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~: ltlBıyhı Cablt YALÇIN' Miilakat iki saat .. d .. suru 7 rablusgarp-Bingazi 

Başvekil Dr. Refik Saydam Mr. Eden 
şeyefine dün bir ö !~ zi' afeti verdi 

Deme surları dibinde - Şeyh 
Alinin şehadeti - D .rned -ı ge
len kurşun yağın~ıru - l\.1ı1stafa 

Ankara, a'1 (a.a.) - Reisı
cüınbu,: İsmet lnönıi bugün sa
at 18.30 da Çankayadakı köşk
lerinde Büyük Britanya Hari -
ciye Nazırı Anthony Eden'i, re
fakatinde Büyük Britanya im
maparatorluğu Genel Kurmay 
Başkam General Sir Jobn Dili 
~ Büyük Britanyarun Anka -
nı. Büyük Elçisi Sir Hugh ı.ıı:ıt
chbull Hugessen olduğu halde 
kabul buyurmuşlardır. İki ıınat 
deftın eden bu mllli1katta Ha
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 

bam- bulunmuştur. 

B 4 p HJb ııiyafflti 

Ankara, 27 (1..a.) - Şehri • 
mizde bıılıınma.kta olaıı Büyük 
Britanya Hariciye N ıı.z.ırı Ant
lııony Eden He hnparatorhıJr Ge
nellı:ıırm&y Bıı..'!kam c;....ııeral 

Bir John Dm ııereftne bugün 
~ Doktor Refik Saydam 
tarafından Ankarapalasta bir 
~le ziyafeti wrilıııiştir . 

. ' ' 

Lt.~en Üe Gencra] .joiın 

, 

--- . 
I>Hl'in .tl<:anadrı i• \ll~balJeı1l:le 

ingiliz matbuatının 1 

ziyaret hakkında 
neşrettiği yaztlar 

Londra, a'1 (&.&.) - ~ 

pzetesinin diplomatilt mubıır • 

ri yazıyor: I · 
Edenle General Sir .John Dil! 

Tür:k hükfımet ve Genel Kur- 1 
~ ile birlikte bu mmtakaya 
ait bütün seviruleey~ ~!eri
ni tetkilc edeceklerdir. Mman
lan karşılamak için ~ 1 

Bulgaristan içinde llllka'f bir ı 
hareket yııpınalanna ihtimal 
olmadığı çoktan beri bel.il ohnuş 
tur. 

Türk ordııawum bilyiik bir 
kıymeti val'dır. Fakat ııettul -
ceyş ve techizat meseleleri ba- ı 

kıınından 3imal hududunda bir 1 
ileri hıweketine teşebbüs edil -
mektense h&diacleri beklemek 
suretiyle müttefiklerin davası

na daha iyi hizmet edileceği an- \ 
laşılmaktadır. Türklerin emni
yetlerini korumak ve müttefikle.. 1 

Kemal Beyin miidal~alP:si 
Anlatan: Kilisli Kıdor;} v : ı,;;!j ı ~._ .ı~ 

&ki Nafı:ı. V(•,.\ili Ali ('t· ... ~n 1'.a.~·:tıi'l Ir ... ~ınl' t~::U ı> iı .. :'' 

esn:ı:ilnda clınmı· hi: rl':.;ıni 

vl 

- Yazısı 3 Uncll s;;.)~~r .. ız..:a -
rine karşı ta.ahhıitlerini ifa et- --------------------------

::~~İn baııka vasıtalan da 1 s 1 r i" I Be 11 i o v 1 u n 
___ ait-iki_m.:_ıı.a_~ ____ u_(Bot_ıı•~_Yfa_k5_au._5dek_) ıdünk .. muhakemesi 

lngilterenin l\1o:ko- cuz e me 18 AY yarın satışa lrahr;kamiz menfi propaganda yapm?.~t· 

( S0tauıayfrı 5 - 5 d8) 

Va Eıç;Sl• ı·s·tanbıı1! lda ı·TAL AN tan suçlu olan ~-... i l'. aısat a!t!~in'.n ~ ~ çıkarılıyor duruşması giôi y. pı!r~ı 

Mr. Griı>P"'in dün l:"~oyoo ahnnıı~ r.:~nıi 

MoskoY&, Z1 (a.a.) - D.N.B kovadal!i lng• ı· h\'a ata' ·sı 
Mr~kovadaki İngiliz büyük B. Bul. well büyük elçiyt' r ıı

elçk Sir Stafford Sr!pps bu t<!l· kat etmektedir Sir Sto. ford 
bah huı;ııs! bir tayyare ile lrt '1- Crip~'in 1staııbulfuı. tngıliz ha· 
bula hareket ct!O'İ 'ir !3iıyı•J< riciyı nazın il. gdct>le G. nc1 
elçilik katibi B. fü•~:;el ile Mos- (Srmu oo:ılf<ı .< s:ı. f <' l =====-o·---,==============="--= -
idare hususundıı. bir Vll7Jfc a-
yırıyor. 

1\ıte bu halrikat karşısında, 
ltalvaya nasıl yıkıl.nwı cıc~·cbı
liriz' ·ıtalyarun mütcarrız bır 
devlet sıfatiyie crtadan kalk
tığını ve Türkiye aleyhinde. bır 
İtalyan tehdidinın (.}ıçmmı ·etı 
kalmadıfrını kabul etmek ıçın, 
anlar;ılıvor ki, işin sonunu ya
ni Almanyanın da ın.ağlfıbiy< tını 
beklemerrten ba.şka bir çare 
yoktur. 

ftaıya ııüphe yok ki yıkılnuş- ı 
br. Faka.t yıkılan bir apartınıA· 

• 
YAZAN: 

L?J.çk/i c:cn•r•I 
Kemal K.oçeı-

·•-~~~~~~~~. 

Fiyat mürakabe komisyorıu 
şehrimizde tatbik olunacak ye
ni tip ekmeğin imal olımacağı 
una tiyat. teshil etmiştir. Bu 
fiyata nazaran yeni tıp unun 
çuvalı 978 kuruşa sablacaktır. 1 

Belediye Ttkt:ısat Müdürlüğü 
(lwnu myfa 5 8". e "') 1 

Hükfımet erkaru ve devlet.ın 

şalı:;iyeti manevıyesıne 

vüzkaı- bir bsruı ile yazdığı 

mektuplan bır ı;ok adreslere 

göndererek: halkı hükfımet aley

hine tahrik ve teşvik etmek, 

~ABAHTAN SABAHA 

Türklü~it V<' hLıl ".r:etin ınaııe • 
vi rıı_ıı ıyctini t.ahkır cylen: ... ·H .• 

ten sı:.liu olarak a<ılıycyc n·ril
miş ( '~ n eskı mebtc hır<lan, ~.J,· 
bık iktı~at ve Tıcaret h·kilı 
Sırn Brllioğlunun muhakeıncsı· 

ne dün ikinci agır , nada baı;

lıındJ. 

Sın·ı Bcllıoğlu. bundan t-vı:el 

de ayni cllrlim un ,ıır!an ile or-

Afrikada 
Aman 

asw err~eri 

200 bl·n ki•• duyu isyana teşvık etmek""" 
çunda.n askeri mahkeme tara
fıudaıı mulıa '-eme edilmiş bu • 

şilik ordu ne lu~:~~~~~;( lu askt·ri nıu1ıa· 
iş lJ a p~ ~. "'ıı" 1; llJ'O ?.. !, kcm»de sıı.:u sahıt görüleıı::lr 

.JI - U rı il ı "''"'" ·"'.ifa 5 "'' S ıh) 
1 1 l\l"J'V'V'.. ......... -vv" ...... ~ 

r 
, l\Ri" sa. ar~amız: 



Mollanın LE 
llaei Kışlasında bayram eğlencelen - r,~u Ç\- r 9'\ r.__j' t h l . . --' 
llibi Şehriyari Hayali Sait Efendinin ·cat 1 D I \/O!-.? K I: rJ.QS Q. QJJte erlmf zae 

ettiği kumbara • Saray atlarının çayıra (50) Kuruş mu {120) d • " 
çıln- merasimi - Sultan Mahmudun 16 ~::.··:ıs~ .. ~- f e Q V l g 0 r m e Ye n 

lru ad d b k al. Sultan Seiını camii vawıgıne d k 
ma asm a üyü t ım.. 600akçemaaşla tayinedil- vatan aş yo tur 

latlneah eden : REŞAT EKREM KOCU dim. &oden ba.şka akçe ile tayin edı!en bir ferd yoktur. ----·----
Akçenın beherinın ( 20) kuruş 
0:u~~~rn.~~d:1!~: Sıhhat işleri müdürü bir muhar-

~ mart - Z5 ...._ 1830 hibnayun hademeııd ve muzikacı şun 120 liradır. Halbuki ben • • • • h d• 
-15-

Olma - Cumartıeai ağalar ve müezzinbaşı Cl'iarda.ki altıncı amedır ha.la maaş me- 1 nnmıze ıza at ver 1 
BaJıramm ikinei -n..a lrışJede birer yalıda otmtuıdıı. ı melem Vakıflar umum müdür-

mevcud bendegan·-;. az.,. Haremi blbnayaıı Emirgan - lüğilnce halledilemediğinden 1sta.nbul, belediye hastahane-ı ani vak'alar için ihtiyat boş 
Jaayal veaair eğl~celer ha.zir. daki Osman paşa yalısına yer- on para maaş almadım, Bu lerinde, bazı hastalann tedavi yatak bulundurulması Sıhhat 
landı. Geceleri gtinagün havai lıeştirildi. Ben de ma.ıyetlerinde derdimi arzuh.allerimle de altına alınmıyarak öldükleri Vekaleti tarafından bize tebliğ 
f11enkJer .,,. mehtaplar atıldı. gittim,.. bir ;,abda yerleştim. anlatamadım. Bir kaç ay e'ff- hakkında yıı.p!lan neşiyat üze- olunmuştu. Bu tebligata barti-

Bayramm 6çü.Dcil pazar gi1- vel bu acaip vaziyetim gaz&- rine bele tiye sıhhat mudürü yen riayet edilmektedir. Her 
Dfi Enderunu hümayun 8ilvariJe ( S O N ) tenizle neşredildiği ve oku- Osman Sait Kurşuncu dün bir hastahanemizde ihtiyat bir kaç 
ımm odaları önüne köçekler gel yanla.nn namrı dikkatini celp mubarririmfae etraflı izahat boş yatak bulunmaktadır. Bu 
.. ra.ksettiler. Gece, dibı gece- ABDCLllAK MOLIANIN ettiği halde Vakıflar wnum vermiştir. vaziyet karşısında acil, ani va-
len sefah fişenkler atılacak 'l'BIWOllEl BALI müdürfütihıce mesk\ıt g&- Osman Sa.it Kurşuncu be!OOI- kala.rdn hastalar derhal yatın-
iken kar yağmak ile trek olun- Abdülhak Molla, bftyQk Türk çilmektedir. Malümuiliniıı: ye h ı.hanelerinin son sene- lara.k tedavi altına alınmalrtar 
iu. Ertesi gftn Çalgıcılara ve kö _;,.. n • .1:m .. -a.. ~a-:.ı:_ ~;r..n.ı.. sükut ikrardandır. Bir kere lerde cok tekfımül et....:gın·· · ""'- dır. Kendilerinden tedavi so-
ıeklere izin vreildi. Salı günü _.... • .a.uuuuuıı.a c.uuıJ.Ulll ..... ,........ daha mercii aidinin dikat na- , ... 

1
• .J- nuda fakribal ilmWuı.beri i&-1 

ııte kar babasıdır. ·~ asrın güzide çelcmmi5 yp1arun tak adedlerinin çoğaltıldığını tenmektedir. 
fuk ~ade ~ ~-~ :. Türk hekimi ve muharriri-ı :r1~ı~ • - ' kaydettikten sonra demiştir ki: Şimdiye kadar, fakri bal il-
ra havalar rnJ.. ask talim Sultan Selim camii vaizi "- İstanbul belediye hasta.- mühabcri alamadıgıw için, teda-
lıeıe başJad~--..., er - DMun hOmayun memurları& M. H. Demir haneleri günden gilne tekiı.mül vi olunamadığını şiü.yct eden· 

a- ~· . . ~ ~86~~~endimn oiludur. ~SABAH - Kalla - etmektedir. Hastahanelere teda.- bir hasta bize müracaat etm&-! 
"r"V\ m yırmı pa.- da .un.aubulda doğmuş - vili sadraı:amlan, poe bıyık- vi olunmak üzere müracaat miştir. Hastahane ve belediye 
~ ~e%81' ef~nsa!!! :-· ~ ~~B~~ lı yeniçerileri hülba orta çar denlerden bir çoklanm nisbeten sı.hha.t miidürlilklerinde, beledi-
olan kumbara, yirmi beş dirhemi deşi Behçet efendi gı'bi, Abdül- ğı hatırla.tan bu akçe De ma- hali vakti yerinde olan vatanda.'ı ye doktorlan tarafından muaye 

q mıml81i hakkmda oku - la.r teşkil etmektedirler. Bu iti- neleri derhal yapılmakta ve fa-
banıt ile, tahb hümayun kapUll hak efendi de ana ve babalan- yu,,..._uzun ~:~ gtbi b .. .._ barla şehir meclisi bu kabil va. '--t zarun~ go""rillenlerın· e il~~-
önilnden hastalar kıılaema Nw'i-. D1D ~- inH-•ft .-;.., he- ..,..._., ~· <AAr" AA ~ ~&· ·"~&UÇ ........,, ~ -'-- -' de~-• ı.a--...: tandaşlardaıı, hastahanelere va- lan belediye .. --#.ından bedava 
ru atıldı. Kumbara üçüocü de- kimlik tabllil ederek saray ve or u-.u IC'YY~ .ı:.vlLIU ~ - ._. t .. _... ..__'- -'--dil !.Al-~ 

