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2-VAKIT 16 EYL'C'L 1910 

•• r yuzme 
sa bak al arı 

n ·celendi 
İzmirliler birinci i\nka
ralılar ikinci oldular 

lzmir, 15 (A.A.J - Bugün saat 
onda Karşıyaka yüzme havuzunda 
Fuar yüzme müsabakalarına de. 
vam edilmiştir. Müsabakalar he
yecanlı olmuş ve aşa&'Idaki netice. 
ler alınmıştır. 

200 Metre Serbest: 
1-Turgut Köle 'lçel,, 2 -Tu

ran (Ankara), 3 - Fuat (İzmir). 
200 Metre J{urbagalama: 

1 - Mehmet (İzmir), 2 -
Mehmet (Ankara), 3 - Muzaffer 
(lçet). 
1500 Metre Serbest: 

1 - Mehmet Ali (lzmir), 2 -
Hüseyin (Hatay), 3 - Ali Ünal. 
!(Bursa). 
Kull Atlama: 

1 - Necdet (Balıkesir)', 2 -

Lrerhia edilmiı Fransız 
askerlerini taııyan 

Bir gemi kafilesi 
Akdenizde mayn 
tarlasına girdi 
İki vapur battı 
Cenevre, 15 (.A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
10 tüccar vapunmda.n mütc. 

şekkil olarak terhis edilmi~ as. 
kerleri nakletmekte olan bir 
Fransız kafilesi Akdenizde 51mal 
Afrikası ile Marsilya. arasında 
bir mnyıı tarlasrruı. tesadüf et
nlştir. 

Vi.'.")idcn öğrenildiğine göre, 
afileye dahil vapurlardarl. ikisi 
atmıstrr. Bu vapurlarda bulu. 

nn.n mürettebattan ve terhise. 
ilmiş askerlerden ekserisinin 

· ırtarı1a.bildiği zannedilmekte. 
r. 

Düğün evinde 
hırsızhk 

Eırrelk1 gece Ka.bataşta. bir düğün 
e'lrinde garip bir hıl'l5ıdık olmuıı, 
evin biP katı tamamen soyulm~
tur. Hiıdise Kalıata.şta. Merdiven 
sokağında tütUn tüccarlarından A~ 

M. Ali (İzmir). 3 - Hüccyin 
(Ankara). 
"''"100 JJa.vrak l' arışı: 

l - Ankara takımı "Se\'ıat, 
Mehmet Ali, Turandan müte~ck. 
• {ıf,. 3 - 1~el takımı. 
Su Topu: 

Içel • Jzınire 112 Balıkesire Ol7 
kazanmıştır. 
Umumı tasnife göre 99 puvanla 

lzmır birinci, 9'2 puvanla Ankara 
ikinci, 45 pa\'anla lçel üçüncü gei. 
mişlerdir. 

Müsabakalardan sonra bölge as
başkanı tarafından ka:ı.anaıılar'J 
rnadal~ a ve kuplan \'erilmi~tir. 

Birıncilik ı.upasım lıınir, bay. 
rak yarışı kupasını Ankara, ve Su 
Topu kupasını da !çel bö!ge nl
mıştır. 

Romanyada kabine 
değiştı 

( Baı tarafı 1 incide) 
Mesai n:ıı:ırı, Maras: Ziraat nazın, 
Dragomi: Milli lktısat nazın, 
Lron: Maliye nazrrı. 

Pek yakında bu mc,·ıu üzerinde 
bir tebliğ neşredilecektir. 

Kralın yeni emlrn:uncsi 
Bükrcı, 15 (A.A.) - Dün kral, 

~Iişel, Romen devletinin bundan 
böyle totaliter devlet olacağını Ye 
harici siyasetinin mihver üzerine 
istinad cyliyeceğini bildiren bir 
emirnameyi imzalamı5tır. Demir. 
muhafız partisi, devlet icinde tn
nmmı, yeg~ne partiyi teşkil ede. 
cektir. 

Biikrc§, 15 (A.A.) - Radoı 
Ajansı bjldiriyor: 

General AntoneJ~o. son hadisc-
leri gözönünde tutarak, ordunun 
yeni ve mümkün oldUb'U kadar 
umumi esaslar dahilinde derh:ıl 
tensikine tevessül edilmesini cm. 
rc;rlemiştir. Scr\'iskr modern hale 
konulacaktır. 

General Antone.:ıko keza ordu
nun zamanın irabma göre. yani 
dünkü silMlarla desi!. yarının ~i. 
lahlariyle döt,rüşecek vaziyette ta
lim edilmesi için de direktifler ,·er. 
miştir. 

Sollum işgal 
edildi 

li ağa. oğluna ait 3 numaralı evde (Baş tarafı J incide) 
cereynn etmi~tl~ \'azgcçmi§tir. Sanıldığına göre, 

Üç katlı olen evin üst ik1 katın. vaziyeti tetkik için biltün partileri 
Cin ev sa.hibl Ali ağa oğlu en alt temsil edecek bir milli k<A"llite ku. 
katm4a da §oför Saffet clleıille be- rulacaktır. 
raber oturmaktadır· Dlln gece ey ı.ondra· l 5 ( ·A.) - IHiYlcr: 
sahibinin oturduğu C\.:.D üst kat.::ı. r BugUnkU nı.hirc tebliğinde ltal. 
da sUnnet dUğünü olduğunJ:ı:ı biı \'nnlarm tn.hliyo edilmi3 Sollum 
~ok davetliler cıri dolduımu!'jlar- koyUnU ~c-aı ettiklerine dair \'eri
dJr. Alt kntta oturan fJOför S:ıffe i"n haberle aJltl:ndRr olarak ·ura. 
~n refiknsı ve kızları dıı ~czıncl~ sını kayd"tmck fııydu.dnn half do. 
ıçin sokıı.ğ:ı ?ıkmı:şla~, f!O~or ~:ıf· ;4'11dlr k.J Ol'tn eu:k ba::ıkumr.ndanı, 
fct te her aJ.:.şamki :;ıbi bıraz ı.;c. ztrhh lut.ainrı Sollum mml kasın· 
rek .ke~if ol~uktan sonra 10 Ydbl~ dan <?ekın ğc baısladığmı ve bu çc· 
daki oglu il~ beraber od:ıs~a. gı kilml\ ile Ltby hudu<lur.da harekA.· 
dip yatmıştır· Faknt gece ynrıM tın munyyen bir ul'hıırı nihnyr:tc 
gezmede.n g?len kıı~ı ,ve kızlar• cn::ıJ~ buhtn1u;;.uuu daha 3 e~
cve glrdiMen zaman ~ırc;~nblrc AA· tosta bilui. mi§li· lfınırm mu hasa • 
ınp kalmr"l!rdır· ÇunkU her tA mata ... irmernesi için ltalyn:lın har. 

raf darm~d:ıgmıktır· Dolap! r ka· be g·rişioi::ı il1: lınft.ası z~rfınd" ~ı· 
rıattnlmuı~ san~k~ar açı 1?'11~· kon. ~ır J:nwrlleıi.,tıı hıırhıttan c!'kil • 
sol gl5zlcn çekılıruş ve bUtu!l b·ın. ne 'ndc · eri, Soilum'ı-n tis:.Unde. 
ların içinde ne var ne yokıın hl'paı 'i tC'rıecik'erdc" i l.ı la1ar, ya1ntz 
:rok olmuştur· h~r ln~ilir. p'vn " "'-ÖIUWU tarafm-
Kadın ve kızlan S~ff l'<> ..,w,' d n tPtulırıaktn idi. Bu bolrige kar 

nun yaltıklart odaya korku il<' ı it vıınl::ır, i1d -ım fnka ile Ü· 
girdikleri z man onları h"'r eydc>ı çüncli b'r frrl::ınm lO"'ÇU kuvve~. 
1 ilıaber horul horul 11vur bulmuş ı:rinl tal•ıdt l'tmi'jli· 
lcırdır. Saffet uyandırılınL-=ı ve d r· Orta Fark bo.s:'·un·anrlaııının te· 
hal yukandal-i düğlin evine lı :- b::ırU;;; ı>ttfrd;t;ı ,l!i: i. ~ollı•m'nn hic· 
v rilml tir. T . · n d · ·j d b•ı bir r.c-k ri ..VP\'n b'lhri eııerrmiyeti 
Junan emruvl't müdilı lü !il erkrının· ffi('\'CUt d !'.;il rr. Gavf.!t intiri 1j tıiı 
d n biri d rhıl , tlkut.a btı.Ş!am.ı. dalı::ak.ranın arkıııımt!ald htiçük li. 
\ c ya ıla"l nra tıı'Illada meçhul m:ını. bir C'01; s nt lerdcnberi hic bir 
lursız veya hırsızlann :ırka taraf hıup g mi i •:ı.rafından kullnnılrna
taki b~hç ·en g 'dikleri \'e bahçe ınıR ve- hatta z arct cdilrnemiş!fr. 
' "I rrm c ~mı kır ra'· içeri ""ki ~lvil halk mc:rk .,.i ol:ıı ak ta. f'o1-

ÜI'I"'C' • r .,, ı rı r'"' ''mı lır. Ev· !um. her tUı n chl'Dlmivettcn ari. 
d!>'d cm·un'i fır at bilen vo Saf. dir· Sollum·.:n t k :u: l>ina vardrr. 
fetle O~l 1nu:ı UYUdukları O "\'I bi :\o n ııJ tıÜfUS lı'n x· ide!! :ı.zdlr• 
1 sovmak n ç khm ~·en bu cü. A 1·<'ri r o'nrak •n ~ollı•m'un lıcr 

tkir hrrsızlnrrn her halde Pnf !ıa ı:i bir f'h<'m-ilİVE'li mevcut de· 
tetl trmrrnn ve E'vf bfl,.n d:r." !er •nldir· r · 'l:Ü l>ur:ıd:ı l!'J yoktur. 
oldun 1: nnNillmc>Me ·ir· Çünkli Sı,1!1mı'11n tt 1.--...,hrı'l elin" "'re • 
: ffrtln m kusurnı \" i iltt<'l1 ren- m~··ı fta1\ıın'"""n Vr':'S'>-'f"tn:ha 
n n:dıw n1 'd k1 rl nnla.ılma.k • giflen snh;ı :·olu bo\'unc:ı ilerleme -
tadır. sıni bUe kolnv1nctrrnmıyaca'ktrr. 

(Baş tarafı 1 ine.ide} 
Lon(]ra, 13 ( A.A.) - Hava 

Ye em:ı?.!.!'~! '"'S&rC~ ~
t~rek tebli~ri: 

Bu sa.balı birçoic düşman tay. 
y:treleri iki dalga halinde Douv. 
res yakmında. sahih a.ş:mı§lar. 
dır. Bu tayyarelere avcıl:ırımız
df.n mütO§e~kil büyük bir filo 
sür'atle hiicun1 etıni}J ve bir ha. 
\'a muharebesi cereyan etmiştir. 
Bu muharebe csnasrıda iki kü. 
çük dilşman grupu Londra böl. 
gcsine nüfuz imkanını bulmuş
tur. Bombalar atılmış ve diğer 
hedefler arasında Buckingham 
sarayına da yeniden isabetler 
nki olmu.~ur. lkc.metg:.hlara 
bombalar isabet etmiş, yangın • 
lar ~ılnnrş ve gaz \'e su boru.la. 
rında hasarlar vukocul"llu~lur. 

İlk raporlara göre insanca. za 
yi:ı.t azdır. 

Bu baskın esnnsmda en az 50 
düşman tayyaresi düşürülmliş· 
tUr. 

Loııdr11, 15 ( A.A.) - Bugün 
Londra bölgesine en az üç Lay. 
ynrecinin para..~tle indiği görül. 
mliştür. Londra bölgesinin doğu 
• oonup kısmmn. ıslık çalan bom
balar dü.şmü.5tür. Baraj ateşi 
~ddctli olmuştur. Harekfı.ta iş. 
tirak eden dU.'.;man tayynrelel'i 
adedinin fazla. olduğu anlaşıl. 
makta.dır. 

Londra. civarında bir ycrd.ın 
Taymis nehri :ığzmdan Londra· 
ya doğru uçan iki filo g3rülm~ 
tür. Bunlardan biri 48, diğeri 24 
tayyareyi ihtiva. eylemektcydi. 
Hava. müdafa.asmm baraj ate~i 
o kadar kuvvetli '~~tur ki, 
tayyarelerden bazıları der hal 
filodan a)Tılarak büyük irtifada 
müteaddit münferid muluı.rebe. 
ler Yermi§lerdir. Alman tayya.. 
relerinden ikisi düşUrülü..-ıoo 16 
t.lyy3redo11 müteşekkil di~er bir 
grup sahile doğru kaçmaya baş
laml§, avcılar tarafından takip 
edilmiştir. Bu a\·clla.r da.ha .son. 
ra dönerek diğer düşnıan tay. 
yiarelctinc hücum ctmi~lerdir. 

Bir mahallede hususi .evlerin 
üzerine 5 bomba bırakılmıştır. 
Bu evlerin s1ğmaklara girmi~ 
o!an sakinleri sı~aklardan sağ 
s:ılim çıknuşlardrr. 

Bugün öğleden sonra.ya kadar 
Londra bölgesi 24 sant rorfmd:ı 
7 aliı.rm gönnilıitür. 

Kütle halinde taarruzların 
ba§laclığmdanberi ilk defa. ol&. 
rak karanlık esna9mda,. tehlike 
sonu işareti ,·erilmiştir. A!man 
tayyareleri IAndra mUdafaasm· 
dan çok miktarda geçememiş, 
ancak zaman zamcın mUnfcrid 
tayyarelerin geçi'i kaydedil. 

