponlan poataya 
verecekleri mektupların içine de koya • 
bilirler. • kelime bir satır sayılmalıdır., 
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İ işaretler İ 
E 

Tezatlar içindeki 
Avrupa 

Roma konuımalan, Londra an· 
lcqmaları, ıonra •ıra, şıra aeyahat· 
ler, söylevler, cliyevler, diplomat· 
ça baı baıa verip lükoılar, Doğu 
antllaıması, Tuna bloku laları., fi· 
lan görünüyor ki Avrupanın mu· 
hadderatını bozamadı. lıler ola • 
cağına varıyor· 

Zaman zaman Avrupa clevlet • 
leri birlqerek dünya barCfCnı kur· 
mak i.tediklerini melekler gibi ya· 
na yakda anlatırlar. Fakat bu e • 
Jebiyat nihayet bir ıehirden bir 
ıehire uçakla tQfınma, bir konle • 
ran• ıalonundan bir yemek ıolra· 
ıı bQfında toplanmıya kadar yü • 
rüyor. Edebiyat burada bitiyor, 
bundan ıonra .zaman dinen kal· 
kanı önüne alarak dünyayı boy· 
nuna ip takılmt§ bir kuzu gibi is • 
tecliği yer!! ıürüklemek iıtiyenler 
emellerini nasıl planlQftıracakla· 
rını tliiıünüyorlar. 

Sözün, diplomatlar için bir dü· 
fÜnceyi ıöylemek için değil, aatl 
ereii •aklamak, gizlemek için bir 
maıke olduğunu bu ıon aylar ka· 
Jar lri.çbir ıey iıpat etmemiı~r. 
Bu maıkenin altında tezatlar gız· 
lidir. 

Avrupa gerçekten bir tezat için· 
JeJir. 
Avrupanın ekonomik durumun

dan doğan iç politika tezatların • 
dan hah.edecek değilim· Ayni e -
kc..nomik bünyeden doğan clq po· 
litika tezatları tlüıünülen emelle • 
re ulaıılmannı imkansızlcqtırdığı 
gibi, anlaşmıya da yer vermiyor. 

Nitekim Uluılar Birliğinde top· 
l1Jnmıa olan büyük devletler arıı
ıılu•al me•eleleri halletmekten a. 
deta çekinir bir hale gelmiıleTclir. 
T czatlar o kadar ke•kindiT. 

ita/yanın, Almanyanın, Fran • 
•anın, lngilterenin dileklerini bir 
araya getirmeğe, bu dileklerden 
biribirine uygun bir aonuç elde et
meğe imkan yoktur. 

Afrika işlerinde ltalya ile lngil
t~re tezat halind~, Almanya İ.§in· 
de ve Veraay muahedeıinin tacli -
linde Fransa ve lngiltere biribirile 
ctn:a§maktan uzak bir durumda • 
tlırlQr. 

! Av1'tzpayı lıareketıizleıtiren bu 
tezatla d b .. k'" d.. .:: ..... · • r an agun u unya~~ • 
~nde •n ~ok istifade etme.ini bi· 
~n bir Asya devletidir: Japonya. 

ttun her adtm ilerleyi§i arınıla • 
•al ılermanıızlığın, Avnıpa teza -
clının birer miıalidir. Bu tezatla • 
l'ln Avrupa devletlerini bir harbe 
~rilkli:veceğini sanmak doğru ol· 
ıncız. F allat bu tezatlar geni§ledik
~e bunclan iıtilaJe edecekler her· 
hcdcle ~oiala<'aktır. 

Avrupa emperyalizminin ihti -
Yarlıyan tarihi böyle bir akibetten 
k~ndi.ni kurlaramıyacağa pek ben~ 
zıyo,. 

Sadri Ertem 
"--------~~~------------------

Taksi otomobilleri 
Taksi otomobillerinin fenni 

~u~Yenelerine on Temmuz günü 
8!lanacak, muayene bir ay aüre· 

cektir. 

Belediye takıi talimatnameai 
nıucibince taksi otomobillerinin 
bir tipte ve bir vaaıfta olmaaım 
tart koşmuş, bu tartlara uygun 
olrnıyan otonıobilleri işlemekten 
~enetmiştir. 

Geçen yıl ~•pılan muayenede 

Oüntü f ırtınu Türk kuşu Buğday 
• • 
ışı 

Nark komısyonu bugün Sekiz gurtdaş Kırımdaki 
toplanıyor Sıcak herkesi plaj- okulaga gidiyo.,.. 

Evvelki gün Trakyadan gelen )ara koşturdu Ankarada açılan Türk ko§u ku-
yeni buğday ürünü buğday fiyat- 1 t b 1 'k' .. d.. b it rumunun iyi ıonuçlar vermeıi ü • 

D nk san u ı ı gun ur una ıcı . . 
farını düşürmüttür. ü ü satıf - b. k d l . . d d" 0 .. zerine Iatanbul ve lzmırde de bı • 

1 ır aıca a gaaı ıçın ey ı. un 
Iar, buğday fiyatlarının norma k h b l ti b' rer kurum açılması kararlaıtırıl • a fam ava u u anmıt ıraz 

hale geldiğini göstermittir. aonra da sağnakla karışık yağ • 
Yalnız dün bir gazete gene teci- mur başlamııtır. 

merlerin spekülasiyon yapmak is- Yağmur çok sürmemi§, gece o-
tediklerinden bahsetmittir. Birkaç na doğru durmuttur. 
gün önce de yazdığımız gibi Is - Kandilli raıat evinin dünkü ha
tanbul buğdny tecimerleri böyle va hakkında söylediklerine göre, 
iddiaları yerıiz bulmaktadırlar· 11cakhk en çok otuz, en az yirmi 

Söylediklerine göre borsada derece idi. Rüzgarın hızı bir ara -
hiçbir tecimer spekülasiyon yap • lık aaniyede on dört metreye ka -
mıt değildir. Buğday fiyatlarının dar çıkmııtır. 
yükselmesinde, tecimerJerin ~esiri Dün saat 21,5 a kadar yağan 
olmamıştır. Son günlerde Zıraat yağmurun miktan üç milimetre • 
B nkasmın ıatııtan çekilmesi de dir. Rüzgar yıldız ile doğu ara - · 
b:rsada çok denecek bir fiyat sında esmiştir. 
ükaekliği görülmemif olması ve ,,. ,,. ,,. 

~uğday itinifl tabii tekilde yürü • Dün sıcağın bir ara gölgede 
düğünü göstermektedir. yirmi sekize kadar çıkmış olması 

Söylendiğine göre buğday fi • herkesi plajlara koıturmuştur. 
yatlarının düımesi yeni ürünün a- Florya plajına lstanbuldan bin-

d d. Fakat yeni lerce kiıai gitmi•ti. Ög"'leden sonra hnmasr yüzün en ır. ı- l' 

t Çıkarıl gidenlerden birçokları plaJ'larda ürün muntazaman sa ışa -
mazaa fiyatlar gene yükselecek - soyunacak yer bulamamıf, ki· 

·· 1 · miıi kırlarda oturmuş, kimisi kum tir. Bir tecimer, şunları ıoy emıt -
lar üzerinde toyunarak denize tir: 
girmittir. - "Eğer buğday gelmez de ge· 

ne liyatlar yükıelirae, bu aeler de Birçok kimseler de tanımadık. 
mi biz .uçlu olacağız?,, Jarı kimselerle bir araya g ,, bir 

kabineyi aralarında payla,mışlar-
NARK NiÇiN iNMiYOR? dır. 
Diğer yönden ekmek fiyatları -

nın hala in111emesi ve narkın on 
bir kurut üzerinde kaJma11 birçok 
şikayetlere yol açmı§tır. Narh ko
misyonu b~gün toplanarak fiyat
ları inceliyecektir· 
BEŞ FIRIN CEZALANDIRILDI 
Şehrimizde çıkan ekmeklerden 

çoğunun bozuk olduğunun anla -

ştlması üzerine de belediye sıkı ta
kibata başlamııtır. Eminönü Kay
makamı Bay Raif, hef fırına yirmi 

beıer lira ağır para cezasile on 
beter gün kapanma cezası vermiş· 
tir. 

Bu cezalar üzerine fırıncılar 
Sulh mahkemesine başvurarak bu 

cezaya itira'Z etmitlerdir. Bay Ra
if de fırıncıların hilesini ispat et
mek için bozuk ekmekleri Sulh 
hakimliğine göstermiştir. 

FlYATLAR DÜŞÜYOR 

Muğla, 7 (A.A.) - Buğday fi .. 
yatlarında 'dü§iiklük vardll'. Şimdi 
buğdayın kilosu altı, arpanın dört 
on para, unun çuvalı sekiz lira

dır. 

Eşek yarışı 

Adada yapılan eşek 
yarışı güzel oldu 

Dün adaları güzellettirme ku • 
l'umu tarafından Büyükadada ter
tip edilen eıek yarışı çok parlak 
olmuştur. 

Yarışı seyretmeğe birçok da • 
vetliler gelmiş bulunuyordu. Ya • 
rış saat dört buçukta başlamıştır. 
E§ekler karakol önündeki mey • 
danlıkta binicileri ile yer almı! 
bulunuyorlardı. 

Yarış biri küçük diğeri büyük 
tur olmak üzere ikiye ayrılmış • 

tı. . 
Küçük tur karakolun önünde. 

ki meydanlıktan başlayarak Ni • 
zamyolu ile yapılmış, büyük turda 
da Maden yolu geçilmiştir. 

Dünkü yarışta birKıciliği yirmi 
beş dakika otuz üç saniye ile ka
zanan eşeğin binicisi dağcılık klü· 
bünden Metin Üstündağ, ikinci • 
liği Galatasaraydan Hasan, üçün-

mıttır. 

Yalnız bu her iki kurum için 
lüzumu kadar öğretmen bulunma
dığından Ankara kurumundan se
kiz üyenin Kırımdaki Hokteben 
yübek pli.tör okuluna gönderil -
mesine karar verilmiıtir. 

Bu üyeler bayan Sabiha, Bay 
Muammer, Ali, Sait, Tevfik Mus· 
tafa, Ferit ve Nurettindir. 

Bunların masrafı hava kurumu 
tarafından verilmek üzere üç ay 
okuduktan sonra muallim olacak • 
!ardır. 

Üyeler sah günü Ankaradan 
şehrimize gelecek, çarf&JJlba gü • 
nü Çiçerin vapuru ile gidecekler
dir. 

Bu üyeler, geldikten ıonra Is -
tanbul ve lzmir Türk kuıu ku-
rumlan açılacaktır. 

Atatürk •• •• gunu ----Geredede pehlivan güreş
Jeri de yapıJacak 

17 Temmuz Geredenin (Atatürk) 
günüdür. Bu günü kutlulamak üzere 
Gerede HaJkevinin hazırladığı büyük 
programın tatbiki için şimdiden ça -
lışmalara başlanmıştır. Ayni gün Ge -
rede gençleri spor bayramı olarak ka
bul edildiğinden programa bir de 
pehlivan güreşi konulmuştur. Gerede· 
nin meşhur (Esentepe) sinde Kızıl -
ay mcnf aatine yapılacak oJan bu mü • 
sabakala;: için baş pehlivana (100), baş 
altına (50) o,rtaya (30) \'e ayağa (10) 
Jira mükafat da konulmuştur. 

TIP FAKÜLTESi VE HUSUSi 
HASTANELER - Tıp fakültesinin 
İstanbul semtine getirilmesi yüzün -
den husu'st hastanelerin zarar ettikle
ri \•e iki hastanenin kapatıldığı söy -
lcnmektedir. 

cülüğü Ada klUbünden Necip, dör 
düncülüğü Adalı Muhip almıtlar· 
dır. 

Birinci gelen biniciye kırmızı, 
ikinciye yefil, üçüncüye mavi, 
dördüncüye aarı birer bayrak ve
rilmiıtir. 