Dın• di...__ ...... n·--m -ı,_;... n·~ ~ ~ mcuu:ıa e 0 1 -rak -....:ı..--·ı .... ..-3:-. Son n,. ay 
bamda su treazisine kadar 'Y&o- du beJdmHkJerinde buhmmna w.ı. ~ • ~ - 20 .. ~ · aı---..a '

14 
.... ~u:uu- .....,. _, ..ıa.. Bu .. -) i.e' ffa--' -'- a,..,, __ ı.cıuaVl 'IA.'Tl::U alınm&• ·--ında bu ,.---'- muayene 0-

nDCa zıya.de giderek oralarda İkinci Mahmud ve Abdnımecid WJL. ~ ~ • .... 6 • u-.:ı - ~~ U9 ~.ı. UloC7'UA 

topçWann çadırlanna iısabeti amaıılannda, öç defa hekim _ virde yqryoruz! Bir tarafta aını 937 amesinde kararla.ştır- lunarak kendilerine bedava ilA.ç 
ihtimaliyle diğer tarafa atıldL başı olmuş, ilmiye mesleğinde evkafın asri ve modem icn, JlUIU. verilen vatandaş1"nn miktan 
BiD iki yüz ura kadar gitti. de payesi Rumeli Jr .... •ztrerliği _ atına §ahid olurken bir taraf- Bu karar bir müddettenberi Uç bini t:ecavüz etmektedir. 

ne kadar y1lkaelmiıJtir ki, bu ma tan da hlll akçe ile maaş ~ ~ye :tıutahanelerinde tat- alda ....., '•taııba t:shlll Dettceel 
Şevvalin 20 ind JMl'l8IDbe ıtl- kam bir demek garabeti bfrbirivle na- bill olımmaktadır. Fakat hasta- 1 

nü Ruzıhızır oldvğiibdaıo atların ın . buamak nstU teYhtll- sıI telif edilebiliyor! Ger-Qek· hanelere fakri hal klğıdı ile İ8bnhal belediyesi sıhhat ~ 
-yıra _ ............ reemi __ u.a :ielamiıktır. Uzun müddet tıbbi- - eden 
~ ~--- -.,-.. .... ektebl -·-'•.;. etm' · ten acayip fakat her halde za- miiracaat ~ da gi- 1eri müd&rUlğii 19-W eenesi mr-
tanzim olunmuştu. K11J.tld be m ..,.._.~.ıştır. m:m ruhuna h~ de unun gö yinişinden fakir Olduğu anlafl- fmda şehrin muhtelif yerlerin-
Kasn hümayun &ıttnden, uim lümündeın. bir yıl evvel "rei - ribmıiyen bu meselenin dtı _ lan kimaelıerden bu para alm- deki mağaza ve dükklnlardan 
aJay ile mirahur ağanın arka -1 aC!Ul.ema" unvaniyte taltif edil - 7Jeltlhne.tnl aabırsızhkla bet- ma.maktadır. Fakri hal -"ir- 14773 tahll1 nümunesi alımq 
lllDda mmfka çalmarak has a- miştir. 1~ de ôlen Abdülhak --·-' &~ 
lmiarda bulunan bunca atlar :Uoll~ kabri. Sultan Ka_hmut •..ı.iıliııiiıiorıa.iıii---------~ mesi zacur• olanlar tara.fındala tır. Bunlar, evafı tahlil olun-tilrbesi ı sundadır B ıltimı.- yapılan müracaa.tJarda ha.tat. mak Uz.ere belediye kimyahane-
~yıra. gönderildi Şevvalin yirmi av u · ~ Pirinç fiyatları nn mhbl vaziyetleri lcil t&- Bine sevkolunmuş ve tahlil neti-
ild.nci cumarteım" gtnü pek Wif . il A~ül~ak ~011!- hoşsohbet daviyi icap ettirdiği takdir - celeri belediye sıhhat işleri mU-
hava obnalda nadif}ah ..n-.ıe1e- 'Y~ -~ bir .lllmdi. Eczahane - neden yu.'kselı"yor ..L.. Miıal re talim yap~cağını rbüdirdl amın üat11De. ~ bwılar t.edsft altın& dürlüğilne bildirilmiştir. Bu ne-1 
Serasker ne-nıo ........ __ ı.,._u__ ~ .. hM++nr dercl4t fst1nhaJ belediyelli 80D..... almmakta Ye kendi1erindm ~ ticeye nazaran 14.773 nümune-1 
-~~ r-tabur.,.._c_ .un::..~ de-dm P7ft!., lerde pirinç fiyatlannda görülen davi aonanda fatri bal mazba- den 3063 tanem gayri muvafık l ·---""6• ~ ..-.---- 11ıaramı .... -ı.- .-. A teza·"' tberin .... .ı....H tuı ilıtemnektedtr. I>tter taraf- ve 11.710 taneli muvafık bulun 
hlılr.at kumandaya ~ ukere ı--r - Njj&. - ı .. t e "-"'~ tetkik tan, her •••hıhede lcil ve ID\lfblr. 
~-1:- ...... rtm""""-: Rnave -1...;...ı • ra llr& kendiei de ltir yazardı. etmeğe karar venııiftir. Yap- ===:::::;::::================= ~ ....., ıı:::ı:ıuıı -.,- 0~ Şu beyti ect'annm gtbelıcıe par - lan tetkikata nuaran eebrimim 
haatane)er tarafından tema.. .-.1---A biri ı--1.. _,:ı..-,ı 'D'- .. -
-u.:. Ayın yırm· 

1
. se•..:-=-..: cuma ';t<U<uu.ıuan • • oıanr.a Ünı~i - .DAULy, Bayburt, Tosya Ye Boya-

'C\.w A~ı lebilir: battan günde 15 ~ pirinç 
giiDli euma namazı kışla cami- Gös ymn cihandM ~ gözünü gelmektedir. Bu vazi,.ete ıs.ua--
inde kalındı. Akşama doğru or- dem gelir geçer raıı pirinç ftyatlanndıa g&illeo 
dadan glemi.f yüz kadar askeri Sen göz yumup açmca bu temyöt .ebebsiz g&tllmekte-
huzunına çıkarttı. Birer binır i1em gıe1ir ge<;er.. dir. 
htplİDİD yarasına göre ihsan - B'"-i''" şair Abdülhak Hamid 0 .. kas } d• l ndİ 
ıu verip Ye büttin ftl"g'ilerden Tarh~ Abdülhak Mollanın oğ un ap ar ın e 
aftan ~ fermanlar vredi. Pa- lu Hayrullah efwytintn oğlu - Fiya.t milrakabe kom,i8yono, 
zartesi gtinU saneağı şerifin dur. dtin iki toplantı yapmlltır. Oğ-
ll.ami kışlasından kaldınhp en- leden evet ....... ıaıı feriWide top 
denmu btimaYUD huineeİDe ~ .T°'t'" 

•111acağı anıafıldı. Ticaret veklletl birlik· ~n~.!;i~~= ..:::= 
26 - 27 NIBan 1830 ler atatüaOndeki mutat içtimada ise et fiya.tlan 
Pazar - Pazartesi deOifiklik yeniden tetkik edilmiş ve bu.al 

12-ttS Zilhicceetnin birinci pa- Ticaret Vekaleti birlfkler ata- ka~~ ~.·..ü......~ ~ 
ar gUnö, hava ziyade litif idi.. tüsünde bir değişiklik yaparak vs....._ ~· ~.......__ .J" 

8övari ağalar 1staııbul-.-- allkaduian. bildirmiştir. Bu niden basa toptancı kuaplar 
__ ,,_ muaddel maddeye göre, halen dinlam•frftir'. Bu topllmtlda §im-

IKTISAD 
Dü!l 411 bin liralık 

ihracat yapıldı 
Dtlnkü .ilıraeabn yekAnu 411 

bin liradır. Bu meyanda İngilte
reye ham afyon. İtalyaya halı, 
Finlandiyaya yapağı, tiftik ve 
deri sat.ılınışbr. 

Şahin motörUnde bulu-
nan kaçak eşya 

BELEDiYEDE 
Yollar hakkında bir 

istatistik 
İ8tanbul belediyesi 800 dört 

senelik yol inp.at faaliyetine ve 
buna sarf olunan masraflara da
ir bir istatistik hazırlamıştır. 
Bu istatistiğe nazaran nsf alt 
yollar 936 senesinde 26 kilomet
re ve 939 senesinde 41 kilomet
re parke yollar 936 da 1 kilo
metre 939 senesinde 8 kilomet
re, şose 36 senesinde 10 
ve 939 senesinde 18 kilomet
re inşa olunmuştur. 

936 senesinde istimJAJr; işleri
ne 200 bin ve 938 senesinde 1 
milyon 200 bin lira sarf olunmuş.. 
tur. 

Fakir üniversite 
talebeleri 

Rektör yardım -.. hak
kında izahat verdt 

---0-

Son gilnlerde, 
oturarak tahsil yapan ibıivena
te talebelerinin aeıkk ~tled 
hakkında bazı gaz.etetsde ...
ıiyat yaplmaktadır. Oat.ıenıite 
rektörü dUn bir muharr.irimiae 
bu husasta izahat vermietir. 

Rektör demi§tir ki: 

··- Fatih medreeeleriDde ba
Zl üniversitelilerin gibılük haya.. 
tını tasvir eden gaaetelıerdeki 

yazdan teeaAirle ooııclnm Üni
versitenin sekiz bin talebea var 1 
dır. BU nuktar içinde sekiz ta
nesinin bile fakrından ve mnı -
retinden şikayet edecek heriıan
gi bir kim.9eye el uzatacak sevi
yede olmadığına eminim. l'aJdr. 
lik ayip değildir. Fakirlikten gi
kiyet etmek ayıptır. Burs al
mak için pek iyi derecede olan 
talebe arasında bunu almıya i> 
zetinefsi müsait olmıyan tale
be gördiim. Kendilerine "haya
ta aWdıktan sonra bunları ta,.. 

viz edersiniz. İleride okuyacak 

arkadaşlarıııız için yardan et -
mek üzere size bir çe§it ödting 
veriyoruz . ., dedim. Türk üni
versitelisinin izzetinelai buka -
dar büyüktür. 

Bir çoğumuz tahsil hayatın

da zaruret geçirmişi7.dlr. Tale
bemizin beşte dördü meeceııt o-

kumaktadır. 2500 talebemiz mil 
Jetin parasiyle yurtlarda, aske-1 
ri tıbbiye ve yliksek öğretmen 

okulunda okumaktadır. Her fa
kir talebe buraya girebilir. Ta
lebe yurdu ~ıldığı aman dır 
hi oraya girecek ve çalışacak
lar bulunacaktır. 

Üniversite talebe için 52 bun 
sahibidir. BuJ çok iyi çahfaıı fa
kir talebeye veriiir. Diğer ta
raftan bir defaya mahsus ola • 
rak fevkalade yardım vardır. 
Gene fakir talebeye kitap yar
dmu yapılmıı;tır. Medreseye ge
lince, vali ve belediye reisimizin 
iki ay evvel buranın tamiri ve 
elektrikle tenviri için karar al
dığı mallımdur. Şimdi talebem.iz 
arasında bir anket açıyoruz. 

Her birinin içtimai vaziyetleri 
tesbit edildikten sonra netice
ye göre esaslı tedbirler alına -
cakbr." t&ıdıerildi. Erteai pazartesi gü- her yılm mart aymda yapılma- diki et narlıının 15 g6n kadar 

Dil. yani. padişahın 18llcağı ~ 111 gereken yılhk umuml heyet- temdidine ve gelecek celsede de 
rif De ilk cleh. Rami kışlasına lerin, öoümtizdeki aenelerde kl- kuzu satış fiyat.laruwa temitine 
~ altı yQz on ,.edinci gü nunusaııi aylarında inikadı icap karar 11erilmfştir. 

Gümrük muhafaza menmrl8l"l I 
evvdki gün Bulgaristandan ge-

1
· 

len Şahin motörilnde bir arama 
yapmışlardır. Arama IMlticesin-1 
de 50 adet kaçak makara, 12 ka
lem de kaçak eşya bulunmuştur. 1 
Motör kaptanı Ali hak.kında ======================= 

.aü, seher ftkt.i deYlet erkim Ra etmektedir. Klğd, mukavva lthallt 
mi Jaşlumda toplandı••. Saa - Hava kurumuna J•rdtm biri OJnin toplantısı 
cağı şerif bir mtıbarek sa.atta. eder.ler K1bt va mukavva ithallt 
l'8Z1i oa bir buçukta tazim ve 6250 9uraaki mabdumlan, lıııirliğinin yıllık umumi heyet 
t.Jdr "" tesbih w tekbir ile 1000 Salih Keçeci'"' Bayık Ka- toplantm. diin birlik merkezin-

de yapdmıftır. Toplantıda bir -1 
JleDden ahnıp dua Ye sem. iM zancıyan. 1000 Nuri A.bdurrah - lilt idare heyetinin faaliyet r-.. 
alay tretip edilerek lstanbul sa- man Malta oğullan mensucat poru okunup tıısvib edHmifür. 
rayına götih'tUdll Mahalli malt- fabrikası. 750 Pertev Paker, 500 Bundan BOnra yeni idare heyeti 
8USUD& koaulurken tekrar bir Salamon Ye Koben ve oğulları, eeçrmine ge<> '-ni'i ve birlik kuru 

1 

000 Zozef EBkcnazi ve oğullan, lalı henüz iki ay olduğu için iki 
dua edildi. Soora alaya :i§tirak 500 Y qua Saban ve mahdumu. ı k dare · 
eden büdlD 'Yüzen, ülema. veri- 500 Anclrea ve Yani Cicis, 300 ay 1 i hey~ın~ !LYDen ip-

Pizant N 9.'V\ H kasına karar venJmı.mr. 
caıe isin vrieldi. Sultan Jılah _ ve ovaro, .-, ampar- f" M . 9 

.. 