Romen sefiri 
Gafenko 

Sovyetlerin notasına 
hükuinctin;n cevabını 

verdi 
l\fo konı. lJ (A·A·) - T..ıs a. 

jansı blldlri,ror: 
1:: eylülde hariciye koml!er 

muavL'1.i n. Dckon.ozof Ro::nnnya 
elçisl B. Gafenkoyu knbuJ etmiş 
tir. Sefir komiser muavinine füı • 
men askeri tayyarelerinin Sovyet 
nra~islnl ihlal cttikıeri ve Romen 
hudut krtaa.tınnı ta&ırikfı.tta bulun
duk!aıı hakkmrlaki 29 ağus1os ta· 
rihli Sovyet notasmıı. Romanya 
hükumeti tarnfınd1n \'erilen ce\-a. 
hı tevdi eylcntl?Sfir· 

Romen notasında Romen tayya 
relerinin hud•ıt boyunca uçtukları 
fakat Sovyct hududımu ihlal etme. 
:iikleri bildirilmekte ve I'..omen ta) 
vareciler'ne hudut hattını asla 
~eçmcmelcri ha.kl:mdıı. kaU emir· 
ler verildiği ilave edilm~tledir· 

Bundan ba.şka nota Sovyet tay 
varelcrinin de hutludu geçtiklerini 
iddla ederek had;.,cıcr<len mUlevel 
lit mcsaliyctin Romen tayyarc!e. 
rine "i..iklctilıncsine inıkAn olma. • 
dığını ka~ ıt ve ;,u suretle devam 
eylemektedir: 

Bununh beraber Sovyetler Bir
lfö ile ı~·i kom.§uluk mUnascbetle
rin\ mubıı.fezn. için biç bir şeyi e. 
s!rgememek kararında olan Ro • 
men hükfunetl ı eyliı.lden itibaren 
hudut ha.ttt civarmdald bölgede 
blitiln Ul'UŞlart rastık etmiştir• 

Keza Romen hiikfımeti karada 
da Romen muhafu:hn tara!mdan 
hudut hıidiseleri ika edildiğini. de 
inkar etmekte \'C bu hadi..'lelcrin 
Sovyet muhnfr7.:lan tarafından ih. 
dal\ ediJğini bildirmektedir· 

Bununla beraber. mevzuu ba.lıiıı 
iji komşuluk mUnMebetlerlnirı mu 
bafaıast arrulanntlan mülhem o -
lan Romen hUkumeti Romen hu • 
dut ınuhafızlarrem aJJikAr toprak 
tecavüzü halleri m\ist~a olmak 
Uzere tııila.ha müracaat etmeler:ilrl 
r<>smen ya.4lak etmlştir. 

1 
Bergama, 15 (A·A·) - Dlln 

Berganıanm kurtul~unun 18 inci 
yıldönUmU. ey:iz tezahil.raUa kut.: 
tulanm~tır· Saat 9 da atılan blr 
topla ıle şanh ba;n.ğmınmı bir su
bay tarafından çekillşt tıo mt>rasf 
me başlannuş ve y8.§anı1an günün 
önemlnJ belirten söylevler vcrll 
mi~tfr. Bu veeile ile parti ve lı!'Je 
diye reisi Ankruı söylediği nutuk 
ta Til:-k milletinin ,.e onun çelik 
kudreUndek.J ordusunun aza::net 
ve kudretini işaret ederek dünya. 
nrn bt:giink!l '·ndyeU karşısında 

Belediqeler tekai:t 
sandığı kuruluyor 

(B<l§ tarafı 1 itıcidt) f gjp itibarile ttdaimi aylıklr m~m~rln. 
ti etmektedir· Bu kanun '\"eri· rm ve tekaut ha.klarmda.n ıstifade 
ı~:k tekaüt, yetiın. malüliy~t ma- edebile.ccğ1, muvakkat ve müsta~
'lşlarile ikramiye ve t.ıwninatm demlenn bunun dış.roda kala~a~ 
bir nizarnname ilo tıınzimüıf ihti.. ka~ul olunmuştur. Şımdi belediye
yaca daha uygun ve bütUn hU. lerimlzd~ hangi. mcmu_:larm mııa.ş. 
kilmleri teferrilatile t.csbit müm • lıt vki~yaı~t ilstacn;~e.:ı olac:ı.gmt ba 

1
dair bir 

ktin olaeağJ düşünülerek tertip e· ~ ~ ... usu me\'cu u u~ • 
fülmişt.ir. Tekaüt sandrğmm bu ka· d~gı c~heUe de belediyelerimiz ~.er 

d 'stlf:ıdc edecek olan me- di telakki '\"e anJayrşlarma gore nun an ı < • b 1 rd d . • azif ö 
murlara f:eoın.in edeceği hak ve azr yer e 0 . aımı '' c g ren • 
menfaatler deYlet deıniryolları, iu.. lere Ucrct vcrilmek~e, bazr .. ycr!cr
bisarln.r idaresi gibi diğer devlet de de muvakkat hizmet ~orenı~rc 
müesseleri memurlarma verilen ~~ ünv~t altında a;>lıit ted.i;>c 
hak ve menfaatlere uygı.ın olacak- e mcktea.ır .. Bu ncbeple b.u ka • 
trr. Sıındıj;;'lll geliri belediye me- nundan h':11gı mem~1arı:1 ~tlrıı.dt' 

l Vı·'-larmm tutarmdan eueblleccğin!.n Dnhlliyo '\! ckaletın_ 
mur armm ıı. lA t . _,.,lm · af k ·· Ut 
keaitcc<'k % 5 ile temin ef'lccek· ce 8 Yln t:UJ csı . muv ı C"0 r l. 

tir· Ma.A§attan oloa.ttan tekaüdiye mllş ve bunu tcnun edecek m~c:
kesilmeden belediye tekaüt kanu. ıi'l konmustur. 
nunun meriyete konmru!lı beledi • U.yihn bu kanunun mcri ·etin • 
yetere altmdan kalk:ımryacaklan den sonra fillen ~O sene belediye. 
derecede malt kUlfct tal1mil ede- terle bunlara baglı müesseselerde 
ccğini dil.şünen Yeldlet bütün al'- hizmet eclenleriı_ı tekaüt lı:ıklarım 
zusuna rağmen buna imknn bula. kabul etm~ktcdır. Ancak bu ka. 
ma.mıştır. Bu ~ckildeki aidat ee- nunun mcriyctlnden evvel gcçmil' 
nede 300 bin lira kadar bir vari. lılımetler nnza.n dikkate :ılrnmı; a.
da.t temin edeeektir· caktır· Ancak lı:anmıun meriyctin-

Hlllen belediyelerde 1817 maaş· d~ 10 sene ''eya dahi! fazl_:ı bele. 
lı, 2177 ücretli olmak üzere 3994 diye ve be!cdlyeye ~:ıglı mila;se • 
memur vardır. Bu miktar içinde ıselerdc hl%Jllet edip te aldıkları 
belediye reisi gibi intlha.pla icra aylıkların ~de beşini alda~ te
mevldine getlrllen, hademe ve tan· kalldiye di:Y 8. bo~l~ıp tedi:Y e c
zil'atçı gı'bl muvnkkat mUst.alıdem. denler bu müddet ıniktaz:mea to • 
ıer dahil değildir. Uyihada pren • ka.Ut haklarm.t ftıraz edebilecekler. 
. dir· Bu vaziyet ve hesaba g!Sre 30 

B. Dekonozof bu not.3. mUndere.. 
catını lıUkfunetino bildireceği ceva
bını verm{9tir· 
-------~-----------~..,........;... ·! • 
Çungking bombal;;dı Hava Kurumu 

paraşUtçuleri 
Ad anada 

tene eonra bu,g11.nU varlda.t hesa
btna namnı.n eandığm sermayesi 9 
rnDron lirayı buta.ca.Jrttr. Biliımum 
belediye mnesseselerfııde ~ 
bllttlıı memurlar bu kantmun hli
k1lmlerine tabi olacaktJr. U.yiha • 
nm onuncu ınaddeeine göre aan... 
dtfnı sermaye ve gelirleri eunlar 
olacaktır: 

ÇwıgHng. 15 ( A.A.) - Japon 
tayyareleri buglin dört saat zarf m. 
da 4 kere Çunking'e taarruz etmi~
J,rdir. Japoniar halen küçük ta)'. 
yare gruplariyle hücum usulünü 
kullanmakta \'e tayyareler şehr' 
yaklaşınca sürati kesmektedirler. 
Bombalar bilha~'a şehrin batı ban. 
liyösünde hacarlara sebep olmu~. 
tur. 

Efgan elçisinin 
beyanatı 

Ankara, 15 (A.A.) - Türk ha· 
va kurumu para,ütçüleri, .uçuş \'e 
para.şilt atlama gösterişleri yap. 

A - Bıı kanuna tabi memuri
yet ve vazifelere yeniden alına • 
cakla.rm ilk aylıklarmdan kesile. 
cek % 25· 

B - Yemurlarm e.yllk tutarın -
dan kesilecek % 5. 

C - Sandık ~ermayesinin ~oti. 
receğ.i faizler. 

nıiştir. 
Lımdra, ıs (A .A.) _ Hava ne. { BG§ tarafı 1 incide) 

'nd tebl'~ !t'ıldım· Kendilerini çok sa.nılmt ve 

mak üzere bu sabah saat yedi bu
çulcta tayyarelerile Adan.aya hare. 
ket etmişlerdir. Paraşütçillerimiz, 
Adanadan sonra Mersin, İskende
run, Antakya, Gaziantep, Diyar. 
bakır, ElAzığ, Malatya ve Kayse
riyi ziyaret ederek atlayışlar yapa. 
caklaroır. 

D - Terfi ed.en veya zam gö. 
ren memurlar ve müstalıdemlerden 
ilk terfi ayma ait tefrik cdilooek 
mm ve tcrakki !arkı:· ıaretı en ıg edilmiştir: canclan takdir ve tebrik ettim. Ben 

Dün gece kuvvetli !ngiliz hava btitiln dilnra fuarlıı.rmı gürdüm· 
filoları Ma~ Dcrjzinde toplanmr~ fııluıt burasını çok ~cvdim, çilnkii 
olan düşman Yapurl3.rile ıı:arna. evvela burası bizimdir. Biz l<adre•. 
lanna ve harp rnalzcmelerıne ve 

1 
. dir ~ 

dil t • f d bu al · erın · ş~a~. rua m an m . zcmenın Bütün !'.ark lııl8.mlarına hitap 

Bu ziyaret uçuş \'e paraşüt at
lama gösterileri bu yıl icinde hava 
kurumunun yaptığı memleket da. 
hili turnesinin üçüncüsüdür. 

E - Aylıklard&n inn'batJ malıi
yette kesilecek pan cezalan. 

G - MUtderrik gelirler· 

te\:7ıı ıçı~. kullanılan teyzı merkez- ederek !!Övlerim ki gelsinler ve gör· 
ler;ıc mun~kale hatia:ına .~.n sUnlcr .;e Ttirk idaresinin Türk 
ım.ı<ldet de\am eden ljtddctlı hu. ı:aYretinin no büyük eserler ya _ 
cum!:ırda bulumn.uşlardır. ~vers, ~ttrğmı görsünler. Eski de..,.'rin 
<?stc~dc, F1essı~gue, Du~.kerk, 1 en eski id:ırenin yanh~lrkla.rını ya
Calaıs. Boulogne lıma~l3:n ftdclet- kmda.n öı;rensinler. Tilrk cumhuri· 
)e oombardrman edılmı~tır. \'Ct 'darcsinin kudretini kuvvetini eden 