Birinci gelen eşeğin sahibine 
on beş, ikinciye yedi buçuk, Ü· 

çüncüye beş 1ira verilmiştir. 
Y arıtr seyretmeğe gelenler çok 

eğlenceli bir gün geçirmitlerdir. 

Kız öaretmen okulunu - bitirenler 

g~~ülen uf~k, tefek noksanlar Krz öğretmen okulundan bu yıl mezun olan 70 talebeye dün törenle diplomaları verilmiştir. 
l'lluaaınaha tlf' karıılanmıttI· Bu Törende okuJun eski ve yeni bütün mezunları hazır bulunmuşlar ve yeni mezunJarJa eski mezunlar taruştırıl-
Yrl talimatname ahkamı tamamenlmışJardır. Toplantının sonunda bir çay ziyafoti Yerilmiştir. Yukarki resim de bu )ılın mezunlarını görüyorsunuz. 
tatbik edilecektir. Kendilerini kutlula)'._or ve muvaffakı~ et dile:)'.oruz. 

~Gezintiler İ 
Suçlu 
kepenkler! 

Günlük arkadCl§lardan birinde 
kepenkleri inik bir dükkan resmi 
alttrıda bir •atır yazı gördüm. Dar 
gazete sütununun ancak bir ıatı • 
rını dolduran bu küçücük cümle • 
de büyük cleıtlerimizden birinin 
ilacı vardı. Y alnu: suçlu dükkan 
olmadığı halde "hile yaptığı için 
kapanmı§tır!,, yaltmını zavallı 

kepenkler taııyor. 
Bu reıme uzun uzun baktım ve 

ıonra beni aldatanları, bana hile
li, kötü, eksik mal ıatanları dü • 
§Ündüm. Hakkımda ne hüküm ve
rirıeniz veriniz, ben, bunların çok, 

, olduğunu 8öylemekten çekinmiye· 
ceğim. 

Bozuk kantar, §Qflun terazi, al
tı beslenmif kele bu çürük vicdan• 
lı adamları Joyurmaz. Kiloda iki 
yüz gram çalmak, çıkanca gözle .. 
rine a.z görünür· Maldan çalJık • 
tan aonra malın cinri~den de ça • 
!arlar.Sütlerinde aitten çok m var. 
Yağlan bir leıat bonmarıeridir. 
Peynirlere yama vurmall da bu 
•oysuz zekaların baluılarınclan • 
dır. Toprağın kapalı yarattiğı ye-, 
mitlere di~ bilerler ve hile kata ' 
madıklan için çürütiineiye kaJar 
fiyatları yük•ek tutarlar. ~dal • 
mak, ük öğrendikleri ıeytlir. Sa• 
nırlar ki kazancın temeli budur. 
Düıünmezler ki yalan, eT geç ger
çeğin güneıile yarılıp parçalana ·· 
cak .ürekıiz bir gecedir. Onun 
karanlığında pum kaTanlar bir 
gün kııkıvrak b'ağlanırlar. 

Piyaıacla clo'fıuluğa yaylım a -
tefi açanlarJ türlü türlü aiperlerlc 
kendilerini kuıatmıı olıalaT bile, 
onları koruyan 'cluvarlann 'da i$m· 
rü •onıuz değildir. Nitekim iıte 
bugün ga.zetelerde görülen yalla 
buna dair en büyük tanıktır. 

Sıraıı geldikçe Eien, bu nokta
lara Jokunmuf ve hilenin, yala .. 
nın, iğTinin ne vakte kadar ·ayak
ta duracağını sormuftum. Gönlüm 
bu acı ile ıızlarken, bCl§ım hep es
ki. çağların korkunç çarıı ağalan. 
nı düıünür ve nk sık: 

- Bize bir çarıı ağcm gerek! 
Derdim. Y asalann elııik ·olup 

olmadığını bilmiyorum. Fakat or
tada ıon örnek dımırken bu ekııik-

· liğe Je yer halmıyor. Tecim onu• 
runun kurulacağı günler artık gel· 
miıtir. Yurtdaflan, dükkan etik· 
lerinden geçerken batakhaneye 
giren zavallılar halinde bırakmı .. 
yalım· 

Çarıı ağtUı, bütün kuvveti bir 
tek elde tutan korkunç bir varlık
tır. Her ıeyi bir kişiye vermek, kı· 
lıçların en keskinini bir gün ya • 
nılmasr mümkün olanlara bağı§· 
lamak demektir. Bunu isterken, 
soru sorguyu kaldırmak gibi aykı
rı şeyler düşünmüyorum. Y ulnız 
istiyorum, ki piytUada namuslu ol· 
mıyanlara yer kalmasın. Bizi kur• 
tuluıa kaııuşturacak uğurlu yol 
ancak budur. 

S. Gezgin 

Büyükada vapuru ~azino 
yapılacak 

Adaları Güzelle,tirme Cemiye
ti tarafından istimlak edilen Yö • 
rükali pla jmda denize girecek o • 
lan halka soyunma ve giyinme ye

ri ve gazino vazifesini görmek i • 
çin kadro haricine çıkarılan "Bü -
yükada,, vap!1runun satın ahnma-
11 için belediye ile Akay idaresi a
rasında müzakere başlaını,tır. Ya
kında bu va~ur alındıktan sonra 
plajın önüne getirilip konulacak • 
tır. 
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Beşer kelimelik 
listeler 

Bugüne kadar verilen 
kelimeleri yazıyoruz 

ı:::;:::;r-: (Başı dünkü sayımızda) 

NutUk - Söylev 
ôrnek: lımet lnönü dün yeni bir 

ıöyleo verdi. 
Nümayiş - Gösteriş 
Bu, etkin bir hareket olmaktan faz

la, ~r gösteriştir. 

-P-
Paye - Aşama 
ôrnek: iman geçeğen aşamalarla 

değil, fikir düzeyinin yüksekliği ile 
öğünnıelidir. 

-R
Rakip - Onürdeş 
Bay ••• yüksek zekası ile, bütün ö • 

nürdeşlerini yıktı. 
. Ratıp - Yaş8.k 
Rutubet - Yaşaklık 
Örnekler: 1 - Yaşak yerlerde otur

amam, 2 - Bahçede yaşıklık gittik
çe artıyor. 

Refah - Gen1ik 
• ()rnek: Bizim davamız ıımf değil, 
hiılk genliğidir. 

Rekal>et etmek...:. ÖnürCle~mek 
·Rekabet - Onürdeşme 

· Örnekler: Ekonomi işlerinde lü -
z.umauz önürdeşmelerin zarannı çe • 
kiyoruz. • 
: 2 - Önürdeşmek, her zaman faydcr 

li değildir. 
~ . neyiaİıİ - Geneloy 
· Ornek: Geçen yılın başlıca /ı6.dise • 
l~riden biri, Almanyanın Sar genel -
OYlflJda kazanmasıdır. 

·Rütbe - Erece • 
Örnek: Doıtum yarbaylık erecesin· 

dedir. 
· Rivayet - Söylenti 
. Ornek: Sof yada dolaşan ıöylentile

re 'göre hükumet tekrar deği§ccektir. 
Rükn - örkün 
Örnek: Hükumet örkünlerinden bi· 

ri_nin söylediğine göre. 

-S-
Şatıibt iktidar - Erkmcn (puissant) 
. Erkmen, küçüklerin kusurlarını 

lloı görür. 
Salih - Yarar, Elverişli 

· tJrnekler: r- Bu evi bu işe yarar 
brılnıuyorum. 

• 2." -Bu evi oturmağa elverişli bul
~yorum. 

Salah - Yeğrim 
1 Örnekler: Dünyada ekonomik du -
rum, henüz hiçbir yeğrim beldeği ( a
lameti) göstermiyor. 

·Salah bulmak - Yeğriınek 
- ~adakat - Bayrılık 
· Bayrılık en yükıek inaanlık vasıf

l~r!ndandır. 
Sadık. - Bayrı 

Örnek: Biz dostlluğumuza bayrı ve 
bağlıyız. 

··sanayi - 'Endüstri 
Satıh - Yüzey 
Örnek: Akıam üıtü, ıu yüzeyinde· 

ki ııın <mazi) kırıııklara daldım. 
Safha-Evre 
Şimdi biz inkişafı iktısadinin en 

nazik ıcilha.sında bulunuyoruz - Şim 
di biz ekonomik gelişimin en nazik ev· 
reıinde bulunuyoruz. 
. Saye - Güzey 

Ornek: Ancak sizin güzeuinizde bu 
aıamaya erdim. 

Sebat - Dura 
ôrnek: Dura.sız adam, zekasını yok 

yere harcamıı olur. 
Seciye - Ira 
Örnek: Biz istikldl mnharebesinde 

Türk seciyesinin kuvvetine dayandık. 
- Biz erkinlik savaşında, Türk ıra • 
sının kuvvetine dayandık. 

Serbest - Özgür 
Misal: Serbest İnıntaka - Özgür • 

bölge 
Seviye - Düzey 
Sevk (T. Kö.) 
Se\•k ve idare - Güdüm, güdem 
Sevk ve idare etmek - Güdemek 

·Sevki tabü - İç güdü 
örnekler: 1 - Güdümlü ekonomi 

- Economie dirigee. 
2 -lstanbula gelen uçak bir Fran· 

sız pilotunun güdemi altında idi. 
'. · 3 - Türk Kuşunda uçak güdemeği 
öğreniyorum. 

Yunan Cumur Başkanı çekilecek mi? polia halterleri : SiYASA 

Y k 1 Y . h Geçimsizlik yüzünden bir lngiltere Fransayı unan ra ı orgı ta ta koca karısını mavzerle d b:I k . 1 vurup yaraladı oyura 1 ece mı. 

t "" . Evvelki gece saat yirmi üçte . 0 uracagJfi) um Ü yor Kınalıadada bir cinayet olmuş. 

Kondilis niçin taçlı 
tavsiye · ettiğini 

demokrasiyi 
anlatıyor 

Venizelos diyor ki: Korkmuyorum. Öldürmeseler 
biJe yeryüzünde kaç günüm kaldı ki !. 

Cümuriyetçi Bakanlar bulunan Amiral Kounduryotis'in Ve-
kabineden çekiliyorlar mı? nizelos'un tazyiki ile seçim kanununu 

Atina, 7 (Kurun) _ Cümuriyet yolsuz olarak sadece bir emirle orta· 
rejiminin muhafazası lehinde bu- dan kaldırdığım bunun ise ne cümur 

başkanının ne de başbakanın değil 
lunan İçişleri ve Sosyal yardım cümriyet prensiplerini en iptidai de· 
Bakanlarının kabineden çekile - mokratik esasları bile saymadıkları
cekleri rivayetleri çıkmıştır. Baş- nın delili olduğunu söylemiş ve de -
bakan, bu iki bakanın istif ası için miştir ki: 
hiçbir sebep bulunmadığını söy • " Memlekette eümuriyet prensiple -

)emiştir. 
rini kurmak istemekle boşuna vakti· 
mizi kaybediyoruz. Cümuriyet baş -

Kralcılar kazanacaklar mı? kasının lıaklarına lıürmct etmek de· 
Atina, 7 (Kurun) - Romaya mektir. Küstalılık ve kurnazlık bu 

giden Yunan Sü Bakam {Harbiye hürmetin yerine geçince cümuriyet 
Nazırı) General Kondilis, genel • güzel bir kelimeden ibaret kalır. 1928 
oyda kralcılık taraf darlarının rey- den beri eünmriyet rejiminin Yuna • 

nistanda nasıl işlediğini yakından ta· 
lerin yüzde altmışını kazanacak ~ kip ettim. Bu rejimi memleketimizde 
larım umduğunu ltalyan gazeteci- tanzirrı edecek hiçbir el çıkmamış ve 
!erine söylemiştir. diğer memleketlerde olduğu gibi fır

Atina, 7 (Kurun) - Parise gi- kalar arasında lıakenılik yapacak bir 
den ayrı§ ık (muhalif) liderlerden kimse de bulunmamıştır. 1916 daııberi 
B. Kafandaris, Venizelosla birçok kalı şu kah bu partil~rin gelişi güzel 

idaresi altında kaldık. Yunanistanda 
defalar görü~müştür. Geneloyda cünıuriyeti kuranlar bunu bir adalet 
Cümuriyetçi!er kazanırsa, Çalda - ve müsavat rejimi olarak değil kendi 
ris kabinesiııin çekilmeğe mecbur çıkarları için yapmışlardır. Ulusun bu 
kalacağım söylemittir. rejime olan inanını. Plastiras'ın bu 

VlERELOS KORMUYOR rejim adına yapmak istediği hükumet 
Deyli Ekspres'in Paris ayları darbesi kökünden sarsmıştır. O tarih· 

"(muhabiri), Venizelosu öldürene tenberi sözde ciimuriyetçiler bu reji -

tur: 

Karçiçeği sokağında 26 numa· 
rada oturan Eıkiıehir şeker fab -
rikası lstanbul bürosu memurla • 
rmdan Bay Şefik ile karısı Feriha 
arasında uzun zamandanberi bir 
geçimsizlik vardır. 