_.da Trabyadaki aebiWara?& som Erkman, 300 Yordan A- ıyat ürakabe Komls
ya.noğlu ve oğlu, ~ Ataruuı yonunun ihtikar tahklk•tlı 

litti. 'Bendegtnından :mabeyni Papadopuloe, 300 Nışan Ma - Fiyat milralrn.be bftroaı me-
nakyaıı, 250 Milel Fahri. 250 murlan, diin de ihtik.Ar tahJri

)(usta.fa ~uri Kökel. 250 Moiı katına denm etmişlerdir. ıı. I 
Alaayıd oğullan, 250 Beozanona murlar, elin, Galata.da Pcrşemb. 

"' 

ve R. Ojam>. pazarmda bir demirci dükkimn-j 
~ da ve İatanbul Yertimallar paıı:ar 

ADLIY EDE ıan şubesi civarında bir mantta
turacı dükkanında w cünn6. 

OakUdar cinayetinin meşhut y ... pmışlardır. CUnn6 

rYenlSabah 
........ .1 

T8rtd)oe ...... 

MRLIK 1400 K,. 1'M ~ .... . .. . 1 AVLIK muhakemesi mellıutl&ra sebep, fazla fiyatla 
1 AY1..IK 1N • .. • ve faturun abşlardır. 
t AYLN< 7IO • 1480 • Bayramın ilk poemi tlskü - 1 

• ...._ 1Mt CUMA darda Bakkal Kemalin dükki - ' Bankaamdaki nakil 
1 ..._ "'° nına girerek para çaldığı sıra- ve layinl•r 

11 ...._ 1111 d~ ~mesi ~ ~li de İş Bukasmın İstanbul pbe 
<an il, A'fl I, v11: M1_K ... 1ta bır kiloluk dirhemle balma vu- . si müdür vekili lılecit, esvi n.-

0
,,__ -•• , ... _.... rup Öldüren Hasan oğtu Şadan, zifesi olan umumi müdnr mu. 
......... -. - ôzörücünün dün birinei ağır ce- vinliğinc iade edilmiştir. Meci-

1149 7.21 1.31 .._, ı:ada muhakemesine ballandı. din yerine muavinJıerden Haliaia 
6 37 12.27 ıuı VMUI 1ddianame ve tahkikat evra- tayini kararlqtırılmlftır. 
~2~ 1v;,"1 

11;:-Emnr kı okundu. K~öy ve üsktı- Beledlre tallmebna uy
dar mahkemelerinde hırsızlık 

1uı ıu"I '-• v._. ve eroinden 7 sahJh1P olduğu ımyanhtra cez;.; 

DiKKAT 
cYeA&...._a ....... IM~ 

ve evrek ıtepedllsl" edUmeeht ı .. 
91uttmu ve 1tunları11 kaybol......__ 
NlldolQIW.ltlr_.,.. ...... 

anlaşılan suçlu vak'&}'I tama - Belediye talimatına. mup · 
miyle itiraf etti w mahalreme hareketlerind ?· 1 :ıyı 27 muh-
şahitlerin celbi için bqka bir telif esııaf, ::' an al, 20 şoför 
göne kaim.,.._ ft Kemalin an- baldarmda ceza. zabıtlan kcsıl
..ı Gtllibanll müdahil sıfa - mietir- Aynca iki dilmei yaka
t:lyle davap ket.._ karar lanmıt w kanuni takibata be!{-
wnti. lanmıtlJr-

:!-Eı:::~ ~~ rMahkemeden cürmümeşhud:ı 
haber alan gümük muhafaza 
mE!lluru ile inhisar memurlan, 
bu köyde, bir cilrmil meşhut 

yapmışlardır. CürmU meşhut ne 
ticesinde Yaninin evinde bir 
miktar kaçak şarap bulunm~ 

Dört aya mahkum olunca dışa
rıda davacı kızı dövdü ?. 

tur. Dün sekizinci asliye ceza 4 ay mahpusiyetine karar ve-
Şilep4eri.n bir elden mahkemesinin kaplEl önünde; rilmişti.r. 

yani adliyenin en kalabalık o- Suçlu yanındaki muhafız-
1 d are si lan koridorunda bir suçlu, ken- laıiyle birlikte mahkemeden 

Ankara.dan sehrimize gelen J ~sinden dava.cı ~unan ~ dışan çıkarken hemerı önü sı-
. .,, • hır kızı yumruklany e dove- ra dışarı çıkmakta. olan genç 

malümata göre hususı ellerde rek serseme çevirdi. Eğer ye- kızın arkasından tutup kendi
bulunan şileplerin Ttlrk kara ti.~:enler, ayıranlar olmasa, kız- ne doğru sür'atle çekmiş ve: 
ve ecnebi sulannda. yapaca.klan cağız orada belki de bayılı- _ Seni kaltak seni!. Niha-
aef erlerin tek elden idaresine verecekti. yet bu oyunu dr oynadın ha .. . 
aid kararnallic, dttn, Alt tas- 1 Bu çok h~yrcte değen vak- Ben sana göstc.·cLcgim daha .. . 

dikten -"'-· tı M afih h 1 ayı ve evveliyatını kısaca an- diyerek bir elini boynuna sarıp 
~ .. ş r. aam 1 &- latalım: 

nüz şehrinmdeki allkadarlara Sekizinci asliye ceza mahke- bir eliyle de, korkudan iki kat 
olmuş olan genç kızın ba.51na 

bir şey tebliğ edilmil değildir. mesinde bir kaç aydanberi bir yumrukla vunnağa ba§laml§-
Pazarteel gününden itibaren 

1 

.. ~~ kaç~ak ve df)eh'~~ hır- tır . 
kararname hilkümleri dahilinde sıy~e zor yanm a . oy- Dir taraftan Meleğin, di
faaliyete geçmesi muhtemel g~ mak .. suçundan dolayı bır mu- ge-r taraftan annesi Servetin 

. ha.keme devanı ctmcktedır. 
rillmektedir. Burada davacı Melek i min- bastıkları feryat, koridoru alt 

-~ de 17 yaşlanncla bir ku.dır. üst etmiş ve muhafızlarL'l mU-

B
• k •k b 1 t suçlu Nihat Özöz adında bir de dahalesi ile kız güç be!a kur-
ır esı aş 1 cese liknnlıdır. tarılmıştır. 

b 1 d 
İddiaya göre Nihat, b 11 genç Hadiseye derhal elkoyan a.d-

U Un U kızı bir nişan m"rasiminde ta- liye polisi Sadeddin, dayak yi-
Koca Muetafapagada Silm- rumış. Bilahare evlenme': üze- yen ve baygınlıklar geçiren 

bületendi camü yanında bahçı-ı re sevişmişler ve Nihat ?'ele- genç kızı derhal adliye dokto
vaıı Ta1it, kendi bahçesinde ba- ği k(»ıdi arzusu hilafüıa ka- runa götürmüş ve müddeiumu
ll bir katı aletle kesilmiş ola- çırmış, teyzesinin evine götür- milikte şikayeti tesbit edilmil
rak bulunmWJtur. Tahkikata müştür. Orada bütün ısrarına tir. Dün geç vakit cürmümeş
müddewnumt muavınlcrinde raf:rmen kızı bırakmamışlardır. but müddeiumumiliğine veri
Hilmıet Tümer elkoymu.'j ve ad- Bir müddettenberi devam e- len evrak bugün cürmiimeş
liye doktoru muayeneyi miltea- den bu muhakeme nihayet dün ln. , İ"C verilecek ve 
kip defninne ruhsat vernıiştir. neticelendirilmiş ve m"vkuf muhnkeme derhal neticelendi
Tahlrfkat stıl"'atle gerı.işletil - bulwıaıı suçlu Nihat Ö -iziln rilecektir. 
mektedir. '---------------------------J 

ilim Köşesi 

-
Keşifler, ihtiralar 

Reçineden neler 
y91Jtiamaz 1 

Emniyetli cam 
Bu Dlllil. pıpbWtf tiplıııD ,,, 

'8tik cunlara phit olm111*1" ' 
Y&iwı istilrtıeJde reçineden dfll 
aertliğinde, ftlllkm ve reocl '
ğipniyen cam yapll~
timal dahitindedir. B&l caaı .,. 
lay aşmmı,yacağı gibl 'oJlf'_ 
pçtaki ple•tisitesin4fn ~ 
i8teDilen gekli de ~ 
Reçineyi sertleştirme ~ 

Otmıolıil ...... 
Dünya ıutik istihnHniD 

ğun11 nakil vuıta1anmıı uJıfl_ 
lek lisitkleri çekmektedir· 
gün Bent.etik listik İli bad 
diyor; çtinkö. liatik aSEı· IOI .. -; 

zeriyat usullerindeki ısla)ı8t 
diğer subyelerden istifade 
ile mahsul arttığı gibi ----·--
da dtiıpDektedir. YWıde 68 
tarda klonı havi olan 
lbtilder koyu asitlerle 
re mukavemet etmesi 
dan en dayaıuklı list.ik1erdd' 
ri olabilir. Tenno - P~ 
lan bu madde kalıplara 
bildiği gibi muhtelif 
yüslerini kaplamak h···11

-

da kullanılabilir. Yakın _ ~ 
halde halocea (klol", floor, iP'" .... 

iyod ... ) listik mti., ._..., 
dahe. çok işlerde kullan~ 
ceğine ihtimal v .. rıliyor. 
Kompleks maddeler te§kil 

halkalı (yahut kapalı} 
ler üzerinde rontken ş 

yapılan araştırmalıır1n bil 
delerin bünyelerini iyice 
renebilirselr. muhtelif 
ha.iz olan bir takım )eni 
lerin sent.ez yoliyle __ ......, 

getirilmem imkln d;ıhiliıll 
recektir. Bu suretle ihti)'•ç 

talebi kolayca ve ucuzca i1 
layacalt yeni yeni maddeld' 
yuaya çıkarılacaktır. 

Bu araştırm!ılar sa 
tabiattan daha ucuza 
bilecek sun'i köeeleniD 
yapıalmamuı alda 
Sentetik reçineden _..,.._. 
ihtimal dahilinde görtlleO 
ğer maddelere yarın da 
edeceğiz. 

Fecibirka 
• 



TENi SA~AH m.yra : s 
-

l He_r Sabah\ Trablusgarp 
fakir Üniversitelilere 

-Bin gazi 
_!"" '! 

Tiftik ve 
yapağı stan
dardizasyonu ! ilan : Eski Dalıilıye Nazın Reşit Rey 

tıltan Hamid'ln devri saltanatını 
'"•rtan ve halkı kendisinden soau-

\an yegane iUet jurnalcıhkbr ,. 

-3-
toplamak,, seiyesi ceblile ~ 
min el birlib"İyle vücude getir -
dikleri bir beııyedir ki bilastl 
ikbal hırsına mUpteli ve cehilde 
de1,'1lse bile vehimde ef endile -
nM muadiİ olan bazı bendegi
nın eseri menhu..'1lldur. 

Sultan Hainidin devn .salta.. 
na.tını karartan ve halkı ken • 
dısinden soğut.an yl--gine illet te 
cumalcılıktır. Bunun revacın~ 

sebep pauışahın vehmi o~d~~ 
gıbi gittikçe adeden tezayüdu -
nün ve mahiyeten de fena su • 
rette tenevvliünün illeti yine o 
vehim ile beraber memlekette
ki ahlaki tereddidir. Bu tereddi 
olmasaydı devri Hamidiyi ta -
kip eden eşkali hilkiimette ar
tık curnalcılık görUlmemek il -
zım gelirdi. 

Fakat bilhasa o devirde cur-

yardım meselesi 
Şehrimizde her sene tazele

nen dertlerden biri de fakir Uni
versitelilerin halidir. Okumaya. 
hevesli ve istidatlı bir çok genç 
lerimizi.n, yüksek tahsillerini ik
mal edebilmek için büyük sıkın
tılar çektiklerini biliyo~. He
le bir kısnn yüksek tahsil tal&
besinln Fatih medreselerinin 
rUtubetii, karanlık höcrelerine 
sığınmUJ olmalannı ve derslerini 
bir mum ışığı altında yapmak
ta olduklarını bilmek, herkesın 
kal binde teessür uyandırmakta
dır. 

l.Ta.anmfih V&lımız, bu işi Jns
rnen ohrun hııl~~ni videt
miş buhınuyor. Kısa bir zaman 
zarfında, muhtaç talebeye bü
yük ve konforlu yurtlar açılın
caya kadar bu gibi mcdresclerir, 
tamir, ıslah ve tenvır edilece
ğini duyduk. Böylelikle buralara 
mğınan talebeler daha rahat 
bir hayata kavuşacaklardır. 

Bu hayırlı ışin bır an evvel 
ikmahni beklerken ır.cnginlerimi
zin bu husm:ıta gosterdikleri 11-
kaytliği is ret edemeden geçe
m iyec0ı<'Hm. ünıvcrı::ite Rektörü 
geçen sene hali vakti yerinde 
vatandaşlara müracaat ederek 
fakir talebeye yardım olmak ü
~ere bir burs teşkil ettiğini bil
dirmiş ve yardım ıı teınişti. Bu 
bursa yüzlerce ?.engin vatandaş
tan ancak 52 si i tirak etmiş 
bulunuyor. Ve böylehkle ilniver 
site ancak 52 fakir tal b"ye yar 
dım cdcbılıyor. Si esinde bin -
lerce 1.engin banndıran İstan
bul gibı yerde çok müstait ve 
çalışkan akat fakir talebeye 
yardım ta lıüdmıde bulunanla
rın ancak 52 kişı olması haki -
katen teessüre değer hır vlkıa
dır. 
Rektörlüğün bu netice ile ik

tifa ebnemesini Ye burs adedini 
bunun en az dört beş misline 
çıkarabilmek için müracaa.tla.n
nı tekrarlamasını ve zengın va
tandaşlara maksadını daha açık 
ve vazıh bır şekilde bildirerek 
bu yardımı muhakkak surette 
temin etmesini temennı ederiz. 