Esnabruck, Mannheim, .Ab:-la. ~·e Türktln ,,lrnaz azmlııı anlasm.
ch~petlc, IIamm. K.-efcld ve ~rük- lar· Büyük "etçi beyanatını tekrar 
sel~e .m~zc!ne. depolarına hucum belediye relsi hakkındaki hayran.. 
roıLmı~tır. hhcme, .'\hau3, Sunc!cm ltğmr te,it ederek hlti?"llli<jtlr· 
Hustcn ve Vcsthofon'dc d:!miryolu _.;;. __ ..:.·----------

~~~~:ılelerine <le taarruz edil. Sivil Bulqar 
B lR arkada~ım. evlenmediğine ilk defa olarak pişmanlık duydu

ğunu söyledi. Sebebini sordum. "Hava Kurumuna yüzütrümil 
vermek isterdim,, dedi. .... Yine evlcr.ebilirsin, <!edim. Hem böylece iki 
h:ırır bird~n işlemiş olursun ... ,. 

l 'ilotl:mmız ve mürettebalınuz 

1 
"" 

hmaıun nml1alefctiue re dü-.mamn n1en1ur arı 
mud:ıfan'ima rağınen lıücumlamu 
mU\ ;ıffakiye.:..: n~tice'.en<lirmişler· 
<lir. Biiba:-"'a Aavtts nhtun:amı
da m:nzı:nm ha arlar ,·ulma geti. 
ri'm!~tir. G:·i~nez: burnu:1ci:"t top.;u 
mı:vıılcri ,·c muhtelif dfi;nıan tar· 
ya~e mcytlan!a~ı da bo:nbardmınn 
cdi'rniştir. Bir tayyarcmiz dömm:-

Bakalım arkada~ım. hangi yolu tercih edecek: Evlenip nişan ;'Ü. 
züğünü Hava Kurumuna hediye ederek, yerine bir Taryare Yü..."Üğü 
mu alacak; yoksa ince eleyip sık dokuduktan sonra evlenmekten vaz
geçerek, Hava Kurumuna altın bir ni~n halkası değerinde teberrüde 
mi bulunacak!? 

ın'~i~ · 
IJOııJln, ı;; (A.A.) - Dördün. 

eli nl&.rm sant l S.40 da nihayet 
bulmucıtur. 

lhltdTYJ, 15 ( A.A.) - Londrıı 
bölgesinde bc~inci alarm e:ı:::t 
19.11 de yer}lmi1it;ir. 

lJOmlra, 15 ( A.A.) - Ifava 
nczıreti aksnm ii..ı:eri nşa~:dnki 
tebliği neITCL'lli.c;tir: 

Sa.at 19 alra<lnr rn:ılUm ol •n 
neticelere göre. buciün 165 Al. 
man tayyaresi dfüıürülmii. tlir. 
:10 avcrmn k&yrpbr. Fakat on 
pilot S"ağ ve ~elimdir. 

~of~:a. 1:; (A·.\ ·) - General Gil· ~işan Halkalarını Ha\·a Kurumuna vermekle, Yatandaşlar1mız 
kof'un id:ıresinde ııivil Bulgar m:ı· şüphc~iz ki pek büyük bir maddi yardımda bulunmuş olmı)orlar. r\i_ 
kamhır:nı temsil eckn komisyonlar hayet iki halkalık altının ne kıy-ır.eti olabilir ki... Fakat "Damlaya, 
bugün cenup Dobrucruıma. girerek d 1 "l l b' • Ik' · · anı aya go o uyor,, ır... ıncısı, 
,Romc~ m~amlnrmdan dcvredl- ni~an yüzüğü gibi. ::ıile saadetinin 
;en da.ırcle11 teslim al~I".la.rdır. en aziz bir sembolünü gözden çı

Dcvır nnla~ması nı.~c:bınco. Ho • "karmak faziletini göstemıis bulu. 
ınen kıtalan cuma blJnU çekilecek ~ 

. ü u nuyonız. 
Ye Dulı;ar kılalarr cumnrtC'!ll g n Fakat Hama Kurumuna, ayni 
işo:ı.le bar;lıynenk1ardn" tııgal üç 
merhale de bu avın sonunda ik· zamanda böyle bir manevi kı}ınct 

· ifade eden yardımda bulunabilmek mal edilecektir. Dütün milli hiz _ 
mP.llerin <lcn'!nc mütl!:ılJtk tcfcr- için mutlaka e\·lcnmiş olmak Ja
ru"t evvelden t"sbit edihni~tir. Me zım değildir. Hayatta bizim için 
murln ve 1000 traktör de dahil ni~an yüzüğü derecesinde der:-eri 
oldu,:;a halde hizmetlerin normal olan nice kıymetli yadigarlar v::ı.r. 
blr ıae-:ti!dc cereynıımr temin için der ki, onları hediye vererek ayni 
hududu C'O~mc :ınmı beklemekte. mMevi sürüru duyabiliriz. !\lak
dlr. sat, hem fedal:arhğa ::ıh~mak. hem 

I!alltın ılaJıa ı-imdiden yab:ıncı müdafaamızın can C\'lerinden biri 
mat'mnt müı"'e~·lllerinin de re!a ~ demek olan bir t~kküle maddi 
kat {! kı: .. ği r:vıgar krt.a.atmt 'le,·k bir Yarchm temin e<lehilmektir. 
, ... he ·~·nJ:ı. i.:tikbai<> hııztılan • ıFCdak~rhk his i, insanı ıslah 
mu:ıt olduğu blldiıi:fyor. eclcn, bir çok hac;is cr.lli~elcrden 

halas eden bir şeydir. Vicdan aza· 
hından kurtarır. Bu hissin kuwet 
bulması sayesinde bir cimri, haki. 
ki m~nasiyle comert olur. r rrat de
recede israf tan korkan bir kimce 
tasawur ediniz. Bu ce!Jep1e ha~ a
tıııda fazladan hiç bir iyilik yapa. 
mlllll~ o'.sun. Kıskanırcasına sak
lamak yüzünden bir türlü harcnya. 
madığı servetinin bir kısnum, h.ı. 
yırlı bir iş uğruna f cda ctm~c:i l.n
dar gönlüne rahatlık verce~: ne 
olabilir? 

Yük&!k gaye uğrunda fecla et
mek, daha hüyük me' cudiret!e 
J"cniderı rar vlmatıtn en asil\~ r. 
mereli gayretidir. 
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t>oıttlka: -· 
- -::n 

Harbin üç hal ; 
tarzına göre 

Uç nevi sulh 
llarbin alacağı tekiller Men~ et

l'&ftnda cereyan eden hid.lselenı 
~ğlıdır. Bo şekiller de dünya ttı.e. 
~?~o ııoUıan hangi lstibmetlerde 
"QQW edect-ğini tayin edecektir· 

llarp mllıverin arzu ettiği ~kil· 
de Britanyayı hareket-ılz bir hale 
'<>k~ olursa t.ahaı.1rok eciecek 
~~h formillleri Kitlerin nutukla.rm-

,.. ~ zikredilen ve muhtelif zaman. 
~ mfhver ldeoloğlan ve mo· 
.\arrırleri ta.rafmdan tekrar edilen 
\lıJpa nhamı lmrnlma.k istene. 

~Jcur. 
lın niza.mm teferruatı o kadar 

~k tekrar edllmlştir kl bnnlan 
"il daha t.ekmrda fayda gömıüyo
l'ııı. Faşt<ıt ve na.syonafüıt nizama 
töre kurulacak A Hopa Berllnln 
d.iJrte ederek biltun dünyaya ka
bııı ettlrmc'k lsredlği bir ned Av. 
~l>a "temerküzü" dili' Bu temer
~Un merkezi sıkletini Almanya... 
111ll sanayile~mesl, orda sahibi ol
ltıası diğer mıntakalarm derece, 
de~ce ham madde ,.e gıda maddo 
~halan halini alması, mali ıdstıem
trtn hakim unsurun telakkilerine 
giire tanzim edilmcsldJr. 

llu usulün tahakkuk ~artı ~Iaoş 
lııtıharebf'lerinin mutlaka kazanıl
llıası değildir· Fıı.ka.t böyle bir 
lılı.ı,·nrraI;ıyet eldo edili~ dünya 
~illetlerinin milliyet esasma göre 
lıkl!fafı bir muayyen znman Jçln 
1:atıhur edecektir· Hatta bu ara<la 
~l·bolacak cemiy~tler blle bulu. 
lhlUr. Bu ne\i bir sulhun. yani 

~h,·erin galebesi ta'kdir1ndo baı;ıl 
~ acak sulhun t.a.karrü.rü İngiltere. 
f e Yapılacak taarrnzlardaki muvaf-

b~k.rl·etıer l•adar gfü;, ~artlara ta
ııtır. 

l\uı"\·et her zaman tabiati \'e in~ 
~~tı eeınıyetlerinfn ,·arbğım istedi. 
ı. ı:ıeJdc sokamaz. 
~'n i\ksı tA.lıakI~I~ etti~ takdirde 

1 
nl rnih,·er magluıı oldugu zaman , 

dapılacak suUıun prensibi her şey. 
<l eıı en-el mllletkrin kendi mukad
d Ctatnu kendisinin tarlıı.I es.asma 
ıı~::ıı.nacaı.tır. Bn t-0İak".üyo ~öre 
ıeJUnkü dünya harita.<ırnda. mllf.et
' n içtimai f<'l<ühıüllerl h esabDlA 1:1 tneı-Jıalelcr .knydolunabilecek-

rıı ~IUst~nılckelerln mokaddcra.tı. 
111 

anda idareleri, n istilaya uğrn. 
d re.; lllrntaknlar bı>şcri haklardan 
~ha :tJ;J™Te istifade fnıl.:inını elde· 

' "ceklerdlr. Bu lıall ' iirude g(' tl. 
~l'~f'k her şeyden cvycl :ıibniret
erıle hasıl olan tııkİ\ınül olaca.khr. 
b llıı.rbin blı: Jrnmproml ilo yani 

111r~ Uzlaşma. t;ulhu ile nihayet bul· 
llgtınu fal'7.edellm, o :r.aman dün

~t a. ııulhunuıı ma.n1.arası şu olacak. 
ır: 

A) Yeni bir mun.zene siyaseti 
ltıll) M.üst.ak~el harbo .. Jıll.7.ırlanrna 

n aktcdılmış bir mutarc~e, 

ili 0) İki iara.fın biribirlerini kcn_ 
tejimlerine sokmak için yapa

ca.kları fedakiırhklar· 
1 lltiyle bir h:ı.I \'llkuundıı. de,·let
r;. cr arasmd:-ı yeni bir müı-ıLzcno e
l ası nran:ı.ca.kttr· Bir kısmı cle,·Jet. 
~ tnihver, bir lu::.ım dc\lctlcr mu
Ca~il tarafta. ı.ntuplajmaya. ~ah~ 

tır. 

.......................................... 
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ilk okullarda yeni talebe 
kaydma bugün başlanıyor 

:tık okullarda yeni talebe kay. 
drna bugünden itibaren başlana
caktır. Bu yıl birinci sınıflara 
934 doğumlu çocuklar kabul e. 
dilecektir. Yer olduğu takdirde 
935 doğumlulrdan gösterişli o_ 
la.nlar da. alınacaktır. 

Okullara yeni talebe kaydı 

Poliste: 

Rakı içerlerken 
kavgaya tutuşanlar 

Pa.şabahçede tuğla fabrikası 
arkasında oturan Hayri oğlu Ha. 
san isminde bir işçi, arkadaşları 

Halit, Mehmet, Muhittinte rakı 

maarif müdürlüğünün 11azırla. 
mış olduğu semt haritasına göre 
yapılacaktır. 

Nüfus ' idarelerinden yapılan 
tetkiklere göre bu yıl ilk okul 
çağına girn1iş 8000 çocuk balun. 
maktadır. 

Sultanahmctte bir 
arsada bulunan 

Kesik baş 
Zabıta tahkikatı 

devam ediyor 
Evvelki gün Sultanhametle 

Alıırkapt arasındaki bir arsada viL 
cudundan ayrılmış bir çocuk başı 
bulunmuş, 7.abıta ve müddı iuınu· 
milik ehemmiyetle tahkikata ba!!. 
la:ınıştır. Kesik ·baş teı:ıadüfen mey-

Arkadaşının çaldığı 
para kesesinin üzerine 

ayak basan 

Bir yankesici 
hapse mahkum oldu 

DUn Kapalıçar~ıda öteberi sa
tın alm:ıl{ üzere dolaşan köylü. 
lerden Kamil oğlıı Hüscyiniıı ce
ketinin cebinde duran pars. keıoe. 
sini Yusuf adında bir yankesici 
birden kapıp kaçmak istemiş. 
fakat kese Yusufu11 elinden düş
müştür. Tam o sırada oradan 
ge<:mekte olan Emin adında bir 
diğer yankesici kesenin Ü?.erinc 
ayağiyle basarak görünmesine 
mani olmak istemiş, fakat etraf. 
tan yetişenler tarafından meş. 
but suç halinde yakalanmıştır. 

Kesede 400 kuruşa yakın para 
bulunmakta idi. 

·Dün nöbetçi bulunan Sultan. 
ahmet sulh cez.ı. mahkemesinde 
yapılan muhakeme r.'.?ticesinde 
Emin bir ay hapse mahküm ol
muştur. Suçlu derhal tevkif edil. 
miştir. 

3 -VAKI 

Levha 

Bir çoban 
seçn1ek için ... 

''I~öyün koyununu, keçiı:ini 
gczdırecek, güdecek bir cob:ın 
scçilece~ti. ~sk.i çoban, çitegöz 
adlı bun,~_k hır ıhtiyardı. Hemen 
ıı:men kor denebilirdi. o kadar 
kı sırtlanları eşi dostu sanıp Co
yunlarınn. sarılacak, hatırlarım 
s.oracak derecell're varırdı. !şi e. 
lı~,fo~ ~l?ım, yerine dinç, kes. 
kın bın~ı 5oban yaptım; bu de. 
fa d.a sudun miktarı "'etirdiği 
Para sürün·· ' " ' . un Yemine, yiyeceği. 
ne yctışmcz oldu. Süt d k. 
"ht" b e, es ı 
ı ıya~ ço anın zamanında. alı. 
nan .mıktardan daha azaldı. 

1sı a.rastırdım: Çoban, gittik
çe .semızleşi"ordu. su··d·· b" . . .ı , un ırazı. 

nı kendı ıçtiğini. birazmı kendi 
hes~bına . sattığmı anhmakla 
g_ecıkme-~ım. Çobam yine değiş. 