Dün akşam, gece yarısı gene 
kavga olmuş ve ~efik duvarda a
sılı duran mavzeri alarak karısı -
nın üzerine ateş etmiştir. Ağır su
rette yaralanan kadın hastaneye 
kaldırılmıştır. 

ARABACILAR ARASINDA -
Heybeliadada Mektep sokağında 
oturan arabacı Hüseyin ile Ni
ko arasında müşteri almak yü • 
zünden kavga çıkmış, Niko demir 

1e Hüseyini başından yaralamış • · 
tır. 

MARANGOZUN Y APTIGI -
Bostancı caddesinde 48 numaralı 
evde oturan Mehmetle maran -
goz Sait arasında kavga çıkmı~. 
Sait marangoz aletile Mehmedi 
başından yaralamı§tır. 

KUZUYU ÇALARKEN 
YAKALANDI 

Betiktaşta seyyar manav Mür. 
tezanın kuzusunu çalıp kaçmak is
tiyen Celil isminde 'biri yakalan· 
mıştır. 

KARMANYOLA YAPAR. 
KEN - iş Bankasının Be,iktaf 
kutu fabrikasında çalışan maran -
goz Şevket köprüden ada vapuru· min esaRlarını baltalamaktan bir an 

2000 Sterlin mükafat verileceği - geri kalmamıştır. Memlekette normal 
ne, hele Venizelosu dostlarından siyasa yaşayışını köklendirmek ve T k · d.'f ·ı • 
biri öldürürse affedileceğine dair 1932 de çok kötii bir lıalde bulunan ra ya şımcn u. ercı crı 
Parise gelen telyazısını Venizelo- memleket ekonomisini yükseltmek için yıllık topJanhlarını yaphlar 
sa göıtermit ve sabık :Vunan Baı- Çaldarisin halk partisi lıükunwti ele Trakya Jİmenclife.ı: Mİ üci ve 

almak ve VenfzefoM 'işten ~lÇcktlr '· ,. ·4 
1 · :. ıJ'H ,Tı -ıırı . J!!• 

ba:kanı ile gi'rüımüıtür· k • t d " b . . d .. . memur ar cemıyetı yıllık toplan • 
nıe ıs c ı ve unurr ıçın e cumurı - .. / . 

Venizelo~ telyazısım okuyunca yetçiliği kabul etti.,, tısını dun_. sabah saat onda Yedı· 
heyecanlanmıf, hiddet etmiı, ren- Kondilis, Yunanistanm bugünkü i· kuledeki merkez salonunda yap • 
gi atnlıf, sonra fU sözleri söyle • Çinde bulunduğu vaziyet karşısrnda mıştır, 
mittir: Yunan ulusuna ancak taçlı demokra· Yönetim kurulunun bir yıllık 
''- Söyliyecek hirbir ıözüm siyi tavsiye edebileceğini söyliyerek I k k 

~ ·· 1 · · b"ti . t" ç.a ışma raporu o unmut ve a • 
k H • h. b. .. .. soz ennı ı rmış ır. b . 

yo tur. ıç, amma ıç ır ıoz:um ÇALDARlSlN REJlM ÜZERiN- ul edılmi_ştir. Bundan sonra yeni 
yok. Avrupalı olduklarını ileri ıü- DE SOZLERt çalışma etrafında görüşmeğe baş· 
ren bu alçak, bu cüretkar adamla· At' 7 (AA} B bak lanmıştır. 
rın hareketi hakkında söylenecek ına, · • - aş an · 

Çaldaris gazetecilere rejim mese· Cemiyetin yardım sandığının 
sözü mecleni clünyanın basınına • l t'l · k 1 · lesi hakkındaki özel düşüncesini, genış e 1 mesıne arar veri mış, ve 
(matbuatına) bırakıyorum.Bu tel- · ·· t" k J ·ı · · zamanında bildirecegvini söylemiıt. yenı yone ınt uru u seçı mıştıı-. 
yazııında hükumet erkanından ~ 
herhdngiıinin bu tekilli protesto tir. 
ettiğini gö~müyorum. Medeni par- Önce 15-9 tarihinde yapdma
Uimentoda mutlaka böyle yapılır· 51 kararlaşan geneloyun 15--11 
Jı. Ben•e protesto etmiyeceğim. e atılmasına sebep olarak, başba .. 
Bir mücldettenberi beni öldürme- kan hükiimetin ayrışık partile ge. 

ğe çabalaclıklannı biliyorum· Bu- nel oyun şartları hakkında anlat· 
nun için birtakım rilah~örler ha • mak istediğini göstermiş ve demiş 
zırlıyarak onları beni öldürmekle tir ki: 
katil olmıyarak ancak hakkımda "Eğer aynşrk partiler rejim 

Yoğalttığımız tuz 
Tutulan istatistiklere göre, mem 

lekette 125 milyon kilo \uz Yo· 
ğaltılmakta (istihlak edilmekte) 
dir. 

Bunun 5 milyon kiloşu sanayi· 
de kullanılmaktadır. l?O milyon 
kilo tuz da insan ve hayvanlar ta· 
rafından yoğatılmaktadır. 

inhisarlar umum müdürlüğü 
1935 bütçesinde bu sene 127 bin 
ton tu~ satılacağı tahmin edilmiş· 
tir. 

sadir olan ölüm hükmünü tatbik meselesinin kotarılmasını candan 
etmiı olacaklarını anlattılar. iste- dileyecek olurlarsa işin normal 
diklerini yapıınlar. Korkmuyo - ~urette başarrlacağma inancım 
rum. Yetmi' iki ya§ındayım. ô . vardır. Rejim şeklinin hiçbir par· 
l~m benim i~in korkunç bir şey tinin malı olmayıp ancak ulusun 

O b iradıesine bağlı bir iş oldug~u anla· ......... _,,,, .. _ ... , ..... _,,_.,..uımııt11mı~u--·-
Jeğil. ldürmeıeler ile yeryü • 1 1 d ESKl YUNAN KRALI YORGl 
zünde kaç günüm kaldı ki ... ,, ~I ma r rr.,, TAHTA OTURACA""'lNl 

ALKI~LANAN CUMUR1YETÇ1 u Venizelos sözlerini bitirdikten °" 
BAKAN UMUYOR sonra telvazısının bir kopyasını 

almııtır. Atina, 7 (A.A.) - Sosyal yar· Atina, 7 (A.A.) - Ellinikon 
KONDILlS1N SÖZLERİ dım bakam Bay Kirkos ulusal ku· Mellon gazetesi eski dış itleri ba-

Atina, 7 <A.A.) _ Atina ajansı bil· rultay önünde cumurluğu müda - kanı olup Brüksel sergisinde Yu-
diriyor: f aa ederek ulusun çokluğunun bu nanistanı temsil etmit olan Bay 
Asbaşbakan general Kondilisin u - rPjime bağlı olduğunu söylemiş - Mavromihalisin bir mülakatını 

lusal kurulda söylediği söylevin bü- tir. neşretmektedir. 

tün memlekette duvarlara yapıştm· Kurultayın büyük bir kısmı ha· Bay Mavromihaliı Brükıelde 
Jarak yayılmasına kurul oybirliği ile 

kanı alkışlamıştır. eski Yunan kralı Yorgi ile görü•-karar vermi~tir. s-
General Kondilis ne için kralcrlık· KRAL TARAFTARI DA müttür. Eski kral kendisine de- , 

tan yana olduğunu anlatarak Panga· ALKIŞLANDl mittir ki: 

Son günlerde Avrupa ~u mesele 
ile karşılaştı : Uluslar Kurumu üye -
lerinden biri olan ltalyamn yine üyele 
ı·inden biri olan Habeşistana çullana· 

rak onu ezmesine razı olacak m1?Yoksa 
misakının hükümlerine dayanarak bu 
tecavüze karşı gelecek mi? 

Uluslar Kurumu şimdiye kadar bu· 
na benzer imtihanlar geçirmiş değil • 
di. Fakat bu imtihan hepsinden çetin· 
di. 

Çünkü Uluslar Kurumu Habe • 
şistanı tek ba~ma bırakacak ve işe gi· 
rişerek durumu <vağiyeti) kurtar • 
mıyacak olursa Uluslar Kurumunun 
kendisi büyük lıiı- sarsmtı geçirecek, 
hatta(Taymis)in dediği gibi, kurumun 
teme11eri bile yıkılacaktır. O halde bu 
kuruma düşen ödev <vazife), bu iki 
üyesinin arasını bulmaktır. Fakat bu· 
na da imkan bulunmadığı apaçık gö· 
rünüyor. Çünkü Uluslar Kurumu I · 
talyayı durdurmağa ve harpten ,·az • 
geçirmeğe uğraşacak olur ve bu yolda 
İtalyaya karşı ekonomik veya süel 
tazyiklerde bulunacak olursa, Anu -
pada başarrlması beklenen kollektif 
emniyet işi suya dü~ecek, Avrupada 
silahlanma yarışı alıp yüriiyecek, ve 
ortada zapt, rapt namına bir şey kal· 
mryacak. 

İtalya - Habeş harbinin onune 
geçmek i~in uğraşan İngiltere, Ulus· 
lar Kurumunun ödevini (vazifesini) 
Yapmasını istediği halde buna karş1 
İtalya, Fransayı da kendi tarafına a· 
]arak lngilterenin herhangi bir hare· 
kette bulunmasına karşı gelmekte ,·e 
bu durum karşcsında İngiltere Fran· 
sa iJe yeniden anlaşmak ve ond 
kazanmak ihtiyacını duymaktadır. 