A. C. SAltAÇOÔLU ----·---

Derne surları dibinde - Şeyh Alinin şeha
deti - Derneden gelen kurşun yağmuru -

Mustafa Kemal Beyin müdaı~alesi 
ANLATAN: 

Kıdemli Yüzbaşı 

ARSLAN 

İtalyan toplannın yağdırdığı 
gülleler bizden ziyade kaçmakta 
olan İtalyan askerlerine .isabet 
ediyor, onlann arasında paUa· 
yarak kendilerini telef ediyordu. 
Maanıafih bu gülleler mücahit- iiıl•••••••ıtı.•••· 
ler a.ı1UJUlda da az çok telefata 
sebebiyet veriyordu 

Bu anıda Sfileynıa.I) Asken 
Paşa., mü1Uim Salih bey, AH 
Saip bey, Ubey'dat kabilesm -
den şeyh Hasan ilti Mmırh ve 
tiç Şamlı gönüllü ya.raJ.anmıo
tı. 

Buna rağmen hı~ hırımız ga
zayı terketmek niyetinde da -
ğildik. Şehitler ve bir iki ağır 
yarah mü.stcınıa biltUn yaralı -
lar sürüne sü:-üne OC'rncye 
yaklaşmakta devam ediyorlardı. 

Öyle bir an geldi ki kR1'Şl -
mızda ayakta düşman k lmadı. 
Yerde en az ıki Uç birı düşman 
cesedi yatıyordu. Bu badire
den hnyatıanm kurtaranlar, si

Wılarını ve tekmil ağırlıklarını 
bırakurak Deı :ıeye sıgınmış -
lardı. Ve biz Je kaleye o kadar 
yakli\.ı m tık ki, Demenin 00. 
yaz surl:ın burnumuzun ti di

binde ıdi. Bu yüzden toplar da 
bizi vuramndıklanndan nteşle -
nni kesmı 1 di. Şimdi tizerinu
ze sadece ağır makineli tüfek
lerle piy:ı.de tüf eklen durma -
dan ate ediyorlardı. 
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eında bir kaç defa debelendiği
ni gördük. 

Bu heyecanlı kovalamayı İ
talyanlar da seyretmış olacak -
1ardı ki hirdenoire Şeyh Alinin 
üzerine bir çok sili.lılann çev
nlerek at;eoe başladıgmı gordük. 

Etra.fmdnlti tozların yor yer 
yükselmesi bunu ispat ediyor -
du. O zaman Şeyh Ali bir elini 
luılağma götürdü ve yamk se
sesiyle ezan olı:umağa başladı. 

Kurşunlar bır yağnıur gibi, hat
ti bir yağmurdan da. daha ık o
larak ti2.Crine yağıyordu. Fakat 
o, ~ ftıtur getirmeden ezanı.. 
na devam etti. Bu öyle Qlvi bi.r 

manzara idi ki hepimfain gözleri 
yaşarmış ve kalbimiz hey~
la kabarmıştı. Mulıtere:nı mü
cahit ezanı ı:;ontma k~.ır oku -
du. Sonra kıbleye doğru dön -
dü ve secde eder gibı yere ka
pandı; öylece kaldı. Şeyh Ali 
o kadar arzuladığı riitbei ga- 1 

lındete naıl olmuştu. 

Bu hareket bizi büsbütün a
teflen<lirmişti Herkes Enver 
Paşadaıı gelecek nihai hücum 
emrini bekliyordu. Hepimiz bir 
nn evvel kaleye hücum ctmeğo 
teşne idik. Fakat düşmanın da 
miidafaa ateşi büsbütün kuvvetr 
lennıŞ:i. 

Enver Paşa buna rağmen son 
hili-.um emrini vermek Ü7.ere idi 
ki Mustafa Kemal bey yanma 
geldi. Ben Enver Paşanın yaıım
da bulunduğum için konıuşma
larıru bütün tef eniiatiyle duy
dum. Binbaşı Mustafa Kemal 
bey e<)yJe diyordu: 

"- Paşam! Mtic:ı.hedeyi bu 
gün için artık tatil etmemizi 
teklıf ediyorum. Bu kurşun yağ 
ruuru altında sığındığımız yer
lerden fırlayarak kaleye hU -
cum etmek ınıkinsızdır. Hepi -
miz daha şehrin kapısına var
mad..ın şehit olacağız. Burada 
esasen üç buçuk Türk zabiti 
kaldı. Ana vatancıan artık tek 
z bit gcl<!miyor. Bunlar da. şe
hit olursa ka.baili kim talim et
tirecek? ltaıyanlara karşı mu. 
cahedeyi kim devam ettirecek"! 
EUi altmış şehit verdik. Bir o 

ka ar da yaralı var. Gen kalaıı 
kuvv Ue kaleyi bugün zaptet
mck mümkün değıldır. BUontin, 
A:llahtn son günll değildır. Y:ı
nn um m &şair şeyhlenni 9a.
ğırtır. hem yalma Dern ye de
ğil, Tobruk, Bınga2.1 ve Tra.b
lusa hep b"rdcn hileum eder, İ
talyanları bütün cephelerde de
nize dökcru.,, 

Mwstafa Kemal oeyın hakkı 
vardı. Enver Pata biraz düşün 
dıikten sonra bu tekli.ti kabul et
tı · 

•·- Sözlenn ognı kardeşim. 
Bugün Alla.hın son günü değil
dir. Dediğim yap&ru; çekil&
lim !,, 

Bu hususta yenı ka· 
rarlar verildi 

Ticaret V ek9.leti, alakadar la· 
ra gönderdiği bir emirle, tiftik. 
ve yapağı standardiza yonund~ 
abnan yem bir karan bıldirmi~ 
tir. Bu karara gcire imdiye 
kadar ihracat ıçin mühlet v l n
memiş olan tiftik ve yapa ·11 m 
staiıdardW.Syondan itibar n 
bir sene mtihlet verilmiştir. lh· 

racat sezonunun başla gıç tanin 
olarak mayıs ayı kabul edil · ş· 
tir. Meseli ni uda staııd n · 
msyonu yapılını~ tiftik ve yapa 
ğılann yeni rııu yene yapılı a
dan ma•-ıs ayında da ihracına 
izin verıl cekbr. 

Bundan başka fındık, ve yu 
murta için de eski ihraç mühl& 
ti tekrar edilıni tir. Bu mallaı 
için sezon kabul edil mı tir. 
Fındık ıhracatına 20 gün (her 
meveimdeJ, yumurta ihracatına 
kı 1n 7. yazın 5 gün mublcl 
'\!'erilıniştir. ... 

Balıktan 
zehirlenmi~ 

Oalııtada Medrese so a :ında 

18 numarada o uran Özbek Ka
saplar sokağındaki şçı Mehmet 
ustanın dükki.nından yediği ha 
lıktan zehirlenme alametlen 
göBterm.ış ve hasta.haneye kal· 
dınlmıştır. Aşçı hakkında talı. 
kikata başl:uımıştır. 

--NO«-
Bir yankesici 

mahlriim ve tevkif 
edildi 

na.lcılığın • ahamınill iken bir de
receye varan tekesslir ve te -
nevvüil akşamlan mahalle ka.h
velcrınde toplanılarak havai soh 
betlerlc vakit geçiren en zarar
sız halkın bile rahat ve huzuru
nu selbediyordu. 1simler;i "ha
fi~ e., olduğu halde seıyelen 
al nt olan bır takım bedtıynct-
1 nıı t.ecavfu;lerinden yakasını 
kurtabilen kalmamış d nıl ·bi
lecek kadar umumi bir tazyık 
padişah içın hi uınsuz, fa.id iz. 
h :'..a muzir ı ten bir kaç hay
dudun keyif ve hevesıni ve bir 
sürü hazclcnın in ti fnını temin 
ıçin alemi kasup kavuruyoc -
du. Diğer taraftan eunıncılann 
bu kadar çoğalması aralannda 
ıiddetli bir rekabet tevlid ede
rek mesela gosterdıği yararlık
lar 33.yeainde yeni bir memuri
yet kapan bir curnalc~ marife~ 
ve mergubiyette sel fınden ilen 
gıdebilınek ıçın nevıcad usullerle 
evveTuıdereoesiniaşanitralar~ 
bu san'ata yemi bir füshatı ce
reyan verir, ona halef olan ise. 
iti daha ileri götürerek daha Re im sergisi 
z ~ade temayüz ctmeğe çal1 -

O an.da gözüme yeniden Şeyh 
Ali Çarptı. Bu kahraman mü
cahit bUtun harp mtidadınca 

sayıS. d~ neferıni öld~ 
mili olduğu halde kendi ine hiç 

1 

bir şey olmamıştı. Nasılsa kı

lıçtan arta kalan son bir İtal
yan neferini surların dibinde 
kovalıyordu. Hepimız bu heye -
canlı manzarayı seyredıyorduk. 

Bir kaç hamleden sonra kendi· 
sine yetişti. Eğri kılıcı havada 
kızıl bir halka çevırdi. Bunu 
takiben ltaıyan askennın kel
lesi bir tarafa vücudu bir tarafa 
uçtu B edin ra-

Anlaşılan içeriye girerek c. 
nını kurtaran askere de yelli -
den sil h ' rilmi~, onlar da sur
w ın üzerindeki mcvzil re gire
rek bize ateş etmeğe başlanll§ -
lardı. Binlerce lnıl'§un ardı ar
kası keeilm·yen bir sel gibi füıe
rimize yağıyordu ve bunlar yi
ğit mücahitler aı nsınd:ı. yeni te
lefata bebı1 et \eriyordu. 

Kahraman mücahitleri o gün 
ileri cephelerden soküp geri 
almak ~ok güç oldu. Hepsi Der
neye hücum etmek ve bu şehri 
zaptctnıek iştiyak~ idi En
\ er Paşa güç beli kararını 
kendılerine kabtıl ettirdi. An-

Çal"Şlkapı tramvay ista5yo
nunda Hatice ısminde bir ba
yanın çantasından para cüzda
nını çalark n yal:al nan 16 
ye. ınd ki Ali dUn Sult~ ahmet 
ikınci sulh cezada muhakeme 
edildi ve 10 gün haps ne karar 
verılerek derhal tevkif edildi 

§ırdı. Halken tanfmdan K&yrM-
Curna.tcıfık rakım def ıçin de kamlık Linası kal'flSUldaki sa -

bır vasıta idi; hattl sadrazam londa .K&dtko, Rsaamlan 'DDl 
Kamil paşanın azli ecbabını ha- eeerlerinde:ı mflrekkep bir re _ c k r ~ gün SO!lra daha bö- ----ll:S"'Z!:r.ll:rr"~czr'f--ll!f 

ı lamak yanı padişah nuann
da sadrazamın değiştırılm sini sim se.rgısi açılmıştır Sergi 10 
ıstilzam edecek cunıall ri ter- Marta kadn.r açıktır. Herkes I 

yük bir taarru.ı yapılncağı ve 
bu efa düşman behemehal de
mze dököleceği hakkında ver-

aıjı söz U..-enne k:ahr nbr 
geri ~lıneğe razı oldular. 

(Devamı var) tip etmek için mahud Ebülhuda- gezebilir. 
dan, ıkinci kit.ip Kadri ef endı ==:----~------------------------------------------------------------------------------------------------------~----::=:. 
ile yın& kendine rerhafiye un 
vanını veren Kadri beyden mü
r ep bir komisyonunun sa -
raydn hususi bir odada hemen 
her hafta inıkat oUiğini mev
sukan bilirim.. 