tırmek lazımgeldi. 

• En. e_lverişlisini seçeceğimi i. 
lan ettım: Çıkan istek1·1 d 
b

. . . ı er en 
ırı eskı ihtiyardan dah k"" 

b
. . . a or, 
ırısı dolaşmak için arabaya 

muhtaç derecede topal .. .. .. .. k 
1 

, uçuncu-
su oyun :ı keçiyi ayn·amıyacak 
derecede aptaldı. Yalnız d .. d'· .. .. . • or un. 
cunun gôzleri "velfeer" okuyor-

du. 
Bu dördüllıcünün e1i aya~ d.ilL 

gün, fakat kadit denecek kadar 
sıska idi. Rakiplerinin haline ba.. 
karak kendinin kazanacağından 
emin ve hal ve tavrında bir ga
lıbi~·et neşesi görünüyordu. 

Körün, topalın, aptalın şu va~ 
zifoyp talip oluşlarından. ihtiyaç 
ve ihtirasm insanları nelere 
sevkedebileceğini düşündüm: 

- Şimdi ne yapmalı? diyor_ 
dum. 

Ama öksürdü. Menzul kımıL 
dandı. Aptal yılıştı. J\adit: 

- Efendim. dedi, bir kere de 
beni çoban yapın da ... 

- öyle, dedim. ta ki bu defa 
da sen sütlü içerek biraz semire
sin ! 

l{adit gülümsedi: 
- Siz çocuk musunuz. dedi; 

hiç insan aç olur. benim kadar 
da zayıf olur da eline~eçen südü 
içmez mi? Bununla beraber. e. 
min olun.uz ki koyunlarr, keçile. 
ri aç bırakmıyacak kadar size 
süt getiririm, 

Ne zor mesele! Düşüı1düm, ta. 
şındım? Nihayet koyunları, ke
çileri aç bırakmamay:ı. söz veren 
kadidi çoban seçtim . 
Vakıa çoban ~emiriyordu, la~ 

kin hayvanlar da aç kıılmıyor. 

du." 

içerlerken aralarında bir alacak 
yüzünden kavga çıkmış. Hasan 

her üç arkadaşım da taşla baş. 

larmdan yaralamıştır. 

Hasan ya.kalanmı_ş, yaralılar 
hastahaneye kaldırılmışlardır. 

dana. çıkmıştır. Arı:ı:ı.da oynayan 

adliye mübaE;irlerinden birinin s. Ham.ma.lın ç_arptığı kız ISfanbUI ko··yıert"n· den rpo··orfaj· 
10 yaşlarında Musa\•ver ye Peri- 1 

Yemıı:ı ıskelesınde hamallık ·--------------..=.-.-~~ han isimlerinde iki kız çocuğu taş-

incir ağacından 
düşen çocuk 

lar arasında ayaklarma takılan ~L ~:~~aoyus~k~ ~~lyud~~~~~~~ K o· . y 1 u· . t h 1 - v 
yahlanmış yuvarl'ak bir ciBmi gö- 1 o u m u g u n u 
rünce dikkıı.tle bakmrı;lar ve bunun den giderken on iki ya.şiarında · 
bir ins:rn b~ı olduğunu anlamı~. Fatma adında bir kıza çarparak 

Salma.tomrukta 26 numaralı 
evde oturan Murat admda -bir 

çocuk komşusu lsınailin bahçe
sindeki incir ağacına çıkmış, in~ 
cir toplarken d~müs;, sol kolu 
kırılmıştır. Yaralı C.errahpa§a 
hastahanesine kaldır:lınıştır. 

lardır. Birdenbire korkan iki cocuk nyearesedbue·bşurmı:·yctÜvŞermVC i~:;~lanma• Si. JI nası I te m ı• n e d ı• y o r ? 
çığlıklar kopararak ev~erine. koş· " 

ınuşlar ve annelerine iı:i anlatmış- j 

Kömürcüler arasında 
kavga 

.Asmalmıescitte kömürcülük 
yapan l smail dükkanına kömür 
getiren Rasim adında biriyle 
kömür dökme yüzünden kavga... 
ya tutuşmuş, !sınai! Rasimi o. 
dunla başından yaralamıştrr. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl
mış, İsmail de yakalanmıştır. 

la.rdır. Bunun üzerine mahalleli /z m • de Zirai kalkmmanm planlı bir 
arsaya giderek kesik brujI görmüş• l r il Çalışma neticesinde elde edilece-
lor ve derhal karakola da hab:ır M l Ah B k ği ve tohum ısla11cılığımn da bu 
vermişlerdir- Kesik b:ı~ı ilk gören ersin i met üyü kalkınma işiı1de birinci derece<le 
iki çocuk hasta bir haldedir. Ha. Mustafayı yenmiş! rol oynadığı muhakkaktır. 
lii ko~ku ir.inde bulunmaktfıdırlar. I zmir fuarındaki serbest güreş Kötü tohum ile kötü mahsul 
Hadise tahkikatına müddeiumPmi birinciliklerine lçel bölgesi namına elde edileceği ve hatta tohum. 
Sadrettin elkoymuştur· Mu2y~me iştirak ett~k~en ronra .. şehrim.ize dan mahrum olan birçok çiftçi
neticesinde kesile başın ancak 2 - g~len ~~~ınlı Ahmet dun Mersıne ı lerimizin toprakı'arını tamamen 
3 aylık bir çocuğa ait olduğu anla. donmu~tur. ekemiyecekleri düşüniilecek o
şılmıştrr. Yalnrz henüz Yücut bu· ~hmet gazetel~rAin Izmirdeki J lursa, yalnız çiftçiye tohum ,·er. 
lunmadtğmdan cinsiyeti dahi tfs- musabakalan tafsılatlI yazmayı- .,. , ~- 1 ·rt . · t h 
bit edilememiştir. Başın ''ücuttan şından müteessirdir. Diyor ki: j mleKhcıegı 'k ç: çının 

1 
k~ t~m~~u 

bundan 15 ·gün kadar evvel aYrıl- - Yahu ben Büyük l\lustaf~· ı ısa etine \C meme e ın111,ı..ı.e 
dığl ,~ ga,·et kc<ıkin oir aletle kP_ yendim d e kimse bah5etmt'di. Bu heniiz rağbet görmiyen bazı nc
!!i ld.iği ımlaşılmuş bulunmaktadır. nai:ıl gazetecilik! batlarm 7,er'ini ve modern zira
Kesik bı:ı~ taş toprak aral'lında ade- Bir arkadaşımız bu hususta taf. at usullerini köyli.iyP. öğretmek 

ham mıMldf', ' e ~ıda. nu.dıte .. ı ~·- ta çürümüş gibidir. Simııiy:lh ve silat is~emi~ .. Ahmet te pek heye- gibi bir C'Ok vazifeleri birden 
kmtıı:.ma uğrıı.yaeaIJardır· Auupft. tanınmıyacak bir hııldedir. canh bır şckılde rnügabakayı ı;öy. deruhte eden tohum ıslah ve de. 
ihtiyac;larınm % 68 ni ~ima1i Ye B k' b le aolatmr"tır: , neme istasv. onlarmm bü\•ük fav-
Cenubi Amerikadnn• A,·ustralya- a~m -ıi<;ük ir çocuğıı ı:ıil ol - . Ben, 1 l k .ı .ı 

ması teşh;si ve dolın-ı!'!ilc ha•iisC'nin - çe namına Büvü dalarını takdir etmekte güçlük 
dan, l\lcdarlar mmtakasmdan ~e- a'.'dmlanmasmı au·· :.1"!". tı·-ektedir. :\.Iu.,tafa .. da 1stanbul bÔigesi ·na- k"l 
ti rlr· Bu mııddel l'r gelmeyince aç- " " ''"' •"' b çe ı mez ... 

b ili ·· Müddt>iumumiliğin \'P zabıtanın n~ına. r:nu~a akaya girdik. Ben 81 On dört senelik bir mazi"e 
Ifl{, sefalet, nizamst7:lık mm kılo ıdım. :\Iustafa jı::e 87 5 kilo .ı 
sürmeye başhya<'a.ktır· Dcniz~ere şimdiki fikri. bu <;ocuğun gayri ~eliyordu. Sıkı bir güreş t~tu~tuk. sahip olan Yeşilköy tohum de
bakim olan, gulayı tedarik imkanr. meşru bir ~ekilde dün.raya gelmiıı Onuncu dakikaya doğru rendim. neme ve ıslah isatsyonu çok gc· 
nı bulan Avrupanm nizamını da bir yavru olması ,.e sonradan da Fakat hakem Saim bu tuı::.u sa\·. niş bir faaliyet !"ahasını. malik. 
taJin edc bil l'<'ektir· Binaenall'yh, münasebetlerinin me~·dana c:ıkma· n:ıad_ı. Güreşe de,·am ettim. On bC- tir. Trakya, Marmara l:ıı.\'Zn.~ı, 
harbin uzun sürmMlne ı;öre harbin srndan korkan ana ye baba tarafın- şıncı dakikada Büyük Mustafayı Balıkesir mm takası ve Kas!.a
alaeağl şekil ' e hunıın ~l'tirccıoği d:ın bu cinayetin işlendiği merke - tu~la yendim. Güreşten sonra 1'.Ju;;. monuya "kadar uza~·an r>-enis sa· 
sulh bı.i l.a ralltcri lhth a <'dt'<'t>ktir· zindcdfr. Tahkikata. ciıcmmi.vctle tafa\·a f 1 k ıd· El" d k e-SADRİ ERTEM de,·am ft • , ena ı . ge ı. ' ımlc su ver- ha a e ilen her ti.irlii ne~lı:.tların 

olunmaktudır. dım . ., tohumlarım ıslah ·c-· ,~ ·ıı-·· 
-..-.--. • .-.-..-..-.~ l::.:l J.eşı \OY --.:w:w:-.:.llhV+ww>• ~~~...--- ....... --. ............ ~~ ı 
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tohum ıslah istasyonunun vazı. 
fol eri arasmdadrr. 

Yeşilköy tohum ıslah istasyo
nu bir müddet kredi ile köylüye 
tohumluk tane de vcrm1şıir. 
Şimdi ise köylü artık işini yo. 
hına koyduğun.dan tohum her 
köylüye peşin para ile ihtiyacı 
nisbetiııde verilmektedir. Yakın 
me.safelerde bulunan köylüler 
bizzat istasyon.'l kadar gelip aym 
gün zarfında tohumlarını almak· 
ta, taşrı!da bulunanlar ya sipa. 
riş vermekle veyahut göndı:-. · 
dikleri tohumların ıslahı suretL 
le ihtiyaçlarım karşılamakta· 
dırlar. 

Diğer taraftan son seneler 
zarfmda Trakyada iskan edil· 
miş olan muhacirlere iı:liy0bilc
cckleri tohumlar bu istaı:;von 

eliyle ve meccanen dağıtılm~ş • 
tır. İstasyon emrinde bulur~an 
beş orak makinesi her ~ene ha · 
sat zamanında köylere gönderil
mekte ve köylUnün ekini mecca. 
nen biçilmektedir. Bu ı::cne 4500 
dônüm ekin biçilmi3tir. Bu mik· 
tar gecen sene 3500 dönUm idi. 

!] lıu lcutnplıı..5111n. esnn..o;mda. Jüiçük 
~ e~ letıer milrnzenede birer dirhC'm : 
~ ~~li oyna) acnklardır· Bu Hibar
liI ~ll!:ilk tlm Jetler ttnatıa.rdan lı.· 
:\" <ı.cle ederek kcndJierinl bir köşe-

) 

ı~n'Y.LKt JUSL\UJARIN 
u m.ASASI 

Amerikalı bir milyaı:derin ojt
Ju olan Alekıı Peterııon fakirlere 
gizli olarak yıırdmı etmek an:u. 
suyla Anupaya ~eçip Pıırilllhl 
bir mahall~I olan GröHldt- Zu_ 
nv oteline yerletmiştir· Otel •a.. 
hibl diirt SC'ne eV\ el 'bu otl'lde 
halen Aleks'in h~a.1 etmckt" 01• 
duğu 8 numaralı oda.da. bir .. <'İ
n ayet iı;;lenmi5, Madam Lob· 
lond namında. bir kadının s mo. 
kinli bir erkeği öldürmi.iş oldu
ğunu \ c ~oçlunun yakalanmadı. 
ğın ı hikaye etmiştir· 

lığından, )'~rulmuı:;, 1111tınrıı hir \'n. 
1iycttP. dıs:lrıtla ;::-elip ;::ct;ici scvı;i
lı>r ar:ı.makt::ırlıı·. Haham yuvasının 
drşınd;ı. kendisini tatmin ;,den srıv· 
zilleri kolaylıkla bulabilmektedir. 

Köylünün mahsulü ~abuk kal
dıramamak nelicesindc uğradı. 
ğr zararlar da gözöni.inde tulul
cluğundnn mnhsulün yağmur 
mcYsimine k:ılmasma mC'y<laıı 
\"erilmeden kaldrrılmac:ım lemin 
gaycsile i!>tagyon fü; lrnnnan 
makinesini köylere sevkC'lmf'k
lcdir Bu sene de hülün k(iylükrin 
Ye bilhassa ilk olarak <'rkckkri 
askere gitmiş olan ailelerin har. 
.manJarr kaldırılmıştır. 

l_e ık.ıştınnAk imkanını nray~ak. 
~tcJır. 

h:-~u rnü,·azene iki tnrarm müstak
ıııı harplere ha.zırlnnmaları l~in ya... 
lr. lllış bir mlitarcke nziyctlni ha.· 

0lıı.caklart1ır· Bu miita.rczed c 
ı 11 'hesiz lkJ ta.raf ta muhasım ola.
ın e~eklerin süratlo Jıa.rekete geı:. 
l ~uıe mani olmak i!:in bir takım 

lıirler almaya. f,)alışaeaktır· l\l e
tl • ı>ilalıların talıclidi fikri yine 

'l'Jı il wtn .. •a. sürülecektir· 
l.. " 

l'<• ııtart' .c devrinin liaralderlerln. 
:ı 1~ biri ılc, iki tarafın bu müddet 

11 tıcla bazı mlisaadeMirlıklıır ya
~ 

1 
ti\ k nıul.nhil fo.rafı lmıanma;ra 

11 • .:ı{'akln.rdır· l\ll'scla bazı komhl-
1 :0ıılar , ücude gctir('rek ~ira..<;i ,.c 
~ rı• ·~~i biinyc;\·i tadil ctmek btl. 