Son posta ile gelen Londra gaze · 
teleri İngiltere kabinesinin Fransa ile 
anlaşmak, lngilterenin Almanya i]e 

uzlaşmak hususunda son derece sa • 
mirnt davrandığını anlatmak icin ka· 
rar vermiş olduğunu bildiriyor. ·Bu su· 
retle İngiltere dış sıyasasının Fran· 
sa dış sryasasmdan ayrı olmadığını, 
iki tarafın her hususta daima anlasa· 
cağım anlatarak icabnulll tt_..1,,.:1 ... 

karşı ekonomik tedbir ler almayı ,·e 
harbin önüne geçmeyi düşünmekte -
dir. Hatta Londra gazetelerindcrı 
Deyli Ekspresin anJatrşına göre "BÜ" 
tün Ingiliz diplomasisi Fransayı tat· 
min ve hoşnut etmek için seferber,, o· 
lacaktır. 

ti. R. Do§rul 

EVLENME 
Eski hocalardan ve tanınmış kap· 

tanlarımrzdan bay Faiğin kızı bayatı 
Sa)nur ile Bahkhane nazırh nndaJ1 
merhum Ali'nin torunu Süreyya Ni' 
hat Elbinin evlenme şenliği cumarte· 
si gecesi Süreyya paşa salonlarmd8 
bütün sevdiklerinin önlerinde yapıl ' 
mıştır, 

Gençlere mes'ut olmalarım dileriz. 

ikmale kalanlara 
Kadıköy lıalkevindcn: 
Orta okul ve liselerden ikmale k31 

mış olan talebeler için 9 temmuzdaJI 
1 eyhile kadar sürmek üzere aşağıdıJ 
yazılı olan kurslar açılmıştır. isti · 
yenlerin Kadıköy halkevine gelip kB1 
dolunmaları. Dersler parasızdır. Kur' 
lar şunlardır: 

İngilizce, fransızca, İtalyanca, fi' 
zik, kimya, riyaziye, nebatat, fen bil' 
~isi '"'' hh·oloii, tarih, roi!raf.\ a. - ~ 
Hayatın neşesi 

dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgan vücutları dinçleıtirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
los'un diktatörlüğünü ve ondan sön • Atina, 7 (A.A.) - Geneloy "Helen ulusunun gelecek genel 
ra gelen hükumetlerin memleket için meselesi kurultayda görüşülürken oyda beni büyük bir çoklukla giderir, yaşamak neıetiP' 
çok hayırlı olabilecek olan cünrnriyet tarım bakam Bay Teotokis ken- tahta oturtacağını umuyorum.,, iade eder. Eczanelerde bulll 
reJ"imini kuvvetlendirmekte "Öster - d nur 1 t b ld f" t• 1 &0 .., isinin kral taraftarı oldug~un.. Yunanl bak k ı t k k · s an u a ıa 1 ~ dikleri eksinlig-i hatırlattıktan sonra .. 1 an ra m e ay- K T t ·· I · · Ik r. afsillt için GaJata Pot 9 
bu ı-ejimin Yunanistanda isleyemiye· soy emıştır. gısı Ü e içerisinde düzeni ve bay-

B d. ki ki Ik kutusu 1255 ceğine kanaat getirdiğini bildirmiş ve u ıyev sıca ı a a ıtlanmış- ıallığı yeniden kurmak olduğunu • 
-~;._.J.OC ~ ili. i tir, __________ .... 

~~--~~~-LIU~ınıt!m~~~--~~-----==--___J 
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·Kahraman süvarilerimiz dün el üstünde taşındıla 
1 Yabancı Memleketler Postası 1 

Avusturya hududunda 
ltalyan manevrası 

Fransız - ltalyan erkanıharbiyesi 
arasında elbirJiği seziliyormuş 

· .Maten gazetesinin Romadaki } talyan ordusunun üçte biri ıele -
özel aytarı (hususi muhabiri) bil- cek ay burada kullamlacaktır. 
diriyor: ltalyanın Kuzey (timal) sınır -

Yaz manevraları hakkında ha • larında muhtemel hareketlere ve
sına (matbuata) verilen bildirik rilen siyaaal ve ıüel alakanın ö : 
(tebliğ) süel (askeri) mahfeHer - nemini göstermek için b~~dakı 
de büyük bir alaka uyandırmıt . manevralarda kral, Muıolını, ma-

re§al Bodogliyo ile devletin yük • 
tır. ak 

Bildirilen kararların en önem - sek salahiyetli zevatı bulunac • 
li ciheti manevra yapacak asker- tır. 
!erin be§ yüz binden fazla olmau Bunun aksine olarak Türen ve 
deiildir. Asıl manevralar .Bolza • Ceneve kolordu mevkilerinde ay· 
no ile Udin çevresinde yapılacak- ni Fran11z 11nırında hiçbir toplu 
tır. Buraları Avusturya hududu • manevra yapılmıyacaktır. 
na yakındır. Orada yakın bir u - Bu durumda uluslararası faali. 
lualararuı hareket olmaıı pek yetin ve itaba ile Frama erkinı 
muhtemeldir. harbiyesi aruında bir el birliiinin 

- On fırk.ıya yakın asker, yani 1- aezilmemeıi kabil olmıyor.,, 

·Hitlerin otomobilindeki 
patlama ve esrarlı ışık! 
Markoninin uzakta ıiden oto - ı mobilinde ani olarak .. bir lastik 

mobilleri durduracak, patlamalar patlimuı vuku& reldıiı haber ve
-yapaCak eararenıiz bir seyyale riliyor. Bunun da 'bu aeyyale ile 
hulduiu önce yazılmııtı. bir münasebeti olduiu 1&nıbyor. 

Hatta. iddia edildiğine göre, Reıimde görülen Johnkuley a-
r , Markonı, Usti • Roma yolu üze - . "Ö .. 

, • .rindeki otomo~W . b ' ' t- dmda bır bulucudur. lum ıuaı,, 
• ~ &l t.e)!Y&-ıı:ı '1 k 1 ' 1· ' ek . . 
ıle durdurabilmittir. çı aran aıtını ge 19tırm açın ça • 

Bir yandan da, tatillerini Ber • lıııyor; fakat bu ıııiın mahiye • 
hteagadende geçiren Hitlerin oto- tini sizli tutuyor. 

Iranda 
Türan, (Kurun) - Şehintah 

Huretlerinin lran parlimentoıu
nup on':'llcu devresini açmaıından 
1'eri bütün lranlılar, "küli.Ju peh· 
~, Jİ çıkararak f&pka ıiymeje 
1-tiaclılar. 

Herkesten önce hülctmet erkinı 
e.ıd HrpUflaruu deiittirerek ilk 
defa olarak mecli1e açık liafla 

' ıirmifler, parlimentonun llÇlll& 

lireai tamamlandıktan IOlll'& mec 
liiteb f&pka ile çıkm•tlardır. 

HükGmet erkinmdan sonra 
devlet memurlarının hepsi de ay· 
ni yolda hareket etmifler, daha 
._,... büttin halk tabakaları bu c:e
l'eJana uyarak (külihı pelılevi) 
1İ Çlbrmıılar ve f&pk& ıiJDlitler· 
dir. . 

Daha fimdiclen yerli f&pka yap
llllık ~ teteWRWer yapılmıf, or
lı!l)'a çıkarılan Jerli ppkalar halk 
t&ırafmdan büyük ralbet ıörmüt • 
••.tir. 
·Bu yeni kallanma 1ram prpb· 

llifbnaak yolunda atılan adım • 
laiin en mühimlerindendir. 

, ..... matbuatı bu deiitimi çok 
İri kartıl11arak f&Pkum atlık 
lıi.lmnmdan, aoyeal Ye ekonomik 
INlknnlarclan, ye yenilenme ya • 
nüDclen faydalarını anlatblctan 
...._ lranm medeni dünyadan 
her h118111ta ıeri blmama11 icap 
~İ izah etmif, hallua Ye bil· 
liaaea. ıençlitin bu deiitimden isti 
fada elmeai lbım reJditini söa • 
taımlftir. 

Halk tarafından ppka1a. si• • 
...... ratbet üzerine yabancı 

şapka 
ppkalar birdenbire habalıl&fllllf, 
onun için Clttilaat) ıueteai milll 
ıerma1e ile 1eni bir ppka fahri • 
kunun açılmumı ileri ıürmüt • 
tür. 

Kültür ltakulıtı maarif me • 
murlarmm, muallimlerin air me
murlardan afll'l edilmeleri için 
kendine maham bir kuket kabul .... eta11p. 

Poeta •• telıraf babnbtı da 
a111i ~ilde kealdine maluu bir 
kuket yaptırmıftır. Belediye me • 
murlarmın kasketleri İle un be • 
yu iki feridi tat11or. 

lran ,.birlerinden plen malt • 
mata ıöre halle her yerde f&Pka· 
ya raıjbet ıöttermektedir. 

Gençlik, memlelcetin her tara• 
fmcla herkesin taPb ıi:rmeai İ· 
çin öna1ak olmaktadır. 

Finans Ha lcanbflndaki 
hır11zlık iıi 

/~eri Bdalılı 6aaın tlMd dl· 
reldirlUIJn*n: 

FiD&ll8 Bakulrfında yapılan bir 
bınalık hakkmda bul psetelerde 
ıörUlen ve Mrfw.rı..e 117mayaa haber
lerin lçJflstl Ti dolr•a pdm: 

Fin•• ilet direktlrltltünb .. • 
Nl8I tllerfaı bir art içinde Te ..
ait olan bir IDlkdar pan bir odacı ta· 
rafından abnmııtır. Para balnm111t 
saçla adll1e1e Ttrflmiftir. 

iki Bayan aranıyor 
K.ıılıi• ,,,,,,...n: 
Tellllll ......... tahfluk llRn 

taun ...,. .. iki .. ,... Uatb'aç nr
dır. Kea.ılerlae leret de nrilecek -
tir. Her da ltledea lfODr& tkl•en 
dlrde kadar mflraeUft&n • 

Tren daha görünmeden heyecan 
son derecesini bulmuştu 

"Bize heryerde saygı ve sevgi gösterildi, bizi herzaman, 
heryerde alkışladılar, büyük sevinç duyuyoruz,, 

f 
., 

En tanı111mf Avrupalı binlcUeri ger ide bırakarak göğsümüzü kabartan yü ziimüzü güldürenlerden: Yilzbaf' Cr 
vat Kula, nıültizını Cevat Gürkan, E yüp Oncü, Saim P11latkan 

Avrupanın dört tehriİıde yapı· cü, Cevat Gürkan, Saim Polat - rini ıençliğin candan alkı9ladı 
lan arsıulusal (beynelmilel) kon- kan, çok 9en ve sevinçli idiler. nı anlattı. 
kur hipiklerde birçok muvaffaln • Gülüyorlar, selim veriyorlar, al • Bundan sonra, Talebe Birliii 
yetler kazanan ve yadellerde YÜ· kıtlara candan mukabele ediyor • den Bay Lebit te bir IÖylevde 
zümüzü aiartan kahraman binici lardı. bul d H ı J ak ·· le 

b. ı · · b h k H un u. eyecan ı o ar IOY 
za it erımız dün ıa a onvan • alk, ıençler, "yqayın, varo • b .. l 1 b. k k' ı · h · · nen u soy ev er ırço ımae e-
11yonelle Sofyadan te rımıze gel- lun, yüzümüzü aiarttınız anlan- · h d "'I tt z b"tl · 
d·ı rı eyecan an ag a ı. a ı en • 

1 er. lar,, diye haykırıyorlardı. . b' k 1 ki ·ıd· R 
Zabitlerimizin kazandıkları mu Bu arada bir 'belle halinde: mıze ırço çe en er verı ı. 

vaffakıyetleri takip edenler, ken- Hoş geldiniz subaylar, simleri çıkarıldiktan aonra zabit • 
· k d s· Avıııpada ,gu··nıerce, ler istuyon dıtma doiru ilerle dilerini ıörmek içın er en en ır-

keci istaıyonuna ıelmiılerdi. Şan verdiniz subaylar.,, meye bqladılar. Bu ıırada "ka 
Saat dokuzu geçtikten sonra i.. Diye hep bir ağızdan alkıılar- ramanları omuzda tqıyalım !,, 

' ı k h ı k ı l d sesleri yükıeldi ve bu seılerden 
taıyonda adım atacak yer kalma- a a raman ar arıı anıyor ar ı. 

ıonra da bü•.ün zabitler omuzlara 
mııtı. Gelenler araıınd4L lıtanbul ............ alındılar. 
kamutanr ıeneral Halia; abde
miler komutanı seneral Fuat, top 
çu alrt okul kuma.,danı general 
Zihni, muhafaza alayı komutanı 
kaymakam lsmail Hakkı, Parti vi
layet idare kurulu üyeleri, Har • 
biye, Tıbbiye talebeleri, Milli 
Türk Talebe Birliği üyeleri, bu • 
lunUJorda. 

lıtuyonu dolduran binlerce 
yurttq trenin ıeliı 1aati bir
bç dakika pçiktiti için abanız· 
)anmaya batlanıqlardı. Gizler 
hep hat ),oyana bakıyordu. Niha
yet ifitilea düdük ıeei üzerine 
konftlllijoaelin ıelmekte oldu • 
ta anlatıldı. Biraz aonra da tren 
alır, alır iltaa1ona airdi. Loko. 
motifin alriinmeaile beraber al • 
kıt tufanı koptu. Sünri zabitle • 
rbDb dalla lf6riinmeclea halk he
yecanmı anle1ememi1, alkıtlama
ya ltatl&IDJfb. 