Şahid olduğum vekayıden. 
biri de şudur: Bir perşenbe sa
btlhı BUkl'ee sefaret.inden bir 
şifre geldi; ıu:tık. Diyordu kı: 
"Romanyalı filin adam sefarete 
müracaatla onilmii7.deki cuma 
gunil Şa.zh dergihmdaki camire 
sclA.mlık resmı ifası içın teşnfi 
şahane vukubulursa ~asd ic
ra edileceğinı ve camım cı\ a.nn -
dakı mecralara dinamit konul
muş olduğunu mahremane ha
ber venyor. Mesuliyeti muhbi
r!" aıd olmak Uzere al'7.1 malllmat 
ediyonım." Bu telgrafı yazan 
eski mabeyn katiplerınden Ku.
zun beydi. Bu zat, ~sının ve 
mcmuriyetinın namus ve hay -
ıdyetini tamamiyle takd:!r ile_ ica 
bına ıhtimarn eder dogru özlii 
ve doğru sözlu bir adamdı. Bu 
C'\lmalın ısalıne tavassutta da 
mn.zur idi. Çünkü evvela, tavas
suttan istinkifı "Mu'in.. 81-
fatiyle cürme iştirak demek o
lurdu. Sa.nıyen, dünyanın hiç 
lnç bır tarafta, hıç bir memur 
ayni halde başka ttlrlU hareket 
edememi. Nitekım curnalın ne 
maksadla ve ne taraftan verildi· 
ği bedaheten anlaşılmakla be
raber başkatip Süreyya paşa da 
d rhal arza mecbur oldu. Padi -
şah etuna gecesi o <'.ami clva -
nndaki mecralarda sıkı tahar
tiyat icra ettırdikten sonra er
tesi cuma gilnil aelim1ık resmini 
orada icra ve cuma namazını 
o camıde eda etti. Fa.kat bir da
ha Şazh camHne gitmedi. 
Şuh eeyhi Zafir elendi kim

eeye zarar vermez, devlet işle
rine karışmaktan miltevakki ve 
geı-çelrten muttekı bir adtımd1 
Sultan Ham.idin bu zatı na.sıl ta
nıdığmı bilmiyonım. :Efcndilı 
ği zanmwıdanben, ziihd ve sa-
lakına ve duasının milAtecap 
olduğuna itimad etmiş olmuı 
aflebi ibtimaldir. Senede bir ild 
defa o eamıe selamlık eder, şey
hin ba 8IU'etle de duasını ahr -

TUrk hilkUmeti eski :idarenin 
umumun teYC:CellhUnü kayt. 
decek surette -tazyik usulleri
ne avdet etmez ve İngilterenin 
bugiinkü vaziyetini iğlüa kalk
mazsa, sizin de eon tezahürler-

•• u 
le görmuş olacağuıu gibi, 1n- .,--------------------------------------------------·----------------~ 
giliz efkin umumiyesi bu ~ 1 ( y E N 1 S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S 1 V A S 1 T E F R İ K A S 1 ., 
mennıye muhalıf değildir. Sis 
ve kendileriyle gJrüşmekle mem • • 
nun oldu~ dostlarınız, lngil
terenin hemen hemen bütün 
Avnıpada arazi ilhakı emelin
de olmıyu.n ve denizlerde müte
fevvik buhmaıı tek devlet oldu
ğunu hatırdan çıkarmamalısı -
rua. Bız, Türkiye ile eski dost
luğwnuzu cuılaııdır:mağa ve 
muhafazaya çalışacağıs w 

ue Balka lar 
Cavıt Beyle muh berclarim. - TUrk harp gemilerini mUaaderemizm 
tesirlsrl. - Göbsn ve Brealav'm TUrkiyeye terki. - Türk - Alman gizli 

muahedesi . Türkiye ile harp • - Çanakkalenin bombardımanı 
bız bu tefevvuku muhafa:ıa et- Tilrkij'e bcsablna mşa lww.n y a farctı icabederse Türkıyedeki 
tikçe bu dostluğun kıymetı ola- iki Türk harp gemısının müsa- (' az n: ' İngilliı bahri heyetinın de mu -
caktır. deresini 1.aruıi gonmıştük. Bu 1 zaharetiyle. bütün Almanlann 

Cevabın ge<: k nıış olmaam- iki geminin ınşası ıçin lfızım o-- v. ç o·. rç ı· ı 1 1stanbuldnn çıkmalarını ve iki 
dan dolayı özl rım. Bu g&- lan para Türk halkından top · gemınin kat't olarak Türkiye-
cikme mektubunuzun muh - lanmıştı. Türk harp gcrnıleri- ye terkıni temin etmelidir ln- mas. 
teviyatının ehemmiyetinden ile- nın zaptl. yalnız Tilrk hüku- 40 gilız amırallığı, sadrazamm ta- Bırincl Balkan harbinde Bul-
n gelmiştir." metini degıl, mem ketin her . .. • . . . lehi veçhile lngilia bahri heye- ganstan, Tlirkiy ye karşı ta 

tarafında Türk vatanperver - Bntanya hukumeti bu iki ge- tinın İHtanbulda kalmasına an· arnızunda esaslı darbeyi mu -
Türkiye ile lng:lterenin lerinın büyük bır ekscrivetini de minin silahlannd n tecrid olu- cak bu şa.rtlarla mil.cmade e - zafferane indirmi.,:ti. Tilrk · . 

1 rencide etmişti lstanbulda ve narak Türk sularında alıkonul· der. ımparatorlugun· un en iyi kıta 
araaı açı ıyor Türk k b' : d lı rp taraf- masını ıstemek hakkına malik-

Bunu takip eden seneler zar- t:ı.rlanyl: ~~k :araftar . ti: Fakat vaziyeti pek nazik Keza harp biter bıtmez, şim- lanna kal'Ş1 :Bulgar ordu 
fmda Genç Türkler bir sevki lan arasında bu m\ıs:ı.dere key- gorerek başka hır hal tarzı ka- :ii musadere ettiğunıs iki harp ilerlerken Yunanlılar ve Sırp · 
tabii ile ve askeri ~fillen fiyeti çok ağır basmışu. bu!_ etmeye lüzum göı:J~ A- gemilerınden birinin, belki de War Tüı lderin zayıf bul nd k· 
itibariyle Almanyaya tevoecUh büyük bir ihtil~t ~mili şagı<laki telgraflar çekildi: ikisının bırden Türk bayrağına lan Trakya ve Makedony yı 
ettiler ve o tarafa sürüklendi - ir Edvard Greye ia;tlesıne h~ olacağımız ve.~ işgal etmişlerdi Bulg rla 11 
ıer. Haklı olarak AlmanvıaV1 Ben, kabinenin tnsvıbiyle, vüzden gen ve~.ilceek para .IÇlll büyük muhareb lerde carp 

,,_,,. · · h Br"81ın ve Goben de şımdıden müzakereye gıı•ı - ._._.__ - . ta 
askerlikçe en miltefevvik dev- TUrk bahriye nezaretınm ıs- bil · · "'-ı...... WA...u ve~ agır zay a m 
ıet adediyorlardı. içlerinden siyatuıı tadil etmek ıçuı elim- 12 ağustos 1914 ee . 1~1~ınuz Türklere ~ nız kaldıktan sonra lsta.n . 

d l T'" ki ed "A.mirallık bu iki Alınan l.n-. verı en ır. .. ? bir çoğu askeri tahsillerini ~ en ge eni yapbm. ur Y e- . . . Türkl t 
1 
·~" v. ç. onünde nihayet tevkif l 

linde ıkmal etmişlerdi. Ve Prus- ki İDS{iliz bahri heyetı reisi o - geınısının re _es.ımıne 1· t b ld k" 1• T b h lar ve bir yanm turla geri 
ya teşkılitmın ihtişam ve aza _ lup Türltlerle mUn.asebatı pek veya aanlmasına, bu muamele- s an u a ı ngı ız a • . 
metı knrşısuıda teshır ~ yolund:ı ve memunyeu dolayı- nin d imi olması şa.rtiyle mu - • Göb dUklerı u.maıı zaptolunan u 
leni Şarkta Ye şımalde Rua siyle onların tak~nnı celp et- vafakat eder. Fakat esaslı şa.r- ri heyeti ve en tiiıı toprakların müttefik ri 
devınm gıttik~.e kuvvetlendiği- mış olan amiral Limpus da be- tımız şudur: Bu iki Alınan harp Sir Edvard Gf'ey'e rafından işgal olunduğunu g ı 
01 görhyorlardı. İngiltere ken&l'- nım bu gayretler~e yar- ~in~eki bütün zabitler ve l 7 Ağustos 1914 mUşlerdL 
da kalacak olursa Türkiye Al- dım etti. Fakat Akdeıilixlen ka- bahnyeµıer, kayıtsız ve şart · "Göben vıe Bresla"f meselesi Harpten ene! bu ra.zırun 
manyanın kılıcından başka han çarak Çanakkaleye ıltica ~ sız ~· cU:rhal. memleket - hiç te memnuniyetbalıf ~ _ muharip, dort devlet nr da 
g1 hımayeyi bulabilecekti., Göben ve Breslav .Al.re.an gemı- lenne gondenlm~'. b~a.rdaD dir. Bunlann Türlriyeve sabl - ne suretle taksim ol •. u ........... ı;. 

TUrkiyeden başka türlü bir lerırun kabulü, yeni ve müthiş h:uı> devam e.ttiği. müdde~ ması bile belki bitaraflı~ in - muahedt: 11': ~bit edim· tı. 
hareket beltliycmemik. Ve da- bir ihtilit husule ctirdi. A · hı~ daha h_İÇ hır hızmete gır- kıLaı demektir. Bizim ileri sür - o ırada Edirne h nfu: t m 
ha harbin heflnda 'l'Urkiyeden ğu >tosun onuncu gunli akşam mı~eceklenne d ır namu.sla - dui!umüz esaslı şart, yani ba olmamış ve muahede mucibın
bıç ümidim ,oktu w ciddi eD- saat beee doğnı bog ın med- n üzerine eoz alınnıalı ve bu hu- iki gemi içindeki Almanlarm ce Sırplar Bulgarlann ım a -
..ı•-lerim, korJwlanm vardı. halinde goninen bu ikı Alman susta ısrar olunmalıdır. aon neferine kadar memleketl&- .,;, · ı b kal -.....,... Zabiti üteh l na yel.l>~ er, u n 7. 

Harbin ilk hAdi8eleri, ild hö- gemisi, Türk makaınlan tara- ere, m a.ssıs ara " rine ıadesı keyfiveti verine ge - tında ühim bir 1 kfunet araamda bilkttm süren fmdan kabul olundular. Ma - hatt.1 tayfaya aid hiç bir im. tirilmemiştir. Pek muhtemel - lardır 111 ro oyı 
soğukluğu aç*ça arbrdı. Bir yin tarlası içinden geçirilerek na kabul etmemeli, miisamahll- dir ki elyevm hepli gemilerin · 
kere bUim .... hlennnw:Ja Istanbula gönderildiler. da bolwıulmamahdır. İngiliz ae- içindedir. Bu sırada :tDgiliz hah-

clL 
.. ......... ....-... .....-... ..-... ...-..:. ..-... ..-... ..-... ~ ...-.... ..-... ...-.... ...-... ...-... ..-... ~ ···ıır-v·---·· ...-... ......_. 

(Ariala _.) 4'1.>~..LKLJl.V.LK.L.i~U .. .RL - -\..L..A.L. .. . . . . >.' . -... ' ·. ,. 
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L:p 
Muhalif mebuslar 
harbe karış. amak 
tavsiyesini teA.rar 

ettiler 
Londra, 27 (a.a.) - Times 

gaactesinin Sofyadnkı muhabi-
ri bildin yor: ~ 

Çruıkof hariç olmak üzere par 
lAmcntonun bütün .:..ıuhalıf tı.
Dla.rı Kral Borise bir mektup 
göndermi§lcrdir. Mektupta kra
lın dış siyasetine hücum edil
memekle beraber Bulgar mil
letinin ya.bnncıların ntılgar to~ 
raldannı işgal etmc:ıine muha
lif olduğu ve dışardan yapılacnk 
bir tnzyıke boywı eğmeden ev
vel Bulgaristanın harp ve harp 
mıntakası haricinde kalmasını 

temin için hükfımet tarafından 
her türlü vasıtalnra teşebbüse
dilme i luzumu b;ldirim ctcdir • 

B ıl~rıstanın ı gnle rniiııi ol
ması ıçin fiüphesiz va.kit gecmifr 
tir. Almanı r, her türlü muka
vemete mini olacak tarzda 

1 

memleket dahilinde yerleşmişler 
dir. 
Almanyanın Bulgaristanı )te

ni nizama sokmak içın tnlepte 
bulunacagı ~:ını tehir etrıck 
mnks ·~ıe Bulg~· itan Alınan 1 
ya dış siyaseti i• ri le taviz • j 
İerde bulunmı.. utur. Bu taviz. 
ler ise imdi Bul~ si)'3.Se4.fai 
felce uğrntmakt.<.dır. 

Bir rekzip 
Sofya, 27 ( .a.) - Reut.er: 
B r basın d:rel.töriı 12 btn 

k" i "k Alman kıtv.lnrırıın dün 
Tu :ıyı g rek Bul~ari lana 
gi ·ş olduf!U lıal\kındn y han
cı meml 1• lerde nefl edilen ha
beri rı ro men tekYJ» etmi ve 
bu haberlerin tnrnnmiyle asılsız 
old -unu ilave eylemi@tir. 

o· -er taraftan Bu!garistanda 
Alman kıtalan bulunduğu d<ı 
tekzi edilmektedir. 

--oc-

Samsunda tütün 
satı~lan 

mem-

YENt SARr\II 

v ı~nun ı Dun gec oe 

( Bq Oır fı 1 inci sayfada) 1 
h!lkkında {) sene i a.y hapis ka..
rarı :ı.lnuş \'e bu karar kat ıyet 
kesb 'j' enm tır • 

a kem es. in9ili~ sefareti_nd_a 
torluklanna ve bunlardan baş- b 1 r z 1yaf8 v r il d 1 
ka.dn. şah 111 isım ve adres ve
rilmek üzere de muhnrrirlerden 
Peyami Safa ya, :tı • ~kerı~ a 
Sertcle ve Sabıha Zekeriya Sert 
ele gonderm tir. 

Hal n ma.hkcm ve mahpus 
bulunın ılttadır. 

Bu münasebetle dün ikinci 
ağır c y t cvcutlu olarak ge 
tirılen Sırrı Bellıo01u mauhe
mcde mutat sualler yapıldıgı 

sıra.cin huhyetini şoylc bıldır -
mıştır: 

- Adım Sur., soya.dun Belli
oğln, e..,ki ..aebuslıırdanım ve 
s:ıınkan !lktıs:ıt ve Ticart Ve
ı~ı e;ın""c b ıundum. Şimdi .Ar
navutkoyünde İvaz ap ı tıma -
nınd:ı. bır numarac..a oturuyo -
runı. 

- 1'.."'ski malıkfuniyctiniz var 
mıdır? 

- Evet bir kere Abdülhamit 
devrinde muebbet kalebent! 0 e 
malıkwu 1.. ılıw t.im. Bu clcfa 
c..a orduyu ısyana teşvik ttiğım 

iddıası ile Mkeri mnhkemec;} 
9 sene 4 nyn mabkünı edılmıı:ı 
bulunuyorum. Elyevm malıpu .. 
sum. 