ıı , e:,•crdir· ~Icscıa bu rnütn.relcc 
aıı tınue \merikalla bulunan fazla 
•rı:ı'ı~ !oitolmnnn Anupnıım ihyası 
ı·ıııı \Sadile Ye istikmz yoluyla Av
ı tla devletlerine -mlb\ er de\lct· 
1 :ti' ele dahil- 'erilmrsl mi!wcrln 
ı, 1~ 1 'e iktısa.di rejiıııimle bliyii1k 
ı 11 

1 
l"nhnc \ikude getirebilecek 

; r"~i haiz bulunmal•tndır. 
b lııta"ıı. hu llc\fc milstal;beJ har
l{ lıazır1ı1, diye hul1 s. edilebilir. 
ııu llUz ufukta bir uzla~ma ~ullıu. 
a 11 aHi.nrntıcrl yoktur. Bina.en
tıı Ylı bu gll.nümüz için henüz bir 

ri~~tlcıı haska bir ~ey değildir· 
"~ llırUıırn manzara harbin uzun 

l"nıesl ihtimnlitllr· 
Ual'n 

lı . ,. uzarsa ne olur? Uzayan 
ı ~ i~'.111 ııelirrlf'ri 15üylc hesap cdl. 

r: Ilerıil:lrre a~ıl:ımı:van ve 
" r;ı A • • 

vnıpasnula Iıaldm olanlar 

Milyarde rin oğlu ·kendi oda· 
ıımda. i')lenmfş olan bu clna.yete 
fena halde talulnnştır· o tel sa
hibi Mösyö Raul 'ün bu cirıa.y.-t 
hikayf'<ıini anlattığı ~ece oda<ım· 
da. koltuğuna gömülmüş dü~ü.n. 
m ekte, kendisini bu büyük ma
ceraya. a.t.an &ebeplerl hahrJa. 
maktadır· Aleks mllya.rder baba· 
sına. Jiınet etmelrt.eılir· 

Milyarder altını sayesinde her şe. 
:ti yapabilir·· Benim babam da roil· 
yarderdir· 
. Biliyorum.. Daha. ilk mektebin 
ilk sınıflarında iken bana da şu 
cilmleyi öğretmişlerdi: ''Para ile 
her şey alınmaz! .. " Fakirlerin sa· 
bırsızbklnnnı teskin için bulunmuş 
mükemmel, uyuşturucu bir !or· 
tnül. şanssızların, sefalete dilşen
lerin, gadra. uğrayanların önlerine 
atılan bir teselli formüJ\l ... 

Kudrelsizlerde, düşürülmüş, kil· 
çültill.mllşlerde, ebediyen başkala. 
rınm hükmü altında yaşamağa. 
mahküm olanlarda. zenginlerin de 
kendilerine göre sefaletleri. dil§· 

Aşk ve macera roman ı ~ş~! .. ~u arlık çok kullnııılmt!j. 
cııkımış hır şakadır! Yazan: 

' Moris dö Kobra 
kiinlüklPri, ıztıraplar.ı mevcut ol
duğu hiı;ı<inj bırakmak aıımdır 

Hafta başlarmd;ı. devam etmek· 
le olduğııın Amrrikan frnllejindt'n 
eve döndüğüm 7,arn:uılar horı:ıları
mın beni oyalamakta olduklarını, 
sı>ncvi 3 milyar frank geliri olnn 
bıı bamın, kanunlarrn, i:ı inin \"r' kö
tilnün farkrnda oldu~unu görü.yor. 
dum. 

.. o zanıanlıır pek gcnc;lim .. Dü~ii· 
nuyordum da. cfendilerile esirleri· 
n!n moralinin. fakirlerle zenginlP. 
nn m.o~ali arasında :ı,·er deği.~lir
~elen ıcap ettigi neticesine varı. 
yordum. 
Babamın evinin eşiğini aşarken 

şu tet;elli edici sözler h:ila kulağım
da <:mlıyordu: 

''Her ~ey para ile ısatrn olma
ma:ı:-·,, 

Ve babam1J1 evinde bir hafta ka· 
d~r .. kalnıca hakikat bUtün acılığile 
yuzuıne çarpıyor ve Yüzüme "öyle 
bağırıyordu: • ~ 

''Gene:: budala .. Para ile her şey 
almır··" 

Fakat buna rağmen hazan hakL 
kati göremiyor, görmek istemiyor 
kör oluyor, eö1Je bağmyordum: ' 

- Hayır, öyle şeyler vardır ki 
]ıiç bir para. ile satın a1mııma:r, .• 
Doğruluk. sevgi, dostluk, lıakka • 
njyet·· 

Çe\'iren: 

Muzaffer Acar 
Bir an irin genç yumruğumun 

altrndn ezilmiş ol!=a bile yine mey. 
dana r.ıkacak ola.n hakikat bana sii
kiınctlc ı:ıöylc mukabele eclİ\'ordu: 

- Biraz bahanı:ı:ın hıı•fü;i hayn· 
lma. karı~tn·· O zamıın görür~un"uz. 

Bu naı:ıihatkri dinlediğim 7.aman 

Her aşk eı;oisttir, ve her cırkPk 
\'f'):a. kadın scvdi~indc keneli san· 
dPtını arar. Şekspirvari ıi«•klar, 
J:a!akta 01 lc "e"''clü ben" zihniye. 
tı ı l !' harek0t 0dPn birinci sınıf 
f'goisltirlcr. Bir giin hu fikirlerimi 
p;orcı:örlcrd"n birine artım. bnnrı 
:;ı1.lkr! ~u ccva bı Yerdi: · 

Lu on ~ck~z yaşında idjm. Altı Ry· - · ı::us oğlum .. A ,..ık kt'"tbrı kı
daııhPrı holumbia ünivı>rsileı:ıine · rıyor ve İJıli:>:alc u;;rıımı ·· l<'r 
d r d B" "'dd . . s .. 1.. e ş !'1(17, eynm N ıyor u.m. ır mu C't _ıı;ın IJ)" uyorsıın. l çlimai riyakfulık 
hahamın harekatını daha yakınen lJunların yliksck S<"'IC ·· •1 · 

· t k · k" · · " su~ <'nmcsı. tetkık c mP ım anmı buldum. O nı m0ncdcr. · 
zaman beni uzun müddet cfüşündii
ren \'e filozo(un : 

'•Doğruluk. sevgi, hak ve hakiki 
dünrn arasındaki münasebetler ne
dir? Hıç yoktur-·.'' 

Demekle ne kadar haklı olduıfo. 
nu tf'yit eden bir çok şe.> !er öğ
rendim .. 

1hb:ım m·ıı'-· ı ~ l .. . ., ar arına ra;rmcn V'r 
~ıın hıssi,·;ıt" .. 1 11. 1 .. · . • " mu ca ık rrıu nrmı 
mukcmm"l"n , l . , b"I" d ... ' •a mın cc.e ı ıyor U· 

_Bir fakirden ne daim. a.z sövle-
mış d · 
1 t ' ne c daha çok aldatılmrntı-
. ş. c aşk mc\·zuunda vaziyet bövlc 
ıdı. - . 

Evvela: 
"Fakir kendisi için, zengin i'3e . Şi_mdi siz bana: ".Ya dostluk 7" 

parası için sevilir·:· . . dıyeceksiniz .. 
Di'-·en safdillerın kana.at.lerının D ti k .} os u mu? d d·- l . "b' 

aksine olmak üzere sevgımn ~er· idi. Evvela, h;,.~t ma u··c'.~dC'~lecsrı·ıg alıa· ~ 
vetle hiç te imti.z:u:.sız olmadrgmı k J n " 

ao""rdu""m·· ~rz mcnfaatsb: dosluğ:ı. büvük 
., hır darbe · d' . . . · 
Amerikanın üç zengininden biri t .

1 
ın ırmıştı. Altını mıhcıık 

olan babam annem tarı:ı.fmdan gıı.- daşıkı e ölçerler .. Dostluğun ölçiisü 
yet samimi olarak ı:1evilmekte ve 1 ~ ese>, çrık defteridir. Babamın 
ıııanki kPndisi t.arııfmdan yaralıl. >ır çok dostları vardır cünkü eli a-

l akt d çrktır paı·., \ : . 1 ·ı· n· mm bir ilılh gibi tıı.pı m a ır. . .. b ·• •erm!"sını ıı ır·· .ır 
Babanı ise annemin bu temız gun ana ~öyle dem işli: 

s<wgisinden, şayanı takdir bağlı- (Dcı·ann var) 

Yeşilköy tohum ıslah islasyıY 
nunun c>n nıiihim \'azifelerinrlcıı 
biri de - iı::miııdcn de :rnlac:ıl
dığı g"ibi - tohumları ıslq,lı et. 
mektiı. 

Bu fcıaliy('t ~:ıclcCl' buğday. 
arp;ı, yul:ı[ gibi nebalların ta
nf"lcrinc in.his:ıı· etmez. Memle
ketimizin şeker sannyiiı.de nıii
lıim "mevkii olan şckerpaııcan 
sonra hayvan pancarı, k<.'ten, 
mısır. bostan, kuşyemi. susam 
gibi tohumlar ela ıslah olunmak· 
tııdır. İstasyon her mmtalrndaki 
toprn~ın va..<ııf ,.e kabiliyetine 
g-örc tohum hazırlamakta Ye 
köylüye. ziirrna c:alışma istika
nwti vermektedir. 

Son .zn man !arda. Jıcniir. ıncm. 
Jcketimizde tatbik cdilıniyen bir 
ziraat tc ya~h taneler ziraati" 
dir. 

Hindyağr, soya, aybatan (ay
çiç<>ği) gıhi nebatlar bu meyan. 
dadır. 

Bu nebatların tnn°lcrindeki 
yağ miktarı yUksck olduğundan 
memleketimizde ekilmeğc b~
landığı lakdirdro yağ'cılrk ve sa
bunculıık saıı:ıyiimizin terakki 
etme.sine muhakkak bir nazaı -

( Dwrınıı 5 ;,ıcic!" 1 
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fıkra: 

Ah, şu komşular 
Taınalı ,fırın biri C\ inde ıkc.n 

"Ke :kı b raz et olsa da bol oo. 
ğ nlı ) ah i pi ırscm, ne guzcl de 
otunıp ) f'rım,, diye kcndı kcndi
ı e Eıbyl nirken birden kapının 
tol ma ı alındı. Tamahkar adam 
a <t I} ın p k pı} ı açtı. Bir de 
baktı ki kom unun çocuğu elinde 
b·r ta a duru}or: 

- ı ·c 'ar? ya'Wnım. Diye sor. 
du. 

Çocuk -l lc dedi: 
- Babam selam söyledi. Biraz 

et su:u i tıyor. 
Tamahkar çocuğu savup içeri 

ircrkcn: 

- Allah Allah. dedi. Bizim 
kom~ular insanın aklından geç.en 

f ~)in bılc kokusunu duyuyorlar ••. 

1 * * * i Zurafadan bir adam bir hasi-
~n e"V ine mı afir oldu. Hasis biz. 
metçi ine: 

- M afir için helva pisi,r, 
dedi. 

ı - Jlizmetçi: 
- Şcl?er, un, yağ yok cevabı

nı verdi. 
- Oyle ise misafire ipekli ya.. 

tatrı hazırla! Rahat rahat uyusun 
bari, dedi. 

Zarif adam bu söz karşısında 
da) a_namayrp ıiöylc dedi: 

- Helva ile ipekli yatağın or-
ta ınr bul k daha iyi olmaz mı? 

ı Bır parça J\,uru ekmek peynirle 

1 

bu teklif tekellüf ortadan kallap 
ı e heh ara, ne ipekli yatağa Iü. 
rom kalmaz. 

Yenı Neşriyat 

l\IUŞ - Aydında ne§redllmeye b&Jl&· 
nan aylık kWtUr mccmuıısıdir. İlk 

sayısı gel.ınf§tfr. KuUular vo dcvammı 
dileyerek DJ.Utalca.snu tav.siye ederiz. 

Genç bir denizci öldü · 
GUvcrte kıdemli 

dcıı!z taıebemıdcı 

~mln Aşkm mnp. 
tel9. olduğu h&sta· 
Iıktc n kurtulamı· 

yarak Beyoğlu Jıaa 
tabancslnde dfln 
\•c!at ctmf:tir. Ce. 
nazcsl bugün öğle

ye do#nı hastahaneden mcra.ıı1mle 
kaldırılarak Nf§an~da Tc§Vfldye 
camUndo namazı kılmacak, Feri· 
k Y mczarhıl'ma gömUlecektlr. 

tz~ ttin Çalı§1ar 

Muğla Mcbıwzı Emekli Orge. 
noral l::::cttiıı Ça~W.r, Sakarya. 
:af erinin 11 Ey?,llilcki vıldö1ıü
mü dclayısiylc gıi::cl bir malcale 
ya::mı§tır. 

1J!a1:a'lcııin bir parramıı Ultts 
arkada§ımı::dan na1..Z.cdiyoru::: 

''Eğer yirmi sene evvel Türk.. 
lcrc tatbik olunan elim siyaseti 
ve suikıistr tekrar ctmiyc cesa
ret edecek herhangi bir düşman 
zuhur ederse, bugünkü Türkiye 
bir daha memleketi müdafaaya 
muvaffak oldugıınu gösterecek
tir. Böyle ibir şey olabilir mi? 
Bazı ihtimaller hayal nevinden 
olsa dahi, insanın aklını kurca:. 
lamaktan lıali kalmıyor. Ca.nia 
başla. konımıya calıştığı:rmz a. 
ziz yurdumuzun sulhunu halel. 
dar edecek siyasi ve sevkülceY§i 
vuiyctl r zuhur edftilir; ~ 
bUyük kararlar ve birlik lüzumu 
hasıl olabilir. Hiç ibir zaman in
tihara doğru gitmiyeocğiz. Fa.. 
kat yaşadığımız ülkelerin bin 
senelik sahipleri gibi hareket e. 
deceğiz. Küçük A!>yr.. denilen 
Anadoluda yer altından sayısız 
medeniyet eserleri çıkarılan )iç 
bin' sene evvelki Eti Tiirklerini 
bir tarafa bırakalım. Daha son. 
raki devirlerde dahi bu toprak
larda ne lranlılırr vo Yunanlılar, 
ne de Romalılar ve Bizanslılar 
bu !kadar uzun yaşıyamrunışlar
dır. Alpaslan'm Malazgirt mu. 
ha.rebcsinin ti7.erindcn bin sene. 
ye yakın zaman geçti. O zaman
danbcri Anadolu, fasılasız Türk
lerin anayurdu olmuş, Türk kül. 
tür ve medeniyeti ile zcnginlcş. 
miştir. Bugiinkü Tiirkiye, Misa· 
ikı Milli !hudutları içinde bir dil 
konu an ve bir vicdan ta§ıyan 
on sekiz milyon Türle ile yenil
mez !bir kaya halinde yükselmek 
tedir. 