Kompartımanın pencerelerinde 
birden ıüYarilerimiz ılründüler. 
Ortalarında kendilerine yolda il
tihak eden ıüT'ari miifettiti Gene
ral Münel •ardı. Hepai, batta mi
ralay Ce•det, mektep muaYJnı 
kaymakam Saim, :Jiizbatı CeYat 
Kala, birinci mülizım EJiip On • 

Sünri zabitlerimiz kompartıma • 
mn kapııını tutanlar arumdan bir 
bayii zorlukla yere indiler. Gene
rallere ıelim Yerdiler. 

Birçok kimseler zabitlerin boy
nuna, ellerine unliyor bir tirlü 
bırakmak iatemiyorlarclı. Bu 11ra• 
da Milli Türk Talebe Birliii bq
kanı Ba1 Rülmettin, arbdqluı • 
nı, halkı iatiklll ma11ını ıöyleme
ie çatırdı. Herkes, hep bir ağız· 
dan m&J'f aöylediler. 

Bundan aonra Bay Rüknettin 
pek heyecanlı bir ıöyleY töyledi. 
Atalarımızın at ko9turdukları 
yerlerde buıün de Türk bayra
iını feref direklerine çektiren aa· 
bitlerimizin bu muyaffalaJetle • 

Bu ıekilde otomobillere kad 
ıötürüldüler. Zabitler halkın bt 
tip tükenmiyen alkıtları arasmd• 
güçlükle iıtuyondan çıktılar 

doğruca Sipahi Ocaima aittile • 
Burada zabitlerimiz için bir 
ziyafeti hazırlanmıftı. Bu müdd 
nıfmda ıiiYarilerimiz hem arka 
datlarile, hem ahltap •• akrah& 
larile ıöriiflüler, dinlendiler, 
ra da dinlenmek üzere eYI • 
aittiler. 

Bir muharririmiz ekipia 
nı miralay Cndetle ıirütm .. 
Miralay tunları töylemifth: 

- Ekibimiz çok t.akdir ve 
retle kar§ılandı. 1Cim8e böyle 
vetli bir ekip tahmin ·taırıı

0

YOl''Q1 
Takdir, hayret blsli bütün m .. 
kaJarcia sonuna kadar sürdü. 
ay •vvel Nise gitmjp~ ._ ..... , ... 
müsabakalan bitirdikt.en so 
Ahene gitmemiz için emir al 
Oradan Peşteye, Peştedell Vi 
naya gittik. Dünyanın en kuvv 
1i ekiplerile karşılaştık. Dört 
rincilik, ikincilik, üçüncülük 
dij'er bazı dereceler aldık. ~11!11 

(Boa 8& '1811. l). 

Büeldlerünlzln bllldi;t atlar - sa varilerlmlzi karıılaırcılardan bir oruP, 



Enver Paşa duymasın/ · Yazan: K:dircan Kat~, • • • • 

AıbdatımSuatilebirlikteAn· cajmcla odun yok. Odun! Odun Rum aencı, yemın ettı, sonra dışlerını 
karadan seliyonn. Trenin pen • koJIUlllar!,, O , • ••la •• •• •• 
cereainden ıenit Anadolu ufuk. O~un yetiıtirilir, odun bitmit.i· sıkarak ı•ıaAve ettı • • Q ur urum 
larma bakarak dereden tepeden H cıvar ormanlardan odun keaıp • • • 
kODUfuyoruz! Bir aralık aöa bü. getirmek lazım ıelir. · -
Jiik harpte kömünüalükten tren itte böyle lzmirden Bandırma· Şimdiye kadar. çakan kwmlanD larında bir delikanlı idi. Sırtında es· 

bwtuaı: ki bir balıkçı elbise&i \-ardı. Giıleri 
nakliJatmm utnmiı zorluklara ya dura dinlene ıiderken treni • u1s yılmda, ~ aymd& td1. cin gibi parlıyordu. Açıkgöz ve hece· 
iatiW etti. mb l»ir defa iatuyona varmadan Kara VeU Rota ltaıya kıyılarına yap- rikli bir ıenç olduğu ilk bakışta an· 

eml L Balık • fi d el akal tı'1 akmd&D döntıyordu. Blr kenar· 
Dütman ıemileri m eaeti esır tara ann • ur • d& dalgm dalgın düfthıen blr gence: laşıhyodu. Anasına o bakıyormut- A· 

clenb,ollarmdan abloka etmif ol• dL Ocaia odun atıldı. Olmadı. - Ne dtlf11nll1orwn. yoku ııen dı Nlko 1 mit \"e kızkardeşini kaçırdı· 
dutu 5'in Ereili maden kiimür • Tren bir türlü ileri ıitmiyordu. de ıönlünU blr st1Rl• mı kaptırdın? tı için Kara Veli Reise sonsu~ bir 

leri de o vakit ıetirilemiyordu. O vakit anlqddı ki demiryolu ~'=~~.,ııur Burak Reı.. idi: kin besliyormUfo 
Anacloı.,dald demiryollarmı itlet- bir yokuta ıelmit, trenin ileri ıi· - Bentm Rum dUberlerlle llifi · - 4 -
mek ~- odun -'--- 1.&-n L-ı'ka dememesi odun aletinden aldıiı flm yok. Fakat neden bit tek gcmt- PAZARLIK 

,.- ~-- -W ye bel batlıyorus. Avladıtumz ge • 1 
pre balunamıyonlu. kuvvet ile hu yobıu çıkamama· mtıert batırmamalJ, apea11am ele Armenyonun ıözlert 11evlnç e par-

.... 0 clmnle ltir sün arkada• amclan imif. 1eç1rme11. Btr filo kunDa1ıJD. • ,:-ordu. lçlnc:!e:o şöyle düşilnüyordu: 
r• Cevabau 'f9rdL - En sonra talih ıitlilyor. Kara 

pm tren ile 1.mnlen Bandırmaya Tren yolcuları iti anlayınca her Kara v.u aeı. Rum ıuzeu tıtel· Veliyi faka bastıracağım ,.e sonra 
pliyormut- Yollarda k&niinb • kafadan bir .. çıkınaia batladı. )'&,Y& Ot yiıdanbert vurıundU ve e · bu yerlerde tek batma hAklm olma· 
.aL&- __._ ... -L _ı__b ,.+ıı ... ·,. s·ır tak- 'an --nde '-.il '"ı miktar- fer dllallfleı1Dde CIGUD yanında ka • B be b. 1 ıtmWD .-~ •1a111 -sııııım__ uaı v• aarı lırdL Onunla t.amfalı eald atılgan • ğa çalıp.cağım. unu cere ı ece • 
Sat ıeçea ydlann tozlan altm • ela yiyecek olmadıiı için umn za: ilk ve cofkunlutu kalm•mqtı. ve jim. ÇUnkü Leonardo hentiz toy bir 
tlan laatualanm toplayarak clecli maıı IRın.da kalmak mçlık tehli • ıeventıer bunu bot Sorm070rlardı. genç- Benim Komelya•yı ona niklh

Onlar da Burak'& bak ftl'dller. O 11• tarım. Hem ya'Yl'llc:aia iyi bir k~a ki: 
- Odun biç bir vakit kömürün 

ysini tutamaz. Bunu ben o ~
man anladım. Trenimi& odun ile 
iıftyordu. Odun yakan lokomo • 
tif bac:umdan duman ile kantlk 
büyük kmlcımlar çlkar. Bunlar 
al9f parçalandır. 

Puman içinden hu ateı parça • 
lan rüzılr ile arkaya dofnı aav· 
nalduiu için yolcular mütemadi • 
yeq elbiselerinin yanmamuına 
dikkat etmek mecburiyetindedir. 
Her yolcu bir itfaiye neferidir ve 
yalnız kendini yanımdan kurtar-
111ak için ulrafır. 

Maden kömürii yerine odun 
yakmaktan çıkan zorluk yalnız 
lr -=.omoıif bacuının aavurdutu kı· 
vdcnnlardan konmmak meaelesi 
değildir. Odun maden kiSmüriine 
nisbetJe kuvvetsiz olduiundan 
makine iyi çalıf&lllıyor. Çalııama· 
ymca tren pyet &jır ıicliyor. Bu 
bir tren defi), sanki bir Ciküz arl\· 
haaıdır. 

Fakat, it burada da kalmaz. 
Tren son dnrnine ıelmit l»ir 
Yerem butuı ıibi ajır, hıtırtıh 
aolumalar ile böyle •iır ajır ıi· 
derken be.zan da durak yerlerine 
daha ftl'llladan yol orumda ka· 
lablır. Her taraftan telltlı sesler 
yiibelir: 

- Aman, ıaliha makinenin o· 

kesini ıetireceiini diifünüyordu. rada blr venedlk gemt.ııı göründü. k 
bulunur, hem Venedikte canımı sı an 

Bazıları yaya olarak yola ıidilip Herke• top ba§ma ıeçu. bir dedikoduya son ıelir, hem de Le-
lı·c1ilemiy-.J.ini beeap ediyor • Kara Veli, arkadatlarma hak ver- • -. nıı1u. Sahiden gevteml§tl. HattA blr onarclo her zaman avucumun içinde 
du. yıt önce Veııedlk ko1'9U11 Jak Ar • bulunur. 

Bu aracla bizim kompartıman • 
da olan plculanlan birinin aklı
na bir fikir ıeldi: 0 Arkadatlar, 
bu trenin içinde en ataiı sekiz 
yüz kiti var. Bunlann yansı kuv• 
vetaiz olaa bile dört yüzü ıiiçlü 
inaanlardır. Trenin odun ile bu 
yokutu çıkamıyacalı da anlqıl • 
dı. Burada ne kacla,- bekle.ek bey· 
hude. Bu itin en akılbcuı, her· 
kes trenden inmeli, bir kere tre
nin yüküniı böylece hafifletelim. 
Sonra kuvveti olanlar treni yan • 
lanndan ve arkamdan iterlene 
lokomotife yardım edilmiı olur. 
Tren & vakit kolaylıkla bu yoku· 
fU çıkar,. eledi. 

Bunu dinliyen 701 arkadqla • 
rmdan biri, daha kimsenin IÖz 

.CSylemesine meydan bırakmadan 
atddı: 

- Aman bira&ter, dedi, sakın 
bunu EnYer Pata duymum ! Yok
sa yanndan tezi yok, bir tamim 
ile senin bq fikrini utul yapmaja 
kalkar!,, 

O zaman, odun ile tren yürüt
meie çalıtan inaanlar arasında 
ıelip ıeçen hu a(;zler yalnız biz· 
lerin ıatkınlıiımızı delil, ayni za. 
manda harp içinde bqkumandan 

menyoya u daha )"ellWyordu d& Bu- Kornelya henUz on Uç yapnda bir 
rak yüze yllu dllfman gem18lne ıtr· kız idi. Armenyo bundan d6rt yıl 6n· 
mit onu yakDUftl. 