Bunu mütc:ı.kip Sım Bclliofr· 
lu hakkındaki iddi name okun · 
du. Bu iddı:ıya gorc suçlu as
ker olmıyau muht lif kin1se -
lere mehluplar göı d rmck su· 
reüyle hiıkfunct al yhine tah - ı 
ri1c ve teşvik ile Tiııidiıt';ü ve 
hükfunetin nıanevi şahsi.}etini 

tahkirden doL:ıyı ceza kanunu
nun 69, 80, 142, 158, 159 uncu 
maddelerine istinaden m:ı.hke -
meye vcrilrnil} bulunuyoı· idi. 
Sım Bellioglu mavı veya. aa

mnn ren ili kigıl, zarflarla ve 
uyni meal üzere hazırladığı ınü
te!ıddit mektupları İôtanbul, 
Arnavutköy ve Bcyo,;ıu po ta
hanelcrinJen muhtelıf adresle
re ·c şanıslara göndererek on
ları tcşvık etmekte um . Son 
defa bu mıntaKalar ta.ras.sut al
'bna alır!lIUŞ ol u·!Utıdan 
2.9.940 tarıhli gün, Fırulıklıd 
U:.tün deposu civnnnclı:ı.kı posta 
kut ' una iki mektup nttJ ı 81· 

rada burasmı tar::: ut tmek
tc bulunan peılin memuru tara
fınJnn yakalanmış ve huviyeti 
sorulmuştur. O zaman gayet 
heyecanlı bir halde: 

- S:ıbık lkbsat Vekili Sırrı 
B~ltoğl yum! . 

Demiştir. Memur 1endisıru 

Bostancı başı karakoluna aa' et 
cylenı4i i c de Sırrı Bcll• glu o 
civardaki Emek ap:ırtımanıua 

gırm k istcmı§ ve m mur: 
- C' r i .. timal edece m ! 
İkazınd bulununca çar iz 

mı..tavaııtla karo.kola gelmıştır. 
Orada h\lvıycti tc bit e<l!ldıkt n 
sonra zerbcst bır~kılnuş ve der 
hal E,'mnıyet Müdür ti 
llımat \'erilmlstir. 

İddianame okunduktan n-
ra iddıa mnkrunını u gal eden 
müddeiumumı rnua\ ınlerindcn 
Turgut soz alarak dedi ki: 

- Hadıse; inunenm emnıyet 
ve selametine tnlluk eder ma
hiyetteki uçlardan telakki edil
digi için muhakemenin gizli o
larak devamını isterim. 

MmıYinin bu talebme karşı 

suçlu Sırrı Bellioğlu ayn.gn 
kalktı ve: 

- Müddeiumumilik maka -
mı; dedi, hakkımda bir takım 

siyasi hadiselerin maznunu ve 
.ı olarak takibat yapılmak 

üczere beni mahkemeye sevke-
1 diyor ki bütün bunları arasın -

da sadece bir "casusluk,, suçu 
eksfütir. Bari bunu da ilave et 
seler de tamam ols!l .. 

Böyle bile olsa muhnkcmcm 
açık olmalıdır. Çünkü vatan ve 
milletin ııan ve nimetiyle per -
verde olarak en büyük makam
lara irtika eden benim gibi bir 
n:ınkorün nrı ıl hesap Vl'rdi~ ni 
biitün hnlk gJrsiin, i its n ve 
ben h.ıkikaten suçlu isem ocni 
rccmetsin .. 

Suçlunun bu sözlerine mukil· 
bil gene muavin Turgut söz al
dı ve: 

- Kanunu ceza.da "recm,, di
ye bır madde ve ceza yok ur. 
Mevzuatımız bu gibi halJcrJe 
muhakemenin gi7Ji olmasını a
mirdir. Bunun için talebimde 
ı rar eı.Lyorum. 

Dedı. Rıyaset makanu fıza

larlıı. ufak bir isti: aredcn 
'., bu t lehi kabul ettiğine dair 
)\arar v rdı. Salon bo ldı ve 
muhrı.keme\c gizli olarak de
vam edildı. 

Yunan - talyan 
rn uhare besi 

-o--

Fena haval r hareka
tın mah .. ut kalmasın .. 

·ntaç e 'iyor 
Atin:ı, 27 (a.a.) - Yunan 

başkt:mandaıılı;fuun dün akşam 
ııeı ı-edılen 123 numaralı t bli
ği: 

Bazı noktalard ddetJi ol -. 
m üzere topçu faaliJcti k yd
edılmiştir. Hava dafi b tarya a-

• div man t, yy i dü-
sürmtlş, diğer iki dil ~man t· y
Y• i de çok bari7. hasara uğ
ramışbr. 

Hattkfıt yavaşladı 

Atina. 27 {a.a.) - Atina rad
ı vo u, dün akı:ıam, askeri lıaıe

kat hakkında ~ıdal:i tafsi-

(Be.§ taraf' 1 ınıi de) 

Ankara, 21 (a.a.) - İngıliz 
Büyük Elçisi ve lady Kna.tch -
bull Hugesse.n bu aksam büy•Jk 
elçilik binasında. lıı iliz Hıui
ciye razın Edc>n ve İmparator -
luk Genel Kur01 y Baş' anı 

Sir John Dill ~refıne bir ziya
fet vermiştiı'. 

Lefkoşa, 27 ( a..) - Reutcr· 
B giuı öğrenıı ligınc göre, B. 

.Ld , TilrK yese gıd\,;~ken Kıb
rı kısa bir zi.} ü.l'Ctte buhm· 
muştur. 

İngiliz ma~buutının 
ziyaret hakkında 
neıretligi yazılar 

(&iş tarafı 1 '1&cS de) 
Londra., 27 (a.a.) - Edenm 

evvelki gwıe kadar gizli tutul
muş olan Ankara seyn.hati, res
mi İngiliz mahfillerinın azami 
ıh ti.} a.Lkarlığwın hiçbir saglam 
temele istinat ettirmeğe müsa
ade verınediğl bir çok tahminle
re mevzu teşkil eylemektedir. 
Salayihettar sozcliler müza.ke -
relerin müşterek nıenf atleri a
lii.kadar eden meseleler üzerinde 
olacagı miıbhcm formüh.inü rı 

siırm kle iktüa etm kte bu u;e 

İn ilız Harıciye azınwn bu 1 
zıy tinin uynudırdıgı umumı 

alakayı tat.mın edecek mnlıis et
te değildır. 

Na ·ıl son günlerde Edenin 
Anka.ı aya gitmek niyetinde bu
lunup bulunmadığını öğrenmek 
kabil olmamış ise, bugun de E 
denın bilU.h re Atin ya "'idccc
ğı hakinnda şayialar ilzcrlııde 

bir teyit elde etmek mümkün ol-
m:ınu§br. ı 

Edcn·n ziyaret.iıılıı hedefi, 
yeni bir anla§ma akdi midir~ 

Maksat Ballmnlaı·a karşı Al
ınan tehdidinin icabettirdiği 

ası.eri tedbirler mi almaktır? 
Butün bu ihtimaller, mümkün -
dür. Fakat Lonı.lra mahfilleri
nin ketumiyeti Edenin sehaya
tiuı öyle bir esrar perdesi ile 
ortme rtcdir ki bu esrarı ancak 
hadiseler knldıı abilcccktir. 

Bazı müşabıtlere göre, An
k, raya kadar gıtmek niy ti, da
ha Londradan h reket ederken 
Ed~n zıhnınd m?Vcuttu. Di-

L bazı mili al ·uerc gorl', bu 
husustaki ka ar, ancak Gene · 
ı al ı a\' l de ~ ·ap:hn gorw C· 

leni n sonra alınmışnı . Digcr 
bazılurına göre i c, bu ziyaret 
umumi Balk 11 vaziyctmdcn 
r!nyri mucip hıçbir sebep ol-

.... sızın, son -d .kıkada dil§ü -
nülmu. tur. 

Iıer ne olursa olsun, mn.lüma
tm gayri sarılı bulunmasına. 

rağmen, öyle sanılı~or ki, .L
d run °eyalıatiniu hfu:liselerin 
seyri i.ıze inde büyük bir tesiri 
olacakt!!". 

Vu oskv naz rı döndU 
Londra, '%T (a.a.) - Mııcaris

taı dakı ikametini 48 saat t m
dit tasa" urunda olan Yugo · 
lav haricise .azırı Ciııca.r Mar
J.oviçın bugun an@zın Bclgra
& hareket ttigi bildiriun t.e
dir. 

te ıne tutm c 
uçmuşlardır. ra 
lonyanın ı i mil ~\;ıgında b"ı dtJŞ 

man gambotu ile bır dlişrııun ti
cru et .'D.purn ka. l me de mu -
\raffak yeti t rı uz etm· ler ve 
mitralyöz aU- ir e tutmu lar · 
dır. Tayyarcler:l""lizin hepsi !ia
lerine dö .. tu;, rd r. 
Bir tfal~ an 'rapunı ba.tmldı 

Bel .ad, 2t (a. Kömlh-
yüklü bir İtalyan vapuru Yugos 
lav sahili açıklarında batm.&şt.ır. 

-. ava u 

Napolide 2 
bin Alm 

O f stila altınd 
gündüzün 

a 
r-

n dıman e il l 

as/,eri varmış· 

3 a\•cımı kayıptır. 

,,ıır. 

· r ınre-k .tan bütün uy
ri:uiz salimen önmü 1 r-

Eritredt' zaptedileu !je:fıirk.r 
Hartvm, 27 (a a.) - Eritı-e

deki Uz ır • .ıvYetl .. ri, Rc.reı in 
clli kılometre ka.da fi imal· nd" 
b:.ı1unan }{elem.iti dil man rnu
ka emetine maruz k in ad:m iı;; 
gal e:tıni rdir. 
.n~ ..., r 'lngili~ 

l' enıitin 80 kilometre kadar 
•m lindc kain lafknyı işga et

m ~r. 
İngiliz kuvvetleri Relemıtin 

?. ptındnrı sonra 9 şubatta ı. al 
ettikleri Kcrene cıogru ir:ıal
den ·ıerl meğe başladıkları o'·
t o! Kareradan itibaren 320 
kilometre mesafe katetmiş bu
hının ktadırlar. 

~ritre ve Habeti•ı1U11 difer 

ceph ... lerinde kayda de(;- r Wc 
biı . y olmamışbr. 

Napolide tnplaı:an Alman 
km'\'l'tleri 

Londra, ~!7 a.:ı. l - Mu.; a
kil Fransız ajansı bıldirıyor. 

D 'ly Hcrald gaz t · n !tal 
yan lıududu,,"ldaki rnuhnbinr:e 
göre, Roma f ı ri Almnııla· 
rın yalnız Tr: blu a çıkmak irin 
de~ıl fakat Bırerte limanını 
ga1 için de tah.şidat yaptıklannı 
SÖ} lemekt.edırler .. 

ltalyadan gelen bir ~olcu, ek
seri i zırhlı ku"M: etler olmak ü
Zf're '>00.000 Alman ,kcrinin 
Napoli clvannda toplanm1a nlll11 
ğuııu söylem.t,ur .. 



SPOR 1 
HALKEVLERI 

OskUdar Halkevi kolla 
rmın kongreleri 

iz mitte feci bir 
cinayet oldu 

Kaçırılan fırsatlar 2 Mart !Hl Saat 10 da Sııor kolu, 
2 Murt 941 •11t ıı de T. rıh ~e muze 
kolu, 2 Mart 941 sn:ıt 15 tc Teınsıl 
kolu, 8 M:ırt 941 aaot 15 de Dersha
ne ve kurslar kol'J, 9 Mart 941 saat 
10 da K!ıtüphane Vl' ~· yın kolu, 9 
Mart 941 saat 15 de Sosyal Yaıdım 
kolu, lG Mart 94 l .ıat 15 tc. h.oy
cüluk kolu, 16 M:ırt 941 srınt 10 da 
GÜ7:el sc n t r ı , lG !\tart 941 
c:a • lG d .. Dil, EdclJ.yat kolu. 

, İzmit (Hu.eust) - lzmitc 20 
dakika mesafede Bekri dpre mc:v 
kiindeki Taş ocaklarında bir a • 
dam beynine büyük balyoz de -
miri indirilmek ve delinmek su-ı 
retiyle öldürillmiiştUr. Milli güreş takımımıza bey

nelmilel temaslar hazırla
Taş ocaklannda çalışan Ada- · 

pazarlı Server oğlu Recep ile 
Ta.ş.kıran ustası Mehmet oğlu 

HUsnil Oraıı; arasında bir kavga 
~kmış, Recep Taşkıran elindeki 
balyozu kaldırdığı gibi usta.sının 
başına indirmiş, kafası kınlan 

ve beyni delinen zavallı adam 
derhal ölmüştür. 

mak vazif enıizdir Ht:'r kol u~nın vnkUndc Evi
mize gelmeleri ric;ı olunur. 

1936 vılından beridir ki gi.ırell 
hayatımızda. ehemmiyetli adde
dılco ıeoek tek bir faaliyetten 
1-Jkasına tesadüf etmediğimi:ıd 
Rira.f etmek ne ı nciar acıdır. 

Memleketin en fazla aliıka 
l&lterdiği milli spora gösteri
"1 bu dargınlığın aebebini u
mn uzadıya izah etmek lözum-
1117.dur. Ancak şurasını yazalım 
ki bu şekildeki faaliyctsizlikler 
bem gilreş yapan gençlerin hem 
de gtl~e karşı büyük bir l!lıeD'l
pat ı gösteren halk tabaka.sının 
zevk '"' heveslerini tamamen 
dum•ıra uğratacak mahjyette
dir. Ru şekle sokulan bir spor 
1Ubesının tekrar nonnal halt.o 
getirilmesi i~ hakikaten birı· 
me&'le teşkil eder. 

Sokak koı;uau 
külmeae idi, bu iş tam bir mu
vaffakiyetle başarıla.bilirdi. Çün 1 
kü Peşted.e bulunan bir dostu - Fa.tilı Halkevinde7': 

Katil yak•1enmtştı. 