Biz yoksulluk içinde geçir. 
diğimiz istiklal muhnrebc.<"inden 
imanımızı hiç bir zaman sars. 

~eviren: Suat Deır"oş - ~5 -
Pc ·.. l'd.;. J1 kat bize izah 

edebilır m ınız. Nıç n \e ne "C
Jepten ve n ıl o u aa Mı ter 
Brunton e bu k d r iz i bir ~ır. 
nnı açtı. \ 'e maz· i "n bu kadar 
ızli hır macera mı • nlattı. Ve b 1-

ha a onun ıçın ittiham cerci b"r 
mahiyette ol ı l bö) c bır mektubu 
elinize Yerdı. 

- Çünku • 11 ter Bnıııton ba
na .. N ıl y li; e; im ... E,·et bana 
• ıktı. Ban ı r ~ ini anlatırdı. 
l r k ndı nd , yrılmamış ol. 
sa; dmı e bette beni mekte de
vam edecekti. O un metr i oldu
lum zaman nd gız i h ç b·r c:e. 
Jl yoktu. Her ıni bana anlatı
,.W. 

- Anlayorum. AnJayomm_ Şim 
• 16yleyiniı bakalım bize bu mev
m hakkında anlatacak daha başka 
~l riniJ var mı Mi Bo uet. 
Yani bu mektup ·md ;ek dar n. 
l ttı mız 1 rin l k k t o du u-

madığımız için kurtulduk. Aynı 
iimit Ye imanla, mukaddes Sa
karyada mtisbet istikamete ~ev. 
rilen, Türkiin talihine mukadder 
olan daha büyük zafcr!C're ulq. 
mak için bu büyük millet, ica ... 
bında. en biiyük mucizeleri gös
termekten gcı i dnrmıyacaktır. 

termekten geri durmıyacaktll". 
ve topraklarımız Ur.erin 1cki hak. 
lnmızdan doğar: "yurtta. sulh, 
cihanda sulh!'' ı:;ıarından cıkar. 

1Yurdmnmmn sulhunu bozan1ar 
hu ha.kkımızı ciğnemck istiyen. 
ler olabilir. 

I ıFa.kat bin senedir fasılasız ya.. 
şadığunız anavata.nnnızı müda.
faa ederken., elbette galebe çaL 
mıya mecburuz. Ve inanmalıyız 
ki galebe bize mukadderoir. BL 
lirim, bu sıralarda herkesin a.k. 
Iı Anupa harbinde büyük rolil 
oynıyan yeni silahlarla, da:lı.a. 
doğrusu tayyare ve tanklarla 
meşguldiir. TUrk orduları asri 
ordularla harbctmiştir; Meh
metçik bugün Avrupa ccphele.. 
rinde kullanılan silahların hep. 
sinin a~ırlığını tatmış, şiddeti. 
ne dayanmıştır. O, Çanakkalede 
aylarca kara Ye hava bombala-
rına ve bugünkü tayyare bom
ibalarınm en büyakleri gibi mü. 
essir ve canhıraş sadalar çıka.. 
ran en ağır zırhlı güllelerine ce
vap vermeyi öğrenmi§t,ir. Tay. 
yare makin.eli tüf ek hUcum1a.n.. 
nrn da ne olduğunu ve bu hücum 
lara karşı en ibasit ve en fe.nnf 
usuller ve vaartalarla. nasıl !ko. 
nınrnak gerektiğini bilir. 

Tanklara gelince, seneler'dent
bcri çalrntığı ve manevra ıte tat. 
ibikatlardu tanklar ve zırhlı oto. 
rnobillerle de ünsiyet cbniştir. 
Tank hücumların-da ürkeklilt ge. 
tirccek bir hal bulunmadığım 
ve kendisinin tanka. saldxraca.k 
kada:- kahraman. olduğunu gör
müş Ye anlamıştır. Bu kara zırh. 
lılarmm her tarafa ateş sa~ 
rak sür'atle ilerlemeleri önünde 
memleket arazisi her yerde ibir 
mukavemet yuva~n hazrrla.nuya. 
çok elveri§lidir. 

Dik bir ibayır, en ufak lbir ka... 
yalık, sağlam bir bina. kesif a
ğaçlı ir orman parc;ası hep tank 
lar için tabii manialardır. Meh
metçik böyle yerlerde tanklara 
k~ ı pervasızca durabilir ve 
kcndısinin tahrip edemiyeceği 
hiç bir silah ve dil mana yol 
vermez. 

Tabii bir mukavemet arızası 
bulamadığı ycroe dahi kürcğiy. 
le hazırhyac:ığı tek nefere malı. 
sus bir toprak çukur içinde gö-

( Dr.t'amı fi ıncıda) 

- Eh ı ... ızun al ac! tiruz·n hari.. 
kuJade İg

0

)l: Ht l c e' ıli iniz ... 
r 'at r.a l O U)Or da bw1U da bj .. 
lı~ o um: .. Çal>uc mah;..emeye 
bu f C\ kalade ıhbann ne demek ol. 
dusunu izah edin z. 

- Mo ) o ha~ <'t mi ediyor? 
Halbuki sorum hakıkattir. Yanlış 
şe'ileri orla}a li müyorum. SiZP 
dclıllcr 'crcbılir· m. 

- Y nning ·ın h p" ne ka~ağı 
bir c·ni oldu 'tına dair dt'iillcr ~e-

Paşanın adetiydi, yenen ve -1\lakarnıtcI Al•n <:'dl 1" 

yenilen pehlivanların hepsine ....._ 5 - buldun? 
birer ipekli havlu verirdi. Peb. - J{ab:ı soğanın biri.. ~ 1 

livanlar meydandan uzaklaşır- miinakar;:alar de\ am C'diyordu. ye katlar b"r ok pchlı ı ' rı 1• • 

kcn, bu havluya s:ırmıp silinir. _ Ahme pehlivanı 0 giınden- sıl yend ğine hayret c<lı) o 
lcrdi. beri goremiyoruz .. Nerclcroe a... Bandırmalı gülıne)e a 1 

Halim P~a. goı.lcrine inana- caba? - O, hakıkatcn kah"' 
mıyacak kadar Şa.""ırmı tı. Mi- _ Ne suratla cıl·acak meyda. biridir ama, oyund:ı ) 1 
safirlerine: na? Kendisini yenen Yw uf pch. ri, öyle göriılmemiş mı 

- Ahmet yen.ildi, değil mi? livana meydan okumu tu. Yu- vardır ki.. 
Diye soruyordu. Yusufu alkış. suf onu öyle bir )ere vurdu ki.. - Anlaşıldı.. Aııl ıldı 

layanlarm hcvceam hala yatış- _ Madem ki Bandırmalı da bugüne kadar hcrkı>si J 
mamıı;tı. At<lullrıh Bey derhal böyle söylüyo:-.. Şımdi inanıyo. düzcrrbazlıkla yenmi.. 1 d • 

herkesin önünde. kırmızı bir kc. nız ki, .Makarnacı ycnilmiş-tJr. ben onun hilelerini ça ıık c; 
scye konulm·ı~ o1ı:m mev'ud al- U'ophanedc Asmalı kahvede lbu tım. Ne yaptıy a fayda v~r 1 

tmarı Yusufun C'lin verdi. sözii söyliycn, B ndırmalı Hiise. Altımda öyle bir <'il "led 1 1' 
- Tebrik cd"rim, delikanlı! yin pehlivandı. Yusuf ona Halim biraz daha sık"aydım, c r.ı ıli • 

Paı:ıa hazretlerinin şu lıediyesi.nd paşanın ltösı~ünde olup bitenleri caktı. Bereket versin ki, f 
al bakalım... anlatmL~ı. üzmek istemedim de, çarçab 

Yusuf, balkona bakarak: Yusuf gençliğindcnberi doğru .sırtnu yere gelirdim. 
-Teşekkür cd~rim, pa.5am! hatta tok sözlü, hileden, yalan.. -O hala seni vcnece<Yini s ~· 
Diye bağınyordu. Seyirciler dan hoşlanmaz, çok düriist bir lüyor. Dün buraYa. u~'ram~tı 

dağılırken, Halim Pasa, Yusufu erkekti. Arkadaşları onun ya- "Bana öyle çocukla.r \'IZ gcll~ 
yakından g<>rmek istemişti. nmda saçma sapan şeyler ko. Elbette, yorgun olmadığım ıt 

Yusuf giyindiı.tcn sonr?., k!li- nuşmazlar, ve bilhassa yalan gün karşıma çıkar. Alacağı ol• 
yanın delfıletiylc pre>ooin yanma söylememeye dikkat ederlerdi. sını onun." dedi. 
çıkarıldı. Yusuf, arkada:"}larm.m yalanını - Sen cevap vermedin Jl\İı 

Halim Paşa. gülerek sordu: yakalayınca derhal yüzlerine vu. Hüseyin pehlivan? 
- Sen, şimdiye kadar biziro ııır: _Cevapsız bırakır mıyını 1 

güreşlerimize neden i§tirak et. - Ben, kalıpc nıhlu insanlar. "Meydan boş .. Yusuf her za.ma.ti 
miyordun? la lkonuşma.m! güreşe ihazrrdır." dedim. 

- Çorluya gitmiştim, paşam! Diyerek, selamı sabahı kesi- - lyi söylemişsin! lki kert 
Gcçenleroe !stanbula. gelince, verirdi. üç kere değil, on kere, yüz kere 
Makarnacının §Öhrctini duydum O gün kahvenin peykelerinde de gilre§irim onunla. Ve iher gıJ.. 
lçime bir lıeves düştü. Şu omuz. birkaç pehlivan oturuyorou. Yu.. reşitnie onu yenerim. Nerdc ~ 
lan kalkı~ pehlivanla bir güreş. suf, asına; altındaki direğe da;, terse, ne zaman isterse, onunl• 
~m .. de?un. Abdullah Bey ~~ yanmrş, Bandırmalı Hüse~ tutu§lrlaya. bazının. 
soz ':erdı, kısmet yerunekmiş, pehlivanla konuşuyordu: <Devamı ,;ad 

yendım. -==================================:::ı::========:=::: 
Halim P~a, Yusufun omuzu- ı ı ııı, 21.45: Mllztk: Radyo orke.stra" 

DU okşadı: t 1 , , ~.,,... """"] :r. S1bellwı: lklncl ScııfonL # S0 
- Yakında. Çanılıcada büyilk t • Memleket u.at ayan, Ajan.il. 22.'6: 

bir sünnet düğünü olacak. BÜ- ~L·~ Mllzlk: Dans mllzlğl (Pi.) 23.25/23.sO 
yük gürce nıUsaba.ka.Uu:;t yapıla... T6 

9 
>n

40 
p . Yarmkl program ve Jcapaıu,. 

cak. Sakın bu mUsalbakalara gir • 0ı7 azarteaı 
memezlik etme! Seni orada da. 7.30: Program ve memleket saat 
böyle galip görmek isterim. ayan, 7.35: MUzık: Hatlf musUd (Pi.); 

_ Gelirim, paşam! Allali 0 8.00: Ajans haberleri, 8.10: Ev kadım. 
.. t dı . llah Lh-: Yemek llateaı, 8.20/8.30• KOzllı:: Ha. 

gun u_ an rmaz ın§a • ~u.. fit mu.siki program.mm devamr. 12.30: 
Halım Paşa. Yusufun ıstikbe;- Program ve memleket ııaa.tı ayan. 

!ini çok parlak görüyordu. Yu.. 12.35: Mllzik: ı2.l50: ~ana haberleri, 
ımf gittikten sonrll, dostlarına;: 13.05: Mllzlk: 13.20/14.00: :M:llzlk: 

- Bu delikanlr, birkaç seneye Karı.,'"lk prosnım (Pl.) 18.00 Program 
varmaz, cihan pehlivanları sıra. ve mcmleltct saat aynn, 18.05: Mllzlk 
sma gerer, dedi. Oda MUzl"'l CPl.) 18.40: ?tiUzlk: Rad1 

:· .. : yo caz orkc trıı.sr, l0.10: MU:ı:lk: Mtl§1 

Tophanede meşhur 
· pehlivanlar kavgası 

terek ve t k nıkılnr, l9,4l'i: Yemle· 
l<et sant ayarı ve .Ajans, 20.00: }.IQ. 

zik: Fasıl heyeti, 20.SO: KODU§lll3, 
20.45: MU:ı:ık - Dinleyici istekleri, 
21.10: MUr.llc: :Mo1.art - ICcmıı.n ve 
Viyoln DUo'lnn, 21.::0: R ôyo a::etc-

~ -
~ 
<C 
1-

Pazartesi Salı 

16 Eylül 17 Eylül 

lS Şlbu 1 H Şıbıll 
bızır lM bızır lSS 

V&ldt.ler Vuall Ezani Vuau EzAOI 
GllneelD 
doğufa 5 40 11 20 5 U 11 %S 

oı1c ız 09 s •o a 09 ı ao 
ikindi 15 41 9 21 16 40 • 21 
Akııam l8 19 12 00 18 J8 ız 00 
Tatu 10 Gol ı 32 19 şı ı 32 
lmaak S 69 9 39 4 00 9 41 Halim Paşanın köskiindeki 

son güre ,ten Eo:ıra, İstanbul 
kahvelcrind vo bilhassa. pehli. 
vanl:ır ar!lsınd.ı bir hayli dedi
kodu ba lamı tı: 

- M arnacıyı ycnmi ler be! 
- O kir.ı" ~ c yenilmez .. Para 

ile Jeııilmi tir. 
KADINI •• 

- Ne par:ıst ~?! G"zümüzle 
gördi.iok .. Yusuf lK'hlivana yenil. 
eli. Hem de ne yenili ! Yarım sa. 
at kadar 1cs gibi yerde yattr .. 
Kalkamadı. 

Tophe.nede, pehli\•anlarm dr. 
vam ettiği Asmalı J;l}lıvcde aynı 

== == 
rcbilcc ğinizi nıi ·,v]u\or •.muz?. 

- E\Ct !\lüsro; E\ct! 
- Na ıl oldu da bu a} ~nı hay .. 

ret? .. 
- Bu p"\ tabii b:r k"I oldu. 

Mo 'u Brunton hana anlattı. Ona 
Ycnnin 'in m zi)ctlcrıni hararet
le mftthrdcn hır do tu tarafından 
taıv İ) e cdi.dit:;mi SO) ledi. 

Yennin" lınp.5-h.ıne kaçağı ol. 
masına ra m~n ; cnidcn namuslu 
hir ha) at gcı;irmclc i ti) ormuş. 
Mö Yı.> r~ruııton da ona acımış \e 
ona bu ,:ı hı 'e cbılme.~ için !,en
di ini ı .inc alı :ıı .tı. 

- Bunu ı bat c~khilir misiniz? 
Fakat bunu ı IYıta ne hacet 