Rum ~ haftan u.vmaya ce mqhur 11enatörlerden Revena dU· 
karar verdi ve kulcmı çekerek ar • kası IAllçi Allyeri'nln kana LtlçlJa ile 
kadqlarma kumandalar vermete sevişmiş. bu Ç"ıcuk olmuştu. Genç dil· 
b&fladL şes çocuğu doğururken ölmüş ve son 

Bu ııırad& Jak Armenyonun kar· 
deıt Alban Armenyo intikam lçln nef eslnde de gtinahını kocasına aç · 
Kara Vellyl arıyor fakat bulamı - mrştı. Dfik dö Ra\•ena, Venediğin sa -
yordu. btelyanm kardq veya anne- yılı şövalyelerinden olan Armenyo"yu 
at vuıtullt' Kara Veliye tuzak kur- düelloya çağırmlf, fakat o da tam kal· 
mayı dUf1lndO. KetaJoaya premt Le· binin ti•rine ıelen bir kılıç "varasile 
onardo tıwıu muvafık buldu. Rum 
ıuz,eıının köyllnde, ne kadar akra • kansının yanına gitmişti. 
bul varııa &'etlrilme.ı tçin uker Armenyo küçük Kornelyayı yanı· 
yoll&dı. na almıt. Venedlk ciTilnndald k6y • 

lerden birinde, bir pansiyonda bilyilt
Armenyo sesini alçaltarak Leo • mut. okatm.., ve J'9titU~ -.ı 

nardo"~ aakulda. Bllslç •• manalı günleri ve genç kmn nasıl dünyaya 
bir bakışla ilave etti: geldiğini bildikleri için hiç bir Vene· 

- Büyük işler çok zaman bir ka · dik şövalyesi onunla evlenmezdi. Fa -
dın parmaiı ile çevrilir. Venedikte e· kat Leonardo hem saf bir delikanlı l
peyce bulundun amma anlaşılan bunıı di, hem de bunları bilmezdi. Komel -
dair denemelerin yok .. • yayı Armenyonun niklhlr kan•ndan 

Aradan üç sallt geçmemişti ki Al· doğan bir kız ribi alırdı. Genç kız da 
ban Armenyo ile prens Leonardo' - yoktan bir perenses olurdu. Zaten gü· 
nun önüne iki insan getirdiler. Bun· zeldi. Şirin ve sevimli idi. Leonardo 
lardan birisi em beş yqlannda ihti- ı~u her halde çok sevecekti. 
yar bir kocakarı idi. Ayaklan tutmu· Armenyo ne zamandanberi pbt pis 
yor, gözleri görmüyordu. Kızını kay- dilşUndflğll halde şimdi kafasının içi 
bettlkten sonra böyle olmuş. Hele o bile aydınlanmıştı. O gün bir ta~la iki 
gUn yakapaça oraya getirilmiş olma- kuş vuran bir avcudan daha çok ae· 
81 da ytlretlne inmlf- vinçli idi. 

Diğeri yfrmi Uç yfrml dört yaş· · Kartısında duran Nikoya yaklaştı. 

vekili olan Enver Pqanm ıaıkın· 
lıiı derecesini de ıösteriyordu. 

• • 

Elini onun omuzuna koyarak okşadı. 
Niko kendbdne yapılan bu iltifat· 

lann deferlni anlıyordu. Fakat baka
lım sonu nereye varacaktı! 

KadllllJl'ala ~~ 
duygulan. Gülmek lhımdır. Allah, Kayıgı rıthıma çektiii vakit deniz 
Allah! kenannda birkaç yakılmış mangal 

- Sahiden bana sültlnür, Needet, ıördü. Mangallardaki korlara bakın· 
qlunda bahtiyar olmamlft baaun lA· ca. anlaşılmas bir fikir sil!lilesini 81 • 

fı mı olur? Bu da mı mesele? Kendi ralıyarak Nesrini hatırladı. 7..aten içi 
kendine utanıyordu. Şah91 arzularına. çürümüş. dallanmış. )-aralanmıştı. A· 
inkisarların& fazla 1er vermlf, bQ · al ruh tahavvUllerinden biri Necdetl 
tün bir mevaimi röntll davalan için· yine bastırdı. Deminki silktlnet ve gö
de bocalryarak geçirmitti. Kendini nül rahatlığı taze bir sala boyanın 
daha ziyade cemiyetçi ıörmek, böy - uılanması ılbf. kanttı, silindL Olüm t 
le çevreden dışarı, Atık Kerem ıibi, Ya ben de Nesrin gibi öltinw.m. Ben 
yanıp ttltmektense cemiyetin makine· yok olmuşum ne zarar?Se,·gilim hiçbir 
sini ltletmefe yarar bir parça olmak iz bırakmadan benimle ıÖ(ecek ona 
istiyordu. istiyordu, istiyordu... Nl · yanarım. 

Bomaaıl 
881em: 48 

Onlar o kadar kuvvet ve hızla 
l~ içten yqanmııtı ki onla· 
nn hatırumda daha ziya • 
de bir öllm çefDlsl Tardı. Necdet bu 
bUytik buhranın pmdf h .. bını ıör • 
mek i8tedL Zavallı dimağı rerçi sat· 
lam bir •uhakeme nrecek halde de
jildl. Kendi kendine sordutu pylere 
akb detti, yine sinll ctTap Terdi. Dt· 
70rda ki: 

- Ben ba iti niçin tl bqtuııem· 
dan dert edindim? Neden ilk andan 
beri lmltü baladam? Burhan mey· 
dua 9blaldaa ene) daha alrıfn, 
dalaa apk dawaaamu m ldha? 

8a11J', ne •lmkh 7 Betbüt ola· 
cNım llldaden f pe dalda. Kendi • 
.ı mkı t.ttam. Sırdq lltaledf& Da 
Uf hlr OJDPI& dlill Jd ll&Jba poq 
ramla llartket ede,lm. Da7d..., 
,... ... ..,., bllllme delndaa dol-
,.,. ~- .... lllr mıuub. Oaa 
•••- tattım, Oaa mlptael et
meclbl. Ona, llJJk oldafu ıtzll ıaa • 
bette a\'8111 ıkbdea, avam lilfla • 

Yazan: Safiye Erol 
den saldı bulandurdam. Çok iyi. çok 
doiru oldu. 

Sandalın bqı açıklara dönmBttü. 
Necdet, bir iki hamle ile istikameti 
dotrulttuktan sonra yine kürekleri 
bıraktı. Ba,ını kollaı:ı ile 1ararak ku· 
catma dilftirdU. Aşkı Uç sarih devre· 
ye bölüne bfltrdi. Evvela isyan, son
ra hicran, sonra tevekkül. Şimdi te • 
vekkUl devresini yqıyorda. Ba artık 
son merhale olacaktı. - Yeldelfrme
ninde oturan baa. doetu bir avukat 
Hikmet Bey vardı, derdi ki: 

Yıldız hlliyeslnl bitir misiniz? 
Benden dlnteyia. lWıaatta öyle 711 • 
clızlar Tal' ki oalarm ıfliı b,flmem ka~ 
)'la bin eenede anımıza vbd oluyor. 
O 71ldızla aranuadaJd mesafeyi dU • 
tllnln. Bir de anımızı dtlflntln, bir 
de ba aram tiatfiade yqıyaa ıu a • 
lız avukat Hikmeti dfişUnln. Artık 

heap edin, ef eadlıa, bu adamın tees
llrl, matesl ft1& uadetl ne c: .... ·ı 
tir. NamUtenaht bilytlk bir varlık için· 
de namltenahl ldlçiik bir mevcudun 

:retler, karalar, he1M1l yolunda, fakat 
Aparttmanın karanlık penceroelerl· 

hani tatbik eden?. ne ,·ah~f bir ürkeklikle baktı. Kendi· 
- Hadi hadi, dedi, şimdi en. Çar· nl biraz evvel bahtiyar bir adam san· 

şıdan kılıç balıfı ahnm. Üzüm, rakı, 
baı ahnm. Kapıcı madam pişirir. Bal- mııtı. HalbuJu - Bfr ökıfizdll. Şu 
konda deniu kup tek bqıiaa dem . pencerelerin arkası bot- Necdetl ora· 
lenirlm. Iater çahpnm. t.ter dinle • da - defli orada, dlnya ytlzlnde 
nlrim. Para kazamJoıım, ...ıet1mde her hangi bir çatt altında - bekli -
parlıyorum. Herb9 el a.&1a•• tutu· yen kimse yoktu. Ruhunun en httyUk 
Jor. Gencim, ..,....., w.murım. di!ı•tin! de kader ondan esirgemiıtL 0-
Dokaı Nl•et bir araya pldlktea son· lüp gıdeeekti de ömrilnUn mahsulü o· 
ra onwıcusaau da ~ek, llle her lan bu sevıtden yeryüzünde bir nişan 
teJf birden anca toplamalı olar mu? hırakamıyacaktı. Kanı, zehirlenmit 
Haydi eve, yallah! gibi gayri tabii bir cevelAnla. dönme· 

Ta• bir heftlle klreldere urıl · le bqladı. 
dı. Ge~ ve kunıtll adalelerinin a • - Ne olur, artık Bedriyeye aöylerim, 
henkli itleylfiade derin bir lezzet bu· dedi. bir mektup yaanm, yahut bir 
larak çekti. şey bir ,ey yapanm. O, Barhanm olu-

RUhanu tatlı bir tevazu ve tevek· yor. Yalan bilsin ki onu dünyada a· 
kül sel ıibi buarak o hicran çorak· kdlann alaauyacajı kadar aeven bi· 
hflnı liderdi, yumuşattı. risi \"ardır. 

Armenyo soruyor; Leonardo, onun 
söylediklerini rumcaya çeTirerek Ni • 
koya tekrarlıyordu: 

- Mademki Kara Veliye kartı bü· 
ytik bir kin besliyorsun, onu bir yer· 
de rörsen, yahut onunla karplaf11an 
ne yaparsın? .. 

Rum genci sai elini ıöfsilnün ild 
yanlarına, almna ve karnına ıötüre
rek haç yaptı. Yemin etti. 

Daha sonra dişlerini sıkarak ilbe 
etti: 

- Öldilrürtim-
- Peki.. Bunu niçin timdiye kadar 

yapmadın? .. 
- Kara Veli ele geçmez bir adam • 

dır. Siz de onu tutsanız sağ bırak -
mwınız.. Fakat ele geçiremiyorsa • 
uuı_ ,.e.ı bir balıkçı,> ım. 

- Olsun .. Bazan koca bir donan • 
m:nın yapamadığım bir sandal yapar. 
Koca bir amiralin beceremedJlinl bir 
balıkçı becerir-

Niko dudak büktü ve acı acı ba· 
ıını salladı. 

Armenyo sorgularına devam etti: 
- Kardqini hiç özlemedin mi? O

na kurtarmak istemedin mi? 
- özledim. Fakat ben özlemesem 

bile anam onun aynlıjı yüzünden 
böyle kötürüm ve kör oldu. Onu son 
defa göremekten ba§ka bir dJleft yok. 
Bu dileğine kavuşsun diye her teri 
rö• alırdım. 

- O halde?. 
- Onun yanına kimse •kalamaz. 

Pereveze körf ezinln derinliğinde, Arta 
ırmağı boyunda ve denizden içeri de. 
Arta köyündedir. Anama bakan ol • 
• 811•1 .... alır slderdl•. f~t 
başka kimsem yok. 

- Aferin. Sen cesur bir dellkan • 
luıın. Fakat bu işlerde bilain yok. Ben 
sana kardeşini kurtarmam hem de 
1\'.ara Veli Reisden öcilnü alman için 
onu öldürmenin yolunu göstereceğim. 

- Böyle teY olmaz .. Yapılamaz.. 
Nlko bafını safa sola sallamı1. sa· 

biden ümitsiz bir adam halini takın· 
mıttı. 

- Anana bakacağız.. Sen selioce
ye kadar, gelmer.sen ölünceye kadar 
bu şatoda ylyip içecek, ıiyecek ve 
yatacak. Sen de eğer bu işi becerir -
sen hem ıinUin rahat edecek, hem 
de zengin olacaksın!-

- Zen•in mi? 
- Evet .. 
- Nasıl?-

En apir iki bin lira kıymetlllde 
bir yilztiktü bu. Mustatil yontulmuş 
iri bir yakut, etrafı pırlanta ~evrili. 
Kuyumcu Tabelyan diyordu ki, bulun
maz bir okazyonmut, Jsviçre işi imi~ 

Madam Şunberg kumarda borçlandı
jı için acele satacakmı~ Dünyanın 
en nazlı kadmı bile bunu &elenme • 
mezllk edemez. 