~----·------r.--------~ "Yeni Sabah,n,, ~ 
ilan fiyatları 

Kr. 

muzdan aldığımız bir mektupta l - Evimizin bu mevsim için ı 
Fin ~reşçilerinin Berlinden hazırladığı soka.lr koşularından 
aonra Peşteyi de ~iyaret ettikle- ikincisi 2 mart 941 pa?ar günü 
ri ve bu takımın oradan latan- sa.at 10 da erimiz önünden baş
bula celbi çok kolay iken bunun lemak ,izere 4 kilometrelik bir 
yapılmamış olmasına hayret e- saha üzerinde yapılacaktır. Bu 
dildiği bildirilmekte olduğun.R koşunun birinci ikinci ve üçün
görc I"inleıin seyahatlerini 1.trl eülerine kıymetli hediyeler ve
tanbula kadar temdit etmedik- rilecektir. Bu koşulara girmek 
lerinin sebebi ne fazla eeyalıatel istiyenlerin her giln evimize ge-
lmkfın göremediklerinden ne del lerck kaydolunrnalannı, Bmtllk maldll~ 160 
para meseleeinden tenllUd et- 2 - Bu koşumuzu idare et- Birinci~ 0 •, ıl 500 
memiş olduğu anlaşılmaktadır. mek üzere aşaf;rıda isimleri ya- Jldaci IC50 
Zira ismi geçen gt\~ler hem mlı hakemlerimizin IUtfen teşri! .,,-'~acli : '·' 

800 Berlinden daha·uzaklara kadar lerini rica ederiz. Adil Giray, ~ 
seyahatlerini temdit etm~ hem Hüsamcttin Güreli, Naili iMo- Dönliincti • ,, DO 
de bu seyahat Tlirkiyeye gelmek ran, nhami Bületer, ômer Be- Jletiod " • 7a 
i(tin istedikleri ücreti c;ok hafif- sim Koşalay, Ali Rıo, Tevfik Mtmcıl • • .. 50 

Düğün esnasında 
kanh bir kavga 
lımit {Hususf) - Geyvenin j 

Kozan köyünd,r. bir düğün esna- , 
amda Bayrak seçme oyunu oy- ' 
namrken, ortah.k birden bire ka
na boyanmış ve kanna karışık 
bir kavğa ba.slamı!1~ır. 1, ölii ve 
5 yarall81 olan f aciarun tafsilat1 
şudur: 

Oyun dveam ederken Kaı.nn 
Kemeci adında bir adamla Meh
met Akgill isml-ıdeki §8.hıtlar 
hiç yüzünden bir kavgaya başlı
yorlar. Asabiyetine hakinı ola-, 
mıyan K8.7.1ID tabancasım çek&
rek Mehmet Akgtilii Öldtheyor, 
~ müdahele eden Sabri Bi
can ve ldris Kaya isiınıeııindeki 
rw>an ağır ... öMim öerecteirı- 1 
de yaralıyor. 

Bu dfea maktul )f );medjn 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme 
ilam 

· r ozgat nafia müdürlijıludea 
1 - Eksiltmeye konulan ıe: 

-· 

Yozgat - Sor11un yolunun 12 t 560-JI + ~ kftmnıe9*''C .. 
911 edilecek c4973h lira keşifli ımlA ve tcı.e ile .. __.. ı ı ' ta 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak - 1 da: 
A - Eksiltme sartn:ınıesı 
H Muk:ıvelc prııJesi 

C- Nafia iflcrı geoeJ sartııatnelll 

D - Şcee Te köıırlller fenni şartlıameııi 
E - Hususi şartname 
F-Ketit cetveö. ıablili tı.)IM, ~ 
1-Proje 

:bWclH.er Ympt dıtillll encRmelsindıt bu ew9 ~ .. ,..1r11a. .... ' •• 1 -
rwtıMlrla. 

c6••ıde~. 

4 - Eksi~ atrebümek ıçm b1 ~ .... Jbıa .a. k~ 
- ldrat tmıilıınıt Ni'1ll 

1 

• "e buDdaa blıeka ı 1 hhi -....iki blııh bl9" 
ı...n.ı•m '!Azw.dar. 

Ofllu Ahmet, .katil Kizımın ba- t ... 

bası Recebi öldürmek :· 1 

A - • • °" lıilı .... 11111 .... ~ ~ >'8IJllllll ı:ı-

~. R=~ :ı..:-.....: u ,_ya_ B-1'-le taııAiodeı 4 lıüa end mU~tla vi~~ eiaıi»" 
~ ~ U\.JUQ O - _,.. lia«" &\erme dar vesılta almallln. 
merde Ahmedi l:ılçald•)10r, ortJı,. ı - 'hJdlt matııq:jıwı a endi maddede yazılı saatt.m )Jh- wt fN.,.. 
ilk karma kauıpk ~. der • ı.. bdar dlıtmıl encümene 91tinlerek encUmen reisııtme makbuz. rnu• 
hal yet::ifJm :landrırma daha bao-- lmbilinde "er....ııcttı. Pwlıl • 16nde:-ilecek mektuplar nih.,..ı 3 1inell 
ka c:inayeüerin olmaam• mani maddede ,.mı 8881.t> kader ,1eJm" olm:ısı ve-. cbt arflmn mabQr ~ 
oluyor. Katil teftr:if edilerek, bti- n. i;Jtee ~ıış obnası ..,.uııc. POlltadıa olan pcilaneler lıllıbul edt-
tön MUÇlWar yakekmJl'X', Adli- lfıllMm. (1430) 

,... teslim. ediliyor. z=ı========:::::::;::============== 

Kl TİBE ARMtlYOR 
I? wlcahamam P. T. T. Şeftiğiaden 

Çıralı çam direk alnıacak Halbuki güreş ah•9"hlri 1 
ıa.alıvelımi2Ü nonnal bir halde l 
idan1e C'ttirebilmek imkfı.nlan 
yok oegıldir. Nitekim bundan 
hır müddet evvel meşhur Fin 
gureş ekibinin bır kaç müsaba
ka ıcin Berline davet edildiğıni 1 
ve ornda halkın çok ala.kasını 
uyand rmu, olan muvaffakiyet
h Greko - Rumen ve serbest 
gtire.ş müsabakası yaptığını o
kumuştuk. 

Jetecek kadar memleketimizin Döke, Füıımuı Tekil, Neriman, .. __________ _. YIWhıme illerini çevirebilıecf'k, ' 

yakınlarına teşmil edilm~tir. Tekil, Selim Dwı.ı, Recep Ozan, e.bibi: A. C-.'-dditı ._llt•t•ııı Dılkblo bilen bir kAöbe;rc ihti- ı ı _ ııt.e ftııttyac:ı ieia ı metrelüt noe 8 :metNlik 1815, 7 me~ 
Şu halde~ bu ziyaret.in yapıl- Çerasi, l. Bakır, Fethi, Ali Be- N~t Wdürii: N.w Çetin Jl"llC' vardlr. Almanca wsı- llnD- ..,, 6 ırıetnılik 500 ki ___, 395& çmı1ı çam tııı1pa1 ~i klıılMıla uırf• 

mamasındılki esbap ve avamH sim. Blmldıtı yer: (H. l!t.eldr oe,._,,ı.r ımca bYmıeılıi .-rttı.r. Polta m.- ~ ıa ~ Çlbnlnu,W-. Direkierln ı.m adedi amtdere ve ~kP,. 
spor efkan mnumiyesine va.zı-ı MUkAfath Ku· Ko,usu ""' Cemateôdlft sar:ıço§ıu matbıınsı) ~tu.ıu--(5ıl0-)•a•mektu-llıiıpla_müncaat ___ ,. oanenıDCLan, 1200 ade<lı Sarı koru Ye Saçlık ormınıındarı 1000 adedi T~ 
han bildirllemediğine be.kılır ise s~ llalke\inden ... P9l)IDa:I' ve Çöplke omıanıDdan k....,. ve 58 .el« ~t 4IO adıli 
bu biivilk fuMtın kac:ırılmasını 1 ı __ Koşu, 2/3/ 941 Pazar gü- ~ 120 Kayı llÖ\10 140 ~ TO A..ıllıo veya Oebelıer 36lf 
dnha çok ü(ftncti sebebe hamlet- nü saat ıı de Büyükdere ile Ki- 1 . 1 Ankara telsiz iae ;iıstasyomı Jll> ~rte.e 1ılıııUP1 elli~r. Taıüe bedeli 

mektm başka çare kalmıyor de- ! ıeçburnu arasında 4000 metre- Devlet Demı·ryolları lla~ _ıarı flC kuruştur. 
ınektir. .ilk bir kır koşusu yapılacaktır. m 2 - Beheri 456 k--.tao muharnıaıea bocieli l&N7 lira il )curdl 

D • 7 1 • 2 - Birinci, ikinci ve üçün - muvakkat teminat 1283, 56 lira olup eıaıutınesl 7 Mart 1941 oomıı gunl 

İfte bu fıM11Lttan Wifade et. · 
mek ist<'ı ken gü"" tefJkilallmız
da Ti" ~- mı li ~ır~ tak1mına u
zun •: n 1r!ti.-Uc"\ bir tevakkuftan 
~!l"'P. bır f a.alivct temini ma.k
adıle J<'in takımı reislenle te
~ Pttiğini ve> fakat uyu.şula-

avotıye mes e esı CÜ gelenlere mükafat verilecek- M.utwwrı bedeli 41G.OOO CDlll't76z bin} lira olalı 2000 '- tt.ddü wıt 15 de Kızıbıbamanı P. T. T. ,_Olli binanr:lMi 111ıbıı alma kon1ısyo-
tir. 

1 

yatı 8/4/JMl salı l'iilMl BRat lli tıe kapidı ııarf UIUlii • Ana..da idare JMID<hı y:ıpılacakm. 
Milli kUme meçlarında 3 - Koşuya iştirak edecekle- ~ ıatm ahac•ktu·. s - ı.teıdilerta mu•elı:lıııet ıflni.aat makbumu veya bru>ka ıneıcıubll 

bu nol~ taran da halli Ub:ım rin aynı gönde saat (0) da. Bu iie ~ ilıtb'--..m ıa.750 fClll dokuz 1- 78li ~ .ı.ll) )kalık lh> kanuni vesaiki JnUhte-.'l kapalı zarflannı o gün saat 14 de kadar fi ,1. .. 

Balkevinde hasır bulunmaları. lllW&kkat ıemiDll1 ile bw•man ıa1iıı emtı 'VeSibl8rı ve .... ,.,.~ ~ Jımr komis,.c>na vereceklerdtıır. Pl'ıetadaki tecikıneler kabul edilme-z. 
Milli Kilme maçlarının ari- ... ııaat 14 e klGar lııc +4Qıcıoı rei8Ylinr 'ft!l"melai Jiznndır. 4 - Şannameier Ankasa P . 1·. 1·. MadftrlOk lmlemilc Kızılco.hamaJll 

madığını kısncu bildirmisti. 1 

feftınde bulunuyoruz. Bu müsa- --R--A--D--Y-~-0 ı ı ...,._..,. ,.. .- ....._ A""- .. - - --1 P. T. T. ŞeIUilnden ..,.._ ..., .. '"'"'"""*· (1 ... ) (UO'll 
hakların karakteristik mühim tdmek\adlr. Cim) ===========:.===========:.:_..-:!=::;;..-
bir noktası da davetiye işidir. -----------------~ Hcpımizin bi1diğı gibi Anka- BUGONKO PROGRAM I Kuleli Askeri lisesi müdürhiğiinden Bu milrac.aatin ne şekilde yn

ptldığını ·ve t mas hususunda- 1 
ii ade.rni mu\" üfakiyetın para 
işinden mi yoksa Finlandiy 'ı
Jann seyahatlerini da.ha ilc:-iye 
ıızatamıvacaklarındnn mı t.ı.harl 
düs ettiğini öğrenemedik. 

l'ft()n sponın bütiln branşlarını TÜRKiYE COMHURJYETI Kuleli A*et-1 ~ine ônnete i9Wd1 olup ta __..rda ptbelere-, ır 
nefsınde cemeden ve büyük tanbu1da da do:ı.....•ca mektebe muracaet ...-.; .. t>\eeteıpıleo 5'mfiannda d&o 
bır konfora sahip oWı hatta 1 S.OQ Program lSl.30 Ha~rler • A _." --
Balkanlarda bile eşın· e tesadüf 8.03 Haberler 19.45 Muuk z J R A T B A N K A s J neldiğj ~ büiün gı..nne ,.rtınmu haiz. bulunan ıııe qni ~ giril 

8 18 M . -'k _,.. l" Rad --•~oı ,_.__ .. , ett.ırm•• olaıı ıııtddilıerin imtİ.hUllll'I y·-1-ır useı• 
edılemiv-. büyük" bir saha var. · u..., .r.u. " yo ~ ...,.._._... .,, -..---

_, ... ~, E · 7 Mart 941 cuma gunu saat 9 da Kuleli Hııesinde bykımnıalan ve bu ıarilltl 
19 Ma..,_ Stadyomu.. 1 8.45 v kadın g:ı.zcteıri ' , 

u~ lturulJJŞ tlırihi: ı•. - Ser•a;Jelll: lOLCI00.000 'l'Olk .... .... •• mektepte bulwıamayıııılann bak'Uınnı kay~ i1An olunur. (144'' 

Halbuki ciddi ve i~tcn bu i<1in 
va.pılmast istenmia olsa ve mü
sabakaların beşanlmıuu kin ta
biatile ortaya cıkacak olan bir 
takım idari yorgunluklardan Ur-