l\lb ) o. ırabıı da pa i , size lazım 
gelen izahatı \ere" 1.tır. 

E\:et.. f .. ..:ct. Fakat zanntdi. 
yorum ki eğer soyledigıniz sözler 
hakikat çıkın. z a çok mw:ıkul b·r 
'a.ıi) ete düttet>gmı::i size o) le
m0ğ-- !uzum ) oktur. 

- Tabii !uzum yok M<>syö, ben 
deli değılirn ..• 

- Sörliyecek ba ka bir sözünüz 
var mı? 

- füet. Anlat <!arımın hep. 
~ini bitirmedim. ~ııc daha ): en
ning 0 d n b-ı ı "tm , i tıvor.um: 
Fenalık ol un dı . bunu ) . pmı) o. 

MELVYN DUOLAS • VİBGİNİA BB1JCE 
ııln Froıı ız.ca. 6Utlü jj&Jıaııo tem&ıllrrl 

Gli!Unt'li~ ecele... GUlccck ... JUılılmhalnra boğulacaksmız. 

Yarın akşam SDmer ~infınHtnlla ..... :Jet.··~. ··.,.·-,,·~ :~·;. "" ·'... -.;..: ~ . ..: .. .-. . ; . "., 

rum. Fakat b ıtun bi diklerimi c:öy- - Hayır MöS)<}, bunu duyma
lemfk iç'n kendi J.endim soz ver •. dım. E ascn bu da beni ala.kadar 
elim. Ben Ycnn: :ıg 'in para çalmıs etmezdi. 
oldu~unu <> c m: l\lo 1ö Brun
ton da b·ımı far ,etmi ti. 

- ·e zamnn para çaldr. 
- Çok olmadı. Mu a ccliniz, 

biraz du im } ım... Bir. ı i, uç, 
dort ... Ha ır t m b r hafta o }or. 
Fak,.t Mı ter Bnınton onu he. 
men y kalam mı . Ç mba gunu 
anlamı. 

- Olıim"' den lfr gün ev\ el mi? 
- J: \ t Mô }o! 
- ITır~ı ı w ı ı anlar anlamaz 

Mi ter B unton ne } , pmış 1 cn
nings'i mi ;anma ç ı mı. 

Ve ona s r ey öylemi!;. Be •. 
nim bilm d gim b r } so; lemi .. 

- M ter Br nton a hıç konuş
mad ımz halde bu hıkayeyı kim
den ve na ı1 öğrendinız? 

- Çok ba ·t bir urette. Yen
nin,,. ·1e koca inek kan ı konuşur. 
larl.en is tfm. D'nlemedım, fakat 
i"ittim. Onlar çok yüksek se le ko
nuşuyorlar. 

- Yennirıg leT' ara ınd ki bir 
muhavereı; i i ittiniz. Mosyö Brun
tonun u w ma hund, n ronra ne 
yapmak ı l dı •inı < ~b diniz 
mi? 

- Anlıyorum. Şimdi) e kadar 
i~itti'r'mz ~ıitlerin ıfadcleri hal'• 
kında sô} lı} ccck bir sozunuz ,rar 
mı? 

- Hayır Mu yô, ben ) aln~ 
hakikatin ortaya çıkmasına açlış. 
tun. 

- Mis Bocguet, siz bir cororıer. 
b r po 1 imine şimdıye kadar 
venım· olan ifadelerin en şayanı 
ha} retini vermi~· hulunu;orsunuz ... 
Soylcdiginiz sbzlerin hepsini yeıll" 
den diışlinünüz ... Mahkemeye SÖY• 
lcmiş olduğunuz sozlcr içinde de• 
ifütirmck istedikleriniz var mı? 

- Fakat Mösyö dü§ÜD!Jleie ih· 
tiyacnn 1ok. Hakikati söyledim ve 
deği r recek bir kelim yoktur. 

- Bir dakika. Sahihten siJe 
1. Hargreavesin annesi hakkındaki 
malümatı, II Y ennings mese esın : 
size Mister Maxvell BruntQn mıı 
sbyı.di. Yoksa siz bunlan ~il 
o mektubu bir yerde bulu'> e ı • 
geçirerek veyahut Yennın e 
mın tesadüfen bir konu m 

i tere mi öğrrndıni7.? 
(D v ı ) 
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izmitte yapılan Marmara Türkiye atletizm birinci
kürek ve yelken birincilikleri likleri dün nihayetlendi 

Par isi Almanlardan önce 
kim işgal etmişti ? 

Bir Fransız askeri muharririnin romamndan 
-4-

Galata.aaraylılar ittirik ettikleri bütün müsaba- Kazanan atletler Balkan oyunlanna hazırlık 
kalan kazanarak şampiyon oldular ~ olmak üzere kampa girdiler 

Marmara. kürek pmpi}'OOUI neticede 1saat17 dakikada birinci 
dÜJ\ İzmit körfezinde Seyme:n olmu,tur. 
ilahili ile İzmit belediye gazino. 2 - Burhan (Galatasaray) 1,19 

t atı araamd&ki saha.da 2000 met- 3 - Nedim (G.S.) l,'.23 ve lmıit
t"e tizcrinde yapıldı. Dünkü mil. ten Kemal de 1,23,4 ıle dördüncü 
8abakala.ra lstanbuldan Galata.. olmuştur.. • . •Y• • 

La?" _ • ~-' Grup bınncılıgmı de bu suretle 
~ a:Y, Gtineş, Beykoz,~~ KL İstanbul yelkencileri almış oldular. 
tltspor ~·e. Herek~r kluplcri Yarışlar bittikten s:.ınra bi. 
futaı:ın ışt.ira.k e:tiler. rinciliği alan bölg\! ve klUplcrc 

. Müsabaka saatine kadar Iz- Amiral Şükrü Oka.n tarafmclan 
~ıt t-~ledi.ye bah~ini b~crce birer kupa vcrmi.~ ve yine birin
alk 'e bırçok mumtaz sımalar ci ve ikinci gelen müsabıklara 
~a ~oldu~~~u. Bu me~anda d:ı. Amiral tarafından birer ma

nural Şukru .Okan, mcvkı ku. dalya takılmıştır. 
l'ııandam, partı, vilayet ve bele· 
d Ye erkanı da bulwıuyorlardı. 

- Bu pce llll.&t ee1dm dofnı 
Şato Tiyerrl İslt.m eline geçti. 
Sen Piyer istihkanu da za.pto
ıundu. istila ordW!lu M.o'ya. ka
dar ilerledi. Asker ve ahnli kar
maka.nşık kaçıyorlar... Aman 
yarabbi! .. Ne feliket... Biz ise 
henüz tedariklerimizi tamamla. 
ıruıdrk. 

ispanyada.ki İallm. OrdU8U Se
\ il mey'da.n muha.rebe&lnl kaza. 

' •ıara.k dll§manr mahv ve perişan 

1 c ttikten sonra iki kol:\ ayrıl • 
mıştı. 

/ Ben Amame bir milyonluk bir 

Merasim tanı saat 14 de bele.. 
d Ye bahçesinin önünde telmele
l'hı geçit resmi ile b~landı. Ge. 
~ t resmini milteakıp çalman is. 
tıkıaı marşı selii.m. vaziyetinde 
<lını ndıkten soı ra müsabakala.. 
ıa g çUdı. 

Altay Suriyelileri 
1 -O yendi 'Dünkü atlttizm miiwbalıalanndan bir törünüş 

ordu ile şarkta ve Hac:ı İbrahim 
nym kuvvetle garpta icrai hare.. 
ki.ta ba.jlamıştr. Bir ay za.rfm· 
da. Pirene da.ğluma ka.da.r olan 
&rul çiğneruni3 ve her )'erde 
mO.ca.hidin §8.JllI zaferler Dıraz 
etmişlerdi. Ordular buradaki ve. 
zaifi ikmal edip Pert.ua • Ben A. 
mamo boğa.znıda.n ''e Hacı tbra.
hlm dahi Romecıo boğazından 

1'.F.n ÇİFTE: 
Bu müsabakaya. Gilncş, Bey. 

oz, ICi1,'llspor ve Ilcrekespor 
f talnrı iştiınk ettiler. 

Bu n fü,<ib kn b~tıın sona ka. 
<!cır buyuk b r h"yen..:uı içinde 
S~l . 1400 m treye }tadnr b ta 
R den Beykoz futnsı bu mesafc
<ıen .. nra çok temkin ı hareket 
~ ": nursun (Gfüı~) tarafın. 
an g çildi. Neticede: 
1-Durau.n (Güne."). Derece: 

l.iO<'O; 2 - Kemal (Kiı.ğılspor). 
be~cc: 15020; 3 - Nihat (He. 
l>ek por). 
I ll yl,ozJu Mehmet yarışın son
f:~nda hatalı hareket ettiğinden 
'4>k liftye edildi. 

tıcr ÇİFTE: 
a:u müsabakaya Galatasaray, 

Ykoz, Kağıtapor ve Hereke. 
j Por futahm ist.lrak edeceklerdi. 

1
1 
akat Beykozlular yarı§ mahal. 

1 
u:.e ge<; geldiklerinden ve baş. 
an ... ı la Kiğıt&por futasırun da 
hır küreği aa.katlandığmda.n bu 
lck~ler yar~a i~tirak edemedi· 
l~r. Müsabaka. Galatasaray \C 

herekespor f utnları arasında cc. 
1~·an etti. 

.. 'e icede: Reşat, Fetlıi, Reha 
~lcipj 12035 de birinci, Hercke. 
~r ekipi ıkinci oldular. 

DôRTTEK: 

11 
GUnUn en milhim olan bumU. 

abakası Mannara. şampiyonu
r>u ts.yin edeceğinden merakla 
beaıenıyordu. Dalla yan~m ba. 
'nlıdan itibaren <!iğer futalan a.. 
fan Galata.sa.raylılİr 100 metre 

1;~~ a birinci, Kiğrt.spor ikinci, 
r 11!ritapor fut.asmm 40 - 50 met. 

1~ 11.rkaaından GUneş üçUncU ve 
G et k spor dördilncil oldular. 
1 ~1.taaa.raym derecesi 11.55. 

37 rb;porun 12.12, GU~in 13. 
• 1-Ierekesporun 15.25 dir. 

1 B l rınisnbakava Galatıı.saraylr. 
ar: R at.. Tevfik, Kesim, Tur. 
f~t. Satı ekipl ile, GUneşlilcr de 
<lt tı.n.lllıl E;ampiyonnsmı lrn..zan· 
n :ırr Ferit, Kenan, Dw-sun. 
r:,~ı . Ya ar ekip! ile iştirak et
..... leruir. 
\ Mu :ıbakalnnn umumi puvan 
aı ~·eu şudilr: 

l) 8ölgc itibariyle: letruılıul 16 
l.lv:UUn birinci, Kocaeli 6 pu. 

i:ı. ln a ikinci, Herekc 4 pu'\ anla 
tıcU olmuşlıırdır. 

ıol\.l ·p itibari.1lc: Galatasarn~· 
tı ı>tıvanfa. Mnnrıarıı şampiyor:· G.üneş de 6 pU\·anla Marma. 

lkuıcisi olmuşlardır. 

~ clken yarı§fo.rını 
lıtanbul kazandı 

T ~znzıı, (Hususi Muhabırimizden 
c "io111.a) - Kı ek }a.nşlarmdan 

~nra 1 tanbul, Jzm.t, -.e Hcreke 
· CJken eri ara~nda ~rpi yan~

n lapıld1. 

1 
k Bbu ınusabakalar (3) deniz mil 

ır lllesafecle ıc:ra edıldi. Deniz 
ç : sak n \'e durgundu. Buna rağ. 
1 1 l ŞÇılan mesafe} i ancak bir 
· a c f azıa bir zamanda katede. 

d • 
\an ara I tanbuldan 3 tzmit· 

t ~i 'e lierekeden ı olm~ üzere 
7 te e ı t rrtk etmi~r. 

I a bı turda başa geçme.. 
:n n;. 'r . o an Galatasaraylı 

b"ı u ) an imtidadınca 
U'..u muhaf za ctm"c; \e 

lzmir, 15 ( A.A.) - Şehrimizde 
bulunan Suri:renin 1'~1nabi I:lzira. 
zi takımı bugün ikınci karşılaşma
sını Altay takımı ile ya0ı-ıuştır. 
Bugün, dün Allaya kar~ı çıkardık. 
lan oyundan çok ustun bir oy-un 
gö teren mı<:afir takım oyunun he· 
yeti umum ) e i itibarile i.t tün oy_ 
nama ına ra mıen a) ı çıkann •a 
mu\affak olaınamı.tır. Misafirle
rin encıj"k 'e atak oyunlarına mu. 
rnff al,irctlc mul,abclede bu ur.an 
Altavlılar ilk deuenin 21 inci da· 
kikasmda ) aptıkları bir golle sa. 
hadan l - O galip olar.ık a) rılmı_ş· 
lardır. 

O.Spor - G.Birliği: 1 - l 
Aukara, 15 - Bugun Demırspo~ 

ve Gcnçlerbirliği ara ında ııu.,u ı 
bir maç yapıln115tır. 

Birinci de\ re Demirsporun ) ap 
tır,11 bir gole, ikinci dc,•redc Gcnı;· 
lerbirliği de bir golle mukabele c~. 
mi" \C maç l - l bcrabcrlıl,lc nı
ha)•etlcnmi tir. 

Dün saat 15 te Fencrbahçe 
stadında Türkiye atletizm bırinci
iklerine devam edildi. 

Neticeler ~unlardır: 
200 Metre: 
1 - Melih 23 211 O ([stanbul), 

.ı - Sami 21 2110 (Eskischir), 
3 - Serir 21 3 10 (İstanbul) 

5000 Metre: 
l - Hüseyin 16.1 3110. (t. tan . 

bul). 2 - Mu tafa 16.6 8110 (An· 
a a), 3 - Behzat 16.52 (Es!<i. 

rlir). 
Üçüncü olarak Ariveye Artan 

ı{elmi~c;c de diska!ifye olm'J~tur. 
:-.ıaratoncu Şc\'ki ile lbrahim de 
\'arışın orta mda abandone etmiş
lerdir. 

800 Metre: 
1 - Hıza Maksut 1.59 6110 (ts. 

taı bul), 2 - Kemal 2.02 5110, 
Kocaeli). 3 ..... Galip 2.01 4110 
. nkara). 

,..foo Metre Manialı: 
1 - Fa 'k 38 6 10 <t tan bul). 

2 - Neriman 61 ıt!O (lstanbul), 
3 - Raşit 61 3110 (Ankara). 

Uç Adım Atlama: 
1 - Yavru 13,77 m (İstanbul). 

2 - Abdurrahman 13, 46,5 m, 
(Istanbul), 3 - Münir 13.42 m. 
(İstanbul). 

Yüksek otlama 
1 - Jerfi 1,80 m. (Ankara), 2 

- Pulat ı.75 m· (İstanbul), 3 -
Faik ı.75 m· (İstanbul). 

Cirit Atma: 
1 - Melih 53,65 m· (İstanbul), 

2 - Kemal 53-40 m. 3 - Şerif 