Necdet, o perşembe günü banka • 
dan, kaç senedir biriktirdiit parala • 
rı kaldırdı, Tabelyana bin dört yüz 
lira verdi. Elli Ura kadar bir mik • 
dar arttıtı için adeta canı 11kıldı. Ak· 
p.m olunca bir çocuk buldu, ytiztifil 
bir mektupla birlikte Bedriyenln köş· 
kUne 1rönderdi. Kendisi bir alcuya a· 
tacını siper alarak çoeutun döniltil · 
nU bekledi. Ok yaydan fırladıiı anda 
kalbinde bir çarpmh duymuı Te her 
,e)'f n ıutık ebediyyen ka1boldufunu 
hieltkablelvuku ile anlamı9tı. Mek • 
tup Necdetln kendi el ya11sile fakat 
imzasız ıidiyordu: 

•su bu acı111 bilmem h6' ttllllfl&nU 
mı~ Sanıyorum ki diln11ada bu kalltır 
zor daganılan bir ıe1111oktur. Sizi HV 

dün. Sizi ıevdlm demek giSnlDmil ör 
ıelil/or; bu aliz ne kadar haf il, ne ktr 
dar lıiç. lruan dilinde dolflf'UI en eoır 
lı en zenginkelimelt:ri bir OTallO ge • 
tirip en maıealı bir ifade l/fl1'atmak 

(Arkan oar) 
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Suvarilerimiz dün el 
üstünde taşındılar 

,_..(Vstyanı 5 inci sayfada) \ 1,90 metreye kadar yük.elen altı 
sırık üzerindeki mühim müaaba • 

bu neticeleıi birbirlerile mukaye- kada en ıon dereceye kadar yük
se etmeye imkan yoktur. Çünkü ıelmeye muvaffak olan yüzbqı 
hepsi ayrı, ayrı bir müsabakanın Cevat Kula altıncı olmuıtur. 
ayn bir puvanıdrr. Viyanada Sa- 132 müsabıkın girdiği 42 ma • 
im iki İnetre yüksekliğindeki ma- nili ıon müıabakada Eyüp Öncü 
nii Yalcın ismindeki atile aşarak birinci, Saim üçüncü, Cevat Kula 
birincilfği kazandı. onuncu gelmittir. Süvariler bun· 
Diğer müsabıklar bir doksanı dan ıonra Viyanaya geçmiıler· 

geçemediler. Fransızların en kuv- dir. . 
vetli ve en eski şampiyonları da Viyanada 23 hazıranda ba,Ia • 
bu müsabakaya girmişti. Aldığı - yan müsabakalara Fransız, Türk, 
nuz sonuçlardan memleket hesa • Çek, Avusturya, Macar süvarileri 
bma büyük bir iftihar ve gurur ginnitlerdir. ilk günü yapılan 
duırı·ıyoruz. ve yetmiş hayvanın girdiği Bel 

" ~ ,, .. bak d 
Yüzba'ı Cevat, birinci mülazım Yiyeler kupaıı muı~ asın ~ 

Saim de demitlerdir ki: Saim Pulatkan Çakalı ı1e on bı· 
_Tamam ilç ay oluyor ki Av- rinci gelmittir. Ayni gün yapılan 

rupanın muhtelif yerlerinde yapı- ve 1,80 ne ka.~ar yükselen .. 6 ıı· 
lan lrnnkur hipiklere giriyoruz. rıklı kudret muaabakaıında uç ıu· 
Bize her yerde hürmet, sevgi gös- bay birinciliği, ~iğer üç. suba! da 
terildi. Hele bayrağımızın ikide üçüncülüğü takıım .e~~ıtl~rdır. 
bir seref direğine çekilmesi Türk- Bu müsabakadakı ıkıncıler ara
leri ':>oralarda da iyjce tanıttı. Bizi ıında Saim Pulatkan da var-
her zaman her yerde alkışladı· dır. .. 
lar, büyük sevinç duyuyoruz.,, ikinci gün yapıla~ ~.u•~~aka • 

~ ~ -" da ıbinicilerimiz dorduncu gel-
Zabitlerimiz Niıte ve Ahende mitlerdir. Viyana şehri kupasına 

kazandıkları muvaffakıyetlerden mahıua olan en mühim müsaba· 
ıonra, Peıteye geçmiflerdir. Peı • kaya 38 at girmi§, birinci müla· 
tede 20 haziran günü yapılan Tu· zım Eyüp, üçüncü gehnittir. 
na büyük mükafatı müsabakasına 27 haziranda yapılan yüksek at 
ltalyan, Alman, Macarlardan 51, lama müıabakaıında Saim 2 met
Türklerden yedi at gimıittir. re atlıyarak Viyana yükıek atla • 

24 mani üzerinde olan mü.saba- ma falllpİyonu olmuıtur. Prens 
kada Eyüp birinci, Saim ikinci, Ojen kudret mül&'bakaımda Saim 
yüzbaşı Cevat sekizinci olmuş • dördüncülüğü kazanmı§'tır. 

t Ayni ıoün Sitef ekanson mü-u•. o 

Süvarilerimiz Peıtede büyük bir aabakumda yedinci ve dördün-
l'.laka ile karşılanmı§, birinci dev- cü mükafatları almı§br. Arkadaş· 
rede Türk ekibi dördüncü, ikinci lar müsabakasında yüzbaşı Cevat 
devre<Je üçüncü olmu,tur. Musa· dördüncülüğü kazanmıttır. 
bakalar beı gün sfü-müt, son gün Saimin iki atladığı ıöyle anla· 

Alaturka 
güreşler 

Kara Aı!i rakibi Mehmedi 
gırtlaklıyarak yendi 
Haya kurumu çıkarına dün Be

tiktaıta Şeref stadında alaturka. 
güreıler yapılmıştır. 

Ciireıler kalabalık ol.mu§, ıa -
b.~h ondan aktam sekize kadar 
~rrnüıtür, Güreılerin sonuçları 
!OYledir: 

K·~~ateye on dört giiretÇi çıkmı§, 
ucuk Kara Ali Süleyman Hay-

~tti H ·· ' ' n, useyin berabere kalmış • 
lardır, 

K" ille b· uç ır çift çocuğun gürqi 
çok alkıtlanınıştır. Küçük orta: 
18 pehlivan girmiı, dömi finale 
kalan Malkaralı Hüaeyin, Abdul· 
lah, Y ı1dırını Bekir, Ra.aim bera· 
bere kalmıılardır. 

.Büyük orta: 12 pehlivan güreş-
mı§, finale Uzunko""pru··ı · · H ·· · . u, uaeyın 

de Çıraği Deli Mustafa kalmış • 
tır .. Çırak uı.ıtaıına pes etmif, Hü
aeyın kazanmııtır. 

.B~t altrns: 18 pehlivan güreı • 
ınııtır. Dönji finale kalan Salim, 
Mahınut, Gi?nanh Hamdi, Koç Ah 
met berahe~e kalmıılardır. 

Kara En-;in He Sirozlu Fuat bir 
gö:ıteris nıfüsabakaaı yapmı!lar • 
dır. - · J 

Baıa: T\ürkiye pmpiyonu Kara 
Ali ile M~medin güreıl~ri ~rım 
&aat ıürııı).iı ve Kara Alı künde 
ile Yenilikken birdenbire oyun 
dönnıiif •ti rakibini aarma ile gut 
laldaya.raıi yenmiıtir. Mülayim ile 
T ekirdaf ı H üaeyin iki taat gü· 
re~ten 10 ra berabere kalmıtlar • 
d 1 • - .... 
ır. 

tlıyor: 

- 1,80 üzerinde Fransız yüz
baıısı Duran üç defasında da ma
nia taktığından müsabakadan çe
kildi. Saim, ve meıhur Fransız 

kasteri, ikinci defada Fransız mü
lazımı Tilyer birincide manii at
ladılar. 

Mani 1,90 a çıkarıldı. Saim 
birincide atladı. Kaıteri ikinci 
hayvanile üç def asında da devril· 
di ve bu at müsabakadan çıktı. 
Diğer atile ikincide atladı. Til
yer de ikincide mania ipine ıid • 
detli bir vuru§ yaptı. Sırık fırla· 
dı, fakat dütmedi, geçti. 

Mania iki metreye çıkarıldı. 
Halkın heyecanı ıon raddeyi bul
muıtu. Binlerce halk tamamen a
yağa kalkmıf, manii ıarmııtı. 

Herkes müsabakanın neticesini 
merakla bekliyordu. 

iki metreli manie ilk sürmek 
11ruı Saimde idi. Sürdü. At ard a· 
yaklarmı manie taktı ve sırığı dü
türdü. ikincisinde de at tamamen 
maniin üzerine düştü, ve manii 
devirdi. Y alçm üçüncü defasında 
çok güzel ve yüksek bir atlayıfla 
manii aftr. Fransızlar muvaffak 
olamadılar. Saim birinci ilan e
dildi. Bravo Türk, yqa sesleri 
meydanı çınlattı. 

Saimin birinciliği kazandığı ge
ce Briıtol otelinde komite tara • 
f ından bir akpm ziyafeti veril
mi9, komite reisi demittir ki: 
-" Türkler evvelce de Viyana

ya gelmişler, fakat duvarlarını 
geçememişlerdi. Bu defa geldiler 
ve Viyananın en yüksek maniini 
aştılar. Bütün Viyanahlann kalp
lerini fethettiler!,, 

KURUN - Değerli zabitleri • 
nıizi candan alkıılıyonız. Y arolun I 
anlanlar .... 

Macar güreşçilerile yaptığımız yedi 
maçtan altısını kazandık -----

Çoban 
Ağır Macar güreşçi

sini 3 dakikada 
yendi 

Maçlarda Tüze ve inhisar
lar bakanlarımızda 

bulundular 
Dün sabah gelen Macar gl~·eşçile

ri gece yiı'mi birde Beşiktaşta ı;ieref 
stadında ilk müsabakalarını yaptı -
lar. Hava sekize doğru bozmuş, şid -
detli bir ı·üzgar çıkmıştı. Biraz son -
ra ise yağmur yağmaya başladı. Saat 
dokuza doğru da yağmur şiddetini ar
tırdı. Yağmura rağmen sahanm ka -
palı tribünleri tamamen dolmuştu. Bir 
yandan da boyuna halk geliyordu. in· 

Atina .. lstanbul 3-3 
berlıbere kaldılar 

hisarlar Bakanı bay Ali Rana da gel- Ma~tan heyecanlı bir görünÜf 
mişti. Yağmur bir saat kadar sürdük- lıte tatsızlığı, verdiği zevk· kikle otuz metreden bir gol ata • 
ten sonra kesildi ve müsabakalar baş-
ladı. Biraz sonra Adliye Bakanı bay ten fazla ve gelenleri pek de rak beraberliği temin ettiler. 
Şükrü Saraçoğlu da geldi. tık olarak doyurmıyan bir futbol maçı da • Yunanlıların üstün oyunu ba· 
56 kilo Hüseyin ile Dobo karşıJaştı. ha: Iatanbul - Atina karşılatma· rizletti. Kalecimiz hatalarmı öde· 
tık on dakikada bir şey olmadı. Ma- ar. mek ister gibi birer dakika arabk-
car alta yattı. On beşinci dakikada Miaafirler de bizimkiler de a• la ve yerlere kapanarak ki şüt 
Debo galip geldi. landa. Tören yapılıyor. Türk ve kutardı. Yunanlıların bilhassa a· 

61 kiloda Yaşar ile Pomiye karşı- y ı 
laştılar. Macar hep altta güreştL ilk unan milli martları saygı ile din· çıklan çok tehlikeli oyuncu ar. 
on dakika bitti. Yine ayağa kalktı - lendi. Arkasından cümuriyet mar· :f. :t- " 

Jar. Yaşar galip geldi. fi çalındr. Alkış .• allat.. ikinci devrede müdafaaya Ya· 
66 kiloda Yusuf Arslanla Varan- :t- :t- lf. şarı aldık. Nuri orta hafa geçti, 

gi güreşti On dakikada bir şey ya - Maç baıhyacak. Takımlar yer- lbrahimle Vefalı Lutfi takımdan 
pamadrlar. Yusuf Arslan hA.k:im güre- lerini alıyorlar Kırmızı formaları çıktılar. 
şiyordu. Kur'a çektiler. Yusuf Ars - altında bizimkileri şöyle sayıyo - Yaşarın yorgun olduğu mu -
lan alta yattı ve on üçüncü dakika- ruz: hakkak. Daha birinci dakikada bir 
da Macarın sırtını yere getirdi. 