Buraya maııca gelen kltiplere * 20.46 Temsıı Nmnıı adedi: 29 =============-===-====:===:::::= oyuncu adetlerine göre da\·eti- 12.30 Prııgnm 21.so Kon ıma 
~ yenlir. Ve bu davetiyeler 12.33 Mıızık %1 45 Muzlk 
nwnarnlıdır. 39 - 40 yıh müsa- 12~ Haberler %2.30 lfabefler 
bukalarıııda takımlar ikişer. iki
teı' deplasmana çıkıyorlardı . 
Bir İstanbul takımı maç yapar-

18.06 Mu1Jk 
11.:20 M uzik 

* 
22.45 Radyo 

salon 

ken diğeri aeyrediyor, onlar oy- 18.00 Progrı.wn 23.DO Muz.ik 
Mektepler arasındaki narken ayni numaralan, diğer 18 oa Muzık ıa.%5 Kapclıl\IŞ 

spor hareketleri takım <>:JUDC11.ları ~al ediyor - ıa.Jo .Muılk 

28/11/1941 cuma gthıU E- ~~aman tribünleriyle en a.- um•--------llQ 
mlnönü Halkni aalonunda ya- pğı z.ooo kiliYI mlDMinde top. 
fllacak maçlar: layan, mne-m 4n1rm stad • 

Saha koıniseri: H. Vural. )'Ol'DU ve cımm ldane:IJert bqka 
Yuce Ülktt • ŞilJli Terakki L. bölgelerden mwı yuici••ıa ba 

mat 14 30 da, Pertewiyal - _....__ -a- ._.._._ u.. 
Ra-'- L. ... t 15 de, hakem raya kw •--" uu- Elin balundl*' --mWe ı..nt1Uta 

~··~- tane bile fMla davet!J'e vermek- -.. ... aaı11 iıCln .aa.&> ilk Dil-
~ 11M1 euma gOnD aıe,..t- ta imtma ediyorlar. Ye dükktm 7*aJııp enllua ..a-
• 

'D-~--' malonunda _....... Niçia ..m?. lacakbr. Klnmit. camlar, ıa-
DAl&CYI .., ....... - Yolma ba-'- ..... 10 Jü. ta .. _, __ ... Olloewler --

- maçlar: .-. - #-· 

Baha lmmiBeri: H.R. YaJan. linin baeb. bir tH9ı1e Blğdınl- .Wen ~ mQaaiWr. 
masmın hnklın yok ma? Zaten Bir mildar tlllla da....-.. ı.-

la'at O. • Kabataş L. saat kltlpler bahmduklan otellerin- Wtlilerin .. Y&NI IAMH.. ida-
Ma da, Dar°"8hb • Bay • den soyuDlllUf olaü ve maç re memurluluu ber abell 
..... il L. ... ı 15 de halrem ..tinden bir kaç cfalrib evvel saat ond8D • Udye adar mft-
Ahet atada gelmil oluyorlar. Dolayı- raacaatları. 

YIKICILARA 

ztnf Ye TIMl'f INfo ._. lıııaftlaı •.,&re'elwt, 
~ara birikti,..,.._ 2llOD Hra Ncr.-)le ._...,.._ 

.................. k 
1 

r!i&llı ,,. Uııa.rm tmarruf b tr t -
• ao Urw '"*"'"""9 ..... 4 ._ eeldı.cek kw'a De 11 1 5 " 
pllna ... ......,.. ~'-lltar: 

4 .... ...- UNllll ...... Ura~ ,.. .... .. 
............ 40 

4• - • ,.... -·· .. . - . ..,... . 
LINllk .... L1N . ..... . ...... 

DIKKA'r. B-rz tskl JIWllr' '* .wt 1CiDM IO ...._ .... 
....... ,. k 1 ~ ClldliJ 0 1 1 1

1 ,. • fadaeQlh fW
5 P •• 

........ O 1 lf • dılıfa 1 .s,tm,, 1 ..... ' 8 
; 1 .... W 

.ı .................. ~-·· 

Orman Umum müdürlüğünden 
»evı.t Onmn lşletmclıe!ine traYtnli&, eklis dmliri cwa&a. ~ 

aneıh.en1csile birilkte 50 kilomeıreye ._._, ,..<li1lk -... lllokuzluk ,,; 
or:ı iki kılobık dekO'riJ rayı 11\ma<'.:ıkt.lr. -,JI 

Elinde bu ewetta ra:vı buJunanlann eınatı.nm .,.. •Uf IBl"uıır 

1613/1941 ~ kadar Ankara •- amuaı O il ~ tıeklif ~ 
U*J Ue bMılimaelen. c 1 ~ti> el J otb ~ 

İstanbul Belediyesi 

.. 
Mr.11 

........... Slnlrdn ın> 1 t it Jlo. 111 -
:aı-... ım.n.u 11111* P' ı ·u • - a 
fN ..... 

--- c.m.a?l zvMD 1 1 
14/ıl ................... 

..... 

~~~ ~~~~~•:::::::::::::::::====================~~~~ aJanllOrn~an ıere otunm,m1ar bae.. • !!!!m!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!: .• .::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!ll 

~~~~ ~\~~~--,~---------------------------~ maçlar JattJ: Dirken ta alt bqta epeyce iri ve B ı b llı•"•'oe ......,.: .. _ Bir ..._ tedarik ~ borusundan tlamaıı çakan bir ge i • t• y::'i.:e.:=·= ==~~ :=:u~=:ık:ıı::: ır ça gıcının seya a ı 
.,,. Yuı heJrni N.ı. Sadık. diler Ve ,.b. 80yumnuş olan da ve ne de geminuı üstünde bir i 

Sut ıa de 8illi GUnıef. Gala ~ iollri aldılar. Az. kaJsm, ad&m vardı. Be on dakika bek- 170 : 
ta Omçleı-. ıt.k._ l'eridwı Ka- ldarecileırtmil bile drı nla ka- ledim. yağm ır ı ldet peyda ~- lanmı llUdaıı çekip halatın üze- 1 dm içeri pwiyec«la iui be • ı berisine balat koymuelardı. ö
- ,an hakemi Ba1lt, :runt. laeaklardL., dedi. ti, soğuk l ıme ka<!&ı' il'" riDe sarmak ıc;ın pek çok zah • •P etmek yok mu idi! Bir kaç 1 atımde bir merdiftll vardı. İki 
8-' IMadl • Mill1 kime ,.ınann bari da- ıecli. Daha zıycı. beklemeğe lü - met çektim. C}liDkil yaiıaurdan defa halat 8ra'iae çalap lılt ta - elimle tutuna tutuna merdi -
Sut 12.30 ·da F~ - fttiye 'ı" illi de bir bale yola sum görmedim. Ya ben orada ...,,,." paltom denis llU)'WlU raftaki demir pvmühlrten ya- venden indim. Ta ileride bir kaç 

0eıat-ray (B). Hakem SU. -C .__ .....__ ~~~~ı!:k=ı: içüti gibi bee <m kDo ağırbk blamak ~ bu ela ~ vapurcu bir 191ler yapıp dunı -
mdln muoz. Yan h•lrerni Ni • ~· _... -r-• Çünkü öteki gf'milerin borula. peyda etaıilti. Etelderimden, ba çıktı. Yine avazım çakbtı ka- yorlardı. İndiğim merdivenin 
W, lıllıdr. Saat H de JılatbQ. Ktr kotuau rmdan duman çıkmıyordu. ])e. caklanmdaa prıl p.rıl sular a- dar: arka tarafında gözüme bir kapı 
at t.lmm - Hakemler takıma. ..,_._... --"L .. " ._ mek ki onlar ~denme &Çil- kıyor, ben de tir tir titriyordum. - Vapurcular! Deınime ~ ilişti. Kapıyı açtım, ıçende bır 
1Jakem AhcJıııDab GöL umm- • - - Şimdiye kadar usta bakkalın c;o eeğim, uykuda mumm! lııllete- çok boya ~aklan, demir par-

Son meçtan enet UNO - il yı- Evimi& Spor kolwuuı 2-3 • Mı mıyacaklardı. ·ye girmek cuklan De panayırda gördüiii - riye bu kadar iziyet olur mu? çalan, halat yıiuılan clmııyor-
11 ı.t.ı.t ~ k&- Pazar gtinll uat 10 da yapaca- için bir yer balamadım. Arkasın müz canbu Jmdmlar gibi ip tim Diye bağırdmı. Ne plan var, du. Vapurculara yolcu olduğu
w Beeiktaf killldDe biriD- ğı 4000 metrelik lor kQf'•JM dan nhtımdaki demırlete bırkaç rinde yürümek talimi yapmadı- ne giden .. Son defa olmak üzere mu bili.hare haber vermeğe, şim 
tıllik mflklfatı vertleaeldlr. iştirak edecek atletlerin saat tane halat matmışlar, böyle 0 tuna ne tadar canım .mtyor • yine ayağa kallnnağ,a çahştım. dilik yağmurdan ıslanmamak 

Kuhtelit takımda oyıwmalr 9.30 da a.Dlıerinıde hazlr bulma koca gemiyi kendi kendine sa- du. Bir iki kan§ gider gttmea Muvaffak olamadım. Ne oluna i<;ın şu odaya girmeie karar ._, 
lain lllPl8 isimleri yUllı ar-- tmJan. ~lıı~~:..;:t8~ J'8I halatın üzerinde ellerim ka- olsun diye tekrar 8lÇl'Bdmı ve dim. 
W•tlarm 5 3 9il tarihinde .----------. bu halatlardaıı başka irtibat ymca yine nhtımm kenarına ka demir parma.kbğı elime llÇir • İçeri girdim, .kap181111 kapa • 
6ı11MJ1 fottallri ile birlikte tam B O R s A -ı.+n Bir L.- def dar kayıyordum. Bu minval U- elim. Bu aırada rıhbm tDmnden dım. Adam akıllı oturacak bır" 
llllt t<i.3ılr4a Şeref stadı so- s..,....... -c; a: mM"e belki on beş dakika kadar bir ses: 
)*CM mebaDindıe ilam bulun- Hey! Vapurcalar nerede • uğraşbm. Nihayet halatın 80 • Hey! Orada 118 yapıyor • ı yer yoktu. Halatlardwı birinin 
...._.. • allmar. 1 27 Şala•t 841 aiım" Napoliye bir yolcu var. nuna yetiftim. Bir de ne baka - sun: ~ ~1.~m. 1~~ 
--~~:~ Q. Şimdi param yok amma sonra Jllll halaı gayet küçük bir delik Dedi. Arkama blkmadan: au ~™'o .... ...,™· 
..., _, .... ,_, ·~ Apl11 .. görUşürilz. Beni içeri alm. ten c1ıpn c;ıkarılnwJ. Buradan _Koca gemivi ql1"8C&k de • 1 mm da epe,ee acıkmıştı. Oda -

Ge'•ta•n.ydaıı: l'aruk, Ad- t.,..,, Diy baeğırdmı, cevap veren benim gemiye girmekllğim ka - ğilim ya! Yolcuyurı. gmıtye bi- mn ön ve yan taratlarmda bir 
-. ıı-, Enver, Se?ftbjtieı 1 Sterin S.24 oblıadı. Herifleı- belki uykuda - bil olamıyacak. Halatın çıktığı neceğim. kaç tane ~ak penoerel•ı 

h 'ııkpordan: Kadir, ~ Londn Dolar 112.20 dır aanniylc ne olursa oı.ua p- deliğin himuıdan geminin üst Dedim. Herif gene IJalllntı: vardı. On pencerelerden pmi • 
w, m ; ""• CeW. N~vyork miye girm9ği lruıuum. baanna yetişmek için bir bu - - Denbıe dllşe<\~kain be ser- nın her tarafı görllnUyordu. Bir 

Veleden: Bayaö, ..... Cenevre :;::~ l'lc 0~ Gemiyı nbbma bağlıyan ip - çuk metre uzunluğunda bir kol 1e111! O nasıl gemiye binmek. az Ronra geminin ı~deki 
p th ~ "-- 1 ... 0 & ler gayet \alın iae de üz.erinde limndı. ÇDn1rü delik ile üst ke- - Sen ne karıŞ'yonun! Ha - adamlrudananndaha~oyu A-~1.Bo.I 
.. a .. 11ıriu: BDWo. il:drict _.. 

12
:;; yürümek mtbnkim değildi. Kol nar arasında bu kadar uzaklık Yadan uçacak değilim ya· a u_._ ~ 

Beyk-11a: :S.Jaadır. Belınıd = un ve ayaklanm ile ipe sanhp çık· vardı. Tekrar nhtıma da inmek Herif haydi budala! diyerek mağa başladı. 
881epW.,..._: retlli. Ym•ame Y• ıı.ını mak hepmnden muvafık idi. S. ilime ~ecekti. Zira geıru - möylene söylene gittı. Sedası ke- Bu 8lr&da bir kaç gemici be-
llıı•lı ot tMe"N t*nen!r Stokbolm lm.e U. il OGI men balatlardan birine aanl • Din içeri8inde patırdı, gOrWttl 8Ddi. Ben de geminin Uatftne nim bulunduğum tanfa cloiru 

tılbm '8lldl ebll* .._ ı. chm, ayak)anmı koyverdim. hami olduğundan lrallracapu çıktın . Geminin arb tarafı ga- geldDer. Herifler nhtundaJd ha· 
... ubdallanD &n o 'm ~bm gayet alçak ve balat a.rılamıfbm. Bu anda IU IDÜD&· yet yilkQekti. Bir defa arbma latı ç&dlyorlardı. Artık gemi 

....... ta atıya delecek adar wtek aebetaiz ~ne kadar bqtım. ı:>eak.tl •Pi& llall..-ı blı..k; 1*ı de yum, Jahud 
GliııığCmıdaa JUi ..... bdıu' kudım Gayet mOGacel bir .. yor. tir ltbı Napoliye vaneak -

.,,, ~-· • llllat ......... aPuralar, •• '"'• .... - Bealft• ilJlel'i ile ...... 