52,24 m· (lıtanbul). 

Disk Atma: 
1 - Arat 40,25 nt· (İstanbul), 

2 - Yavru 3:>,72 m· (lstanbul), 
3 - At~ 35 28 m· (İstanbul). 

Balkan Bayrale: 
Bu mUsabakaya kuvvetr.e bfrf • 

birine müsavi 2 bıkmı girdi· 

1 - (Rız.a. Ahmet. Halit, Cez-

J 
1i) den mürekkep A taknnt de. 
~ce: 3.32. 3.ıo. l 2 - (Ahmet, Osman, Fikret, 

1

. ıran) dan mürekkep B takımı de· 
ece: 3·3G G-10· 
Diınkiı musabakalardan sonra 

<ler<'Ce alan atletler Balkan oyun. 
0

'lrına İ'-tİra.k etmek üure kampa 
ırmL,)erdir. 

Pirene dağlarrm geQDılflen:t.ı. 
Fransa. hUld\Jneti, cenuptan 

gelecek tehlikeyi o kadar naan 
ltl>ara altna.nuş oldufu cihetle 
blltUn kuvvetini Patis civannda. 
\"e şarktan ~en dtlfmana ka.reı 
tahfid etmişti. Binaenaleyh Fran 
ea hududunu geçerek Paıe 
doğru ilerleyen istllA ordusu ko. 
!aylıkla her yerden geçiyordu. 

Her iki ordu sultanın kazan.. 
dığı muvaf takıyetleıi firariler
den haber aldıklan için yilrü.. 
yüşlerini ç~. 

Ordular geniş bir cephe ile 
harekete 'başlıyarak sultan or. 
dusunun Villi - K<>ttereji geçip 
Mo &üne vasıl olduğu zaman 
cenup istila ordusu da.bi Fonten 
- Blu.melona kadar gelmişti. 

••• 
Sabahm saat beşinde Velu 

tekrar \"ili Kont.ere gelmişti. 

Gtindü.z olduğu halde fenerleri 
hlla yanmakta idi. Ara sıra ha. 
vada kendini göısteren birkaç 
balon arumda ömerin iki refi
kinin bindiği balonu tanrma.:ıı 
13..zmıdı. 

Fakat yerdeki ateş kaybol • 

Dünkü antrenman mu§lu • 
Acaba g~ prens balonun av. 

maçlan detini görerek bunu söndürmüş 
DUn $eref stadmda Beşikti.§ müydü? 

- Ycfa takrnıları bir antrenman Yoksa kendisi mi gitmişti. 
müsabakası yapınrşlar ve neti. HenUz sabah olmakla beraber 

' cede Beşiktaşlılar maçı 3 • O ka. İslam ordusunda bir faaliyet, 
. z:ınmışlardır. bir hareket vardı. Melvn.1 ile 

Galatasaray klübii Cumarlesı r.Unii Beyaz Parkla yapılan :ı•üzme Yine aynı stadda n,..,.
1
'k+.... f""l .. 'h.. • d. 1 • 

b,·1,·,1cı"lı'kl""inin ;/k kısmını tfiitıkiı say:ı.ıızıla ıaı'sikitı>•le yazmıştık. ·~ ~ ~ .... erın en ışe en arttı. Bulun· 
~· - Sülcyma.niue B tak~1arı ar• clukları 1000 m"'tre y··k ~-ı·kten Dunkil yarışlarda (100) mclre J.·11 ba;.alamada Galatastzraylı Şamil J J.UU - " u sel\ ı 

bzı mesaj enin Galatasaraj•lı Efdale ait olan Sarı - Kırmızı rckormm da smda yapılan müsabakayı Be- temin iyice farkolunmadığından 
kırmıştır, Efdalin Galatasaray rckorıı 1,31 idi. Şamil bımı' 1,30,3 c şiktaşlılar O - G kazanmışlardır. balon 400 metreye kadar alçal. 
indirmiştir. Galatasaraylılar d& A. B ta. dı. Araplar artık balonlarla. he. 

l'ııkarıki resimde de Galatasaray Sııtopıı takımı kıymetli kaptan. kımları aI'3J3mda. bir antrenman men ünsiyet peyda etmiş olduk-
ları Suat Erlerle birlikle gôriilmcktcdir. müsabaka:n yapmışlardır. larmdan hiç ehemmiyet \'enni. 

--~--~---------===-----------------------=---.:....=.. -
----------~---------.... :-------------~----------------------------~ .__K_üç_o_ı< _Hi_ka_ve_· 1 0 M ER 8ES1 N i N 8AŞ1 

(Düııl,ü hikfıyentn Mınu) 

Bu. ifade edilcmij ecek kadar müthiş bir dakikadır· Ben de 
neresinden anlatacağımı ı>ek bilmiyorum. Yalnız, yüzbaşının e • 
linde lam omuzları hizasından u~urulmuş kesik bir baıı vardı; , 
ı; e bu kesik başın sa.knllarmn. elini dolayan yüzbıı.şı, onu çene~ 
sıı~den , uk:ılamı.s bir hnldc, bil Un bir kolu boyunca yukarı kal· 

dın~or: 

_ 1ııte. diyor<lu; Ömer B slnin ba~ı .. Bana bir direk. ba. 

na bir direk haz1rıaym !· 

Antıışılıyordu kf, yüzb:ı~ı, belki do bir suyun eteğinde \'C

yahut bir dağ ba.ıımdald garip bir vuru!PJlada yakaladığı avmt• 
karnrgCılım önüne çakarak, ye belki de bütün bir gece etrafın· 
da yakacağı mC§alclcrle, gene; subay ve askerlere onu teşhir 
etmek istiyordu· Belki de, nn.ınl yakaladığını anlatacnktr. Ya. 
hut nasıl vuruştuklannı; ve ilk kılıç darbesini .. 

Fakat, bu dnkikalarda, )iizba.~mrn emirlerine ka~t. hiç kim· 
senin c.n küçük bir itaat hareketinde bile bulurunadığmı söyle
yecek olursam inanmanw rica ederim· Büllin muhnf:War \'e ka. 
rargah kumandanı ile beraber bülUn subaylar olduktan yerde 
duruyor; ve Adeta ylizbaşmm i.cıitUklcri sesinde tonu da.ha iyi 
zaptedcbilmeğe çalı51yorlardt· Yalnız karargah kumandanı bıuı· 
ka. bir §eye dikkat etti; ve, bu hissinin bir illizyon olup olnuynca.. 
ğmı dUşUndil· Çünkü yilzbaşmm etinde Uı....cndıf:;'l kesik başla ken. 
dl kalası. birdenbire garip bir butut benzeyişi içinde gözüküyor; 
ve kumandan, sesin hangi ka.fadnn geldiğini tayin ooenıiyoTdU· 
Sanki Omer Besinin kafnsile yUzbaşmm kafası birl~ti; ve 
genç subayın omuzlarına Ömer Besinin başı geçtiği yerden o
muzl nnn doğru bir kan seli bo ıı..nı~or ; ,.e btitiln bımlarm nrn. 

sında. bır çakalın acai gibi, ytisbaşırun itaat görmiycn emirleri 
~itili)'OrdU· 

Kum.andan birdenbire geri döndil ve Yfitbqnun bir binit' 

buhranı ~irdiğini dU§Unerek boş bir çadıra götUrUlmesfni em. 
retti; eonra onun deli mukavemetini görerek karargah mahzen
lerinden birine hapsolunmaaını söyledi. Kendi kc~dln?: 

- Bir llllzyon, dedi; garip bir illizyonı .• 

Fakat sonradan anlqıtdı kl bu illhyon çadırın önUnde bu· 
Junan bütün diğerleri Jçin de böyle olmuştu. 

YilzbS§Inın a.ı:a.rg9.h mahzenlerinde ne kndar kaldığını mL 
ıniyonım· Hatta, yilzbn§ıyı oraya götUrenıcr bile ve kapıda du
ran nöbetçi dahi bunu tayin edemem.i§tir. Ertesi sabAı. k 

• i.Ul arar. 
g!h kumandaıu ~iizbaşryı yoklamak ve bir istirahat izini Yer· 
ınetc için geldiği zaman, içeride hlç kimseyi bula.ınadılar. Mah· 
zen bir dağın içine oyulmuııtu. Neferlerden. hiç biri .. . _, __ 

• 
1 

, )·ırmı auuıı. 
dan daha fazla ılertiyerek,. başka b.r taraftan çıkan bir kapı 
olup olmadığını öğrenemedi. Yalnız ikindiye do~ru k .h 

.ı:-b 'k. «> a.r::ı.rga a 
dönen bir müfreze l·w-; aşının ı ıye !'ıulUn•.nü§ ce~edini gntirdi· 

lcr Vilcut \'O baş söylcdlklerlne göre tek bir kılı,. 1 b' . · . .. vuruc a ırı-
"irm· den ayrılınıştı; ve ilk cla:dknlrırda Ömer 'D--· in 1 • v L>C:ilD a nmaan 
a!l:ığt bUtUn ytızünli m!l!'kelcyen gtlr bir Yosun demeti vüzbaşı 
nm yUzünU çe\Teledlği halde, az sonra, yenı ~ edil~(§ ine; 
ve parlak bir çehre kadar ~ava., yav&§ haklkt yUzll meydana 
çıkmış ve bu yliz fildişi bir h~yket kadar incelınişu. 

öı:ı:ıer Besinin başına gelince, ~m kendisi idi. Karargihtıı 
üç giln te.5hlr edildi; ve en uzak köylerden get!ıilen Kürt bey 

lerl onu tanıyarak: 
_ E\•ct, dediler· Bu s f rki Ömer Besinin h:ışı . 

ltt~1'·A •• HULCst 

................................................................................................. ____________ : 

ycırlaıdL 
Kollar gayet stlr'a.t1e ve mun.. 

tazam bir §ekilde teşekkiil edi
yordu. Bunlar 80hrln garbında 
toplanıyorlard. Bttnıardan biri 
Paris caddesinde yüıiiylişe be§. 
ladı. Çahner: 

- Bu Ömerin daiına ihmal et. 
mediği öncüleridir. Bu da öme
rin burada. olduğuna bir delildir. 
Dün akşam.ki süvariler her hal. 
de araziyi tanmıa.k ve takip o. 
luna.cak hattı hareketi keşfet. 
mek için bir ıkeşif mUfrezesl i
mi, ... ÇUnkU onlar da bu yoldan 
döndüler... dedi. 

iBir ısaat sonra bütlln lslAm 
ordusu Po.rise doğııı harekete 
ba.~ladı. Jerar: 

- Sultanın sancağını göremi. 
yorum. 

Çahner: 
- Ben de göre.miyoııım. Fa. 

l<a.t her halde burada.dır. Çün. 
kil müstahkem ordugilıa hfu:um 
hazırlrklan l-ar. 

Melval: 
- lki aaa.t 80lll'& istihlrimm 

önünde bulunacaklar. Ancak 10 
-12 kilometre mesafede bulunu. 
yorlar. GörUnUşe nazaran 800 
b1n kişi olmalı ... 

Çahner: 
- Şimdi vazi!emiz belli oldu .. 

Vakit :kaybetmfyelim. Cenuptan 
gelen Araplar d& Melonu geç. 
ıulşler ... Dessiye yaklatmıışlar ... 

Melval: 
- Yarın Paris tamamllc mu. 

ha.sara edilmiş olacak! 
- Ya rlizg8.r çıkarsa. .. 
- Paris hapı yuttu demektir. 

Zira ~ kuvvei maneviyesi 
ııon derece bozuldtL 
Şimdi yUrieyUg kolu IKoyol va. 

disine inerek ka!'§t sırtlara çıkı· 
yordu. 

Melval: 
- Ne yapacağız? diye sordu 
Villi Kottereye bir daha bal .. 

tı. Çahner bir sevinç ~yhası çı. 
karttı. Küçük §ehrin karşı ta
rafında Uç ev yanıyordu. 

Çahner: 
- Ömer bizi çağırıyor .. dedi. 
Melval: 
- Artık §ilphe kalmadı, ceva. 

bmı verdi. 
( Doomııı uar) 

ıstanbul köylerin
den röportaj 

O:uş la af ı 3 ııncucic) 
la bakılır. Şimdi Y eşilköy to
hum ıslah istasyonu çütç.iye bu 
nebatlarm ekimini öğretmcğe ve 
bu ga)TCtten elde edilecek olan 
mcnfa.3ti an:ıatmn.ğa çalwaıak. 
tadrr. Cümlemi yanlış kullan. 
mayorum, çUnkü Yeşilköy to • 
hunı ıslaJı istaayonınıun bir va 
7.ifesi de mmtakası dahilinde 
bulunan köyleri, çiftçileri irşat 
etmektir. 

KöylU işe hakkile sarılmak 
için neticeden emin olmak ister. 

Hatti. ilk zamanlarda tohum. 
luk buğday \"!Cl"D'lek için de bü
yük güçlük ~kilmiş, köylü da. 
ima kendi ayırdığı tohumluğunu 
kullanmağt tercih etmişti. Fa· 
kat kendisine yapılmakta olan 
iyiliği takdir eden köylü nihayet 
tohumluk buğday alma.le veya. 
hut buğdayını Selektörler de 
tenıizletmeği kabul etmiştir. 

Tohum ıslah istasyonu köylü. 
ye tohumluk buğdayın kilosunu 
o günkü piyasa vasntisinden yir 
mi para a.~ya vermektedir. 
Bugün köylünün parasını peşin 
verip buğdayını ala:bilecck vaz • 
yette olduğu görülmektedir . 
~faama!ih muhtaç olıınlara ,.e 
asker ailelerine ödünç olarak dı 
tohumluk buğday verilmekte -
dir. 

Zirai kalkınma. meselesinde 
devletin gösterdiği büyük guy. 
reti takdirle bu yardıma layık 
olduğunu gösteren köylümUz 
için tohum ıslah \'e deneme is· 
tasyonları büyük bir varlık te§.. 
kil etmektedir. 

Biz bunlardan kendi mmtake· 
mız dahılindc bulunandan biraı 
bnhsetmek istedik. M. ACA Tl 