72 kiloda Saim ne Urdök karşılaş- ' Mehmet Ali - Lutfi, Nuri - iska yaptı ki az kalım bjr golei 
tı. tık on dakikada beraber kaldılar. Kadri Lutfi (eıki Vefalı) ibra • mal oluyordu. Bizim takım bir tür· 
Kur'a çekildi. Saim alta yattı. Uç da- bim - Necdet, Münevver, Hak - lü düzelemiyor, ağır, kötü, ezl:-ere 
kika bitti. Macar yattı. Yine bir şey kı, Etref. oynuyoruz. Kalemiz sıkışıyor. Yu
yapamadılar. Macar yine kalktı. Tek- Görülüyor ki takım başlan ha - nan sağaçığı biribiri arkasına üç 
rar ayakta güreştiler. Sonunda Saim 
galip geldi. fa Betiktatla GaJataaaraydan ku- korner vurufu yaptı. Bunlar tam 

79 kiloda Nuri ile Doboiğnas gü rulmuştur. Fenerli ve Güneşlilerin kalenin önüne düştüler, ikisini 
reştiler. Nuri çok atik ve atılgan gü- Romanyadan yeni geldikleri dü - kaleci korner yapmak suretile an
reşiyordu. ilk dakikalarda Macarm §Ünüliirae takımın böyle tertip e- cak çelebildi. Üçüncüsü avt oldu. 
sırtını yere getirdi. Fakat minder dı· dilmesi zaruri görülür. Böyle maha1·etli korner atış az 
şında olduğundan sayıJmadı. Nuri bi- ~ :f. :t- bulunur. 
raz sonra yine minder dışında Ma • 
carın sırtını yere getirdi. tık on da • Şazi Tezcanın idaresinde maç 22 inci dakikada bek1erimiz to· 
kika böyle bitti. Yine ayağa kalktr - ıbaıladı. Yunahların akınına kartı pa çıkmak için adeta gönül ra • 
lar. Nuri mütemadiyen güreşiyor, l\fa bir akm yaptık. Yunan beklerinin hathğile birbirlerini beklerlerken 
carı çok sarsıyordu. Dobo lğnasm bir bir tereddüdü, Şerefin aralz.rın • Yunnlılar üçüncü gollerini attı -
aralık burnu kanadı ve biraz sonra da 

dan sıyrılarak topu kaleye ıokma- lar 
müsabakayı terketti. Nuri galip ilan k d tk' d k'k d O.tuz ıekı' zı' nc·ı dakı'kada top edildi. sına im an ver i. ınci a ı a a 

87 kiloda Mustafa ile Török kar· bir gol. işe iyi başladık sayda • çizgi içinde Yunanh bekin eline 
şrlaştr. Mustafa çok sert güreşiyor. - bilir. iyi oynuyor gibiyiz. Hakkı dokundu: Penaltı. 
du. tık hamlede Macarın sırtını yere Yunan bekile bir sür'at yarışında Yunanlılar buna çok itiraz eı
getirdi. Minder yanında diye sayıl - kaybetti. Arkasından bir akın da· tiler. Kalelerini boş bırakmak is-
madr. Mustafa beşinci dakikanın ıı h"l ha yaptık amma kalesini konuna- tediler. Fakat tam sporcu nı ı e inci saniyesinde rakıbinin sırtını hak- b 

k Ya koşan Yunan kalecisi ile Hak- hareket eden kafile reisleri una kile yere vurara galip geldi. 
Saat on ikiye doğru ağır siklet kı fena çarpıştılar. Kaleci yerde meydan vermedi. 

Çoban Mehmetle rakıbi Macar karşı- upuzun yatıp kaldı. Biı·az sonra İşte üçüncü golümüzü de böyle 
Jaştı. Çoban 3 dakika 3 saniyede Ma • ayılmakla beraber kalesini ihtiyat çıkardık. 
carın sırtını yere getirdi. Her zaman arkadatlara bıraktı. 39 uncu dakikada bir Yunanb 
yüzümüzü ağartan güreşçilerimizi can O h oyuncu bizimkileri geçerek tek 
dan kutluJarız. yun yirmi dakika, da a çok h k 

KURUN~ 
GUndeUk slyut gazete 

İstanbul Anka.ra caddeal, (VAKiT) yurdu 

ftdare: 2t370 
Telefon 1Yazı 1~lert : 24379 

Telgraf adresi: KURUN tstanbuı 

Posta kutuw No. ta 

Gazetemize g!Snderilerı yazılar, gazet;. 
ye girmek tçln lse, zar1'ınm köoeslne (ga
zete) keli.meal yazılmalıdır. 

Karşılık lsUycn okurlar, mektuplarına 
10 kuru§luk pul koymalıdırlar. 

Baınlmıyan yazılan gert göndermekten, 

1 

.. 
kıymetsiz yollanDU§ ı:nektupla.rm i~lne 
konulan paraların kaybolmasından, i!A.n 
olarak çıkan yazıla.rdan dolayı, dJrektör • . 
lUk, Us tUne ııoru sorgu almaz. 

087.etemlzde çıkan yazılarla r~sltnlerln l 
her hakkı salt kendisi lı;lndtr. .J.I 

Yunan alanında oynandı. Bun - ba§ına kaleye iler]edi. Bu mu a -
dan sonra vazi~et yavaş yavaş de- kak goldü. Fakat Yunanlı öyle 
ği§meye, onlar hızlanmaya biz ya- hafif vurdu ki kalecimiz tuttu. Yu· 
vatlamaya başladık. Yunanlıla - nanlı oyuncu saçlarım yolar gibi 
rın en büyük değerleri nefesli, a - vaziyetler takındı. 
tik ve şütçü olmalarıydı. Onların Son iki dakika tehlikeli bir iki 
vurdukları top daima atılan yeri hücum yaptık. Netice vermedi. 
"ölçmüt gibi" bulurken bizimki - Maç 3 - 3 berabere bitti. 
ler de yer tutmamak veya ezbere 
oynamak yüzünden çok defa kay· 
bolup gidiyordu. Yirminci dakika
da Yunan sağaçığı uzaktan bir 
!iitle topu kalemizden soktu. Otu
zuncu dakikada hakem Yunan ka-
lesi aleyhine bir penaltı cezası 
verdi. Yumm beki Hakkıyı arka· 
dan itmİ§ti. Yunanlılar buna iti -
raz ettiler. Cezayı Etref vurdu. 
Gol. Fakat aradan bir dakika geç· 
meden Yunanlılar enfes bir fri · 

Yunan takımının bilhassa gÜ· 
zel, yerini bulan vuruşlarını çok 
beğendik. Misafirlerimiz dünkü 
maçta daha şansclı olabilirlerdi. 

Bizim takıma gelince; ilk yir
mi dl\kikayı ayırırsak hiç iyi de -
ğildik. Hele ikinci parti yorgun • 
luğumuz pek belliydi. 

Yarın yapılacak ikinci macta 
daha iyi bir aonuç alabileceğimizi 
umarız. 



FL 1 T 
Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri ÖL O ÜRÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ı!'lırıt• · hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz · ve ancak bayıltıcı 
bir (hatarat öldürücü mayi) nln eıv. 
rielneklerl öldU reblleceğlnl -zan ettiği. 
nlz vakit maruz kalacaıl'ınız tehllkeyl 
dütUnOnQz. Huzur ve emniyetiniz için 
FL.IT kullanınız. FLlT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz. taze 
ve ıatır kokuludur. Siyah kutaklı ve 
asker reslmll ean tenekelero dikkat 
ediniz. Fiatlar tenzilatlı. 

Ununnt O~poıu : ı. CRESPIN, fst. Galalı, Vorvoaa Hh fıı 

Tür Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binle~ce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu ter.tip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: · 20.000, 12.000, 10 .. 000 lira hkikramiye

: erle t 2ö.OOO ) liralık mükifat vardır ••. 

DUN ve YARIN külliyatı Avrupanm en canlı, örnek eıerle-
rinden alınır. DON ve YARIN külliyatı en ~od~rn fikirleri gös
terir. DON ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar. 
DUN ve YARIN küUiyatı seçme bir kütüphane ·tetkil eder. 

Tevzi Yeri: V AKIT matbaaıı - lıtanbul 

Dıııet oeıinıııırı ue limanlır1 iıletme Umum J~aresi illnlar1 ~ 
Mikdar ve muhammen bedeli afağıda yazılı telgraf makineıi ye. 

dekleri 12 - 8 - 1935 pazarteıi günü saat 15 de kapalı zarf uıuliy
le Ankarada idare binasında ıatm alınacaktır. Bu işe girmek iıtiyen
lerin 532.50 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesikaları ve ite girmeğe manii kanuni bulunmad•ğına dair be
yanname ve ıekliflerle ayni gün saat 14 c kada'" komiıyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu ite ait Jartnameler Haydarpa§ada tesellüm 
ve ıevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak 
daiıtılmaktadır. · ( 3592) 

12 kalem telgraf makineıi yedeği 
· • Muhammen bedeli: 7100 lira 

~~mı 1111 

Sellnik Bankası 

1 
1 
La ~ıııııııım~ııını~ınooı~ııııınııı 1111111~ 111111111~1 11111~1 

Kazanmak için de bir 

L 
ahnız 

• ideal ıo§uk hava dolıl»ı · 
• Oürfıltüsilı ve ihtiıaısiz 
• Bi1tün alUı en sıcak memleketlere 

· mahsus olarak yapıJmışdtr 

• Asgırl Elektrik Sarfiyatı 

• fiyatı 180 liradan itibaren 

• Tediyat 18 ay vade 

Nureddin ve Şkl Ankara 
Satı' yerleri ; A. Vetter izmlr 

Sahibinin Sesı Merkezi 8eyoglu Gı!ıta Saret 

. 

\ 

Beşiktaşhlar, 

Süriıer 

Kadıköylüler! 

Bank 

Yerli 

Stze, btlyUk bir kolaylık olmak 
Uzere, ayakkabılarınızı ayağı· 

nıza kadar getiriyor 

Yeni açılan 

•• oy t Ş ve a 1 

allar Pazarları 
Beykoz Fabrikasının 

Ucuz, Sağlam, Güzel 
Kunduralarını satıyor 

Bu kolayhktan ve Yerll Mallar 
Pazarlaranın ikramiyeli aatıtla· 

rından istifade ediniz. 

SATILIK ARSALAR •• .----------
Betiktat. "tıldız Ihlamur cad - ı Va p u re u 1 u k 

deainde bir~r evlik müfrez arsa-
lar; beher metreıi 50 kuruttan TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
130 kuruta kadar satılıktır. Be • lıtanbul Accmtalıiı 
tikta§ tramv:ıı.y garajı kart11ında Liman han, Telef;on: 22925 
manav Şabana müracaat. · 

Göz Hekimin 
Dr. Şükrü Ertan · 

1 rabzon I" olu 
AKSU vapuru 9 b7mmuz ıa· 

h saat 20 de Rizeye ikadar. 

Babıi.li, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sa.hlbl: ASIM us - VAKIT matbaası ı Sah günleri meccanendir .. 

Neşriyat direkt6rll: Refik Ahmet SevengtJ ·-----------

D Ş TAB 8 UBEY:.tT SAIT 
Fatih Karagümrük ,tramvay 

durağı, No . . 4 

iE 
Şehrin ıebekeıine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğini muhterem müıterilerine 
bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede tenzil edilmittir. · Bir 
motör satın almadan veya berbangibir kuvvei muharrike teaiıatı yaptırmadan evvel her halde Satie'den 
bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 


