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E nnci Başvekilimiz Partide 
n es 1 

Borlin.20N~: Umumi Siyasi 
Birka9 gündenberi Hitler ülke· ••••••••••••••-~,--••••••••••••••" 

::~ :::iirye~!~:ra~:~ =-~ Yaz ı·yetı· ı· z ah Ettı· sebetile yapılacak şenliklerin ve 
hıer.asimin hazırlıkları bütün Ber· 
lin'i hümmali bir faaliyet ıle can· 

landınyor. Dün gece her taraf do~ ,, Uı A s lh G • ~ Tı H k AA ı • 
nand.ı. Meşale alayları caddelerı mumı u arves• e ur ı 
dolaştı ve Führet, açık bir otomo· 'J ~ 
bilde, .ayakta, yaşa sesleri ~çin:; M fı • B k d B H .,k D 
donanmış caddelerde en canı_ aatı a ımın an U'VU ev 
realite gibi kendisini gösterdi. en J -

Hususi hayatında pek sade _ve · 

mütevazi olduğu malı1m olan Flih- J tl l ve J/"omşularla t a t 
rcr'in kendi yıaşının bir senei dev: Je er e ~I em s ayız. ,, 
riyesi için U zakşak'tan, Yaktn Gar 
be varıncıya kadar dünyanın her 
tarafından misafirler davet ede· 
rek böyle büyük bir nümayiş ar· 
tu etmesi hiç şilphe yok ki şahsi 
bir gurur ve iftihar hissini okşa· 
mak arzusundan değil, şu sırada 

Parti Umumi Heyeti; Hükumetin Siyasetini Ve 
Takip Ettiği HaTeket Hattını ittifakla Tasvip Etti 

bütün cihana Alman şevket ve.aza· M p f kln 
metinin yüksekliğini anlatmak ve 1 o em 
sulhten sonraki çetin devrenin zor B S b h ~Qhrı·mı'zde 
mücadeleleri içinde katedilen yolu u a a y iJ 
tebarüz ettirmek içindir. . Ankara, 215 (A.A.) - C. ft Par· 

Filhakika Führer Münih'te ilk tisi Meclis grupu bu gün "215/4/ 939t, 
aldın kafa~ isyan teşebbüsünden saat on beşte reis vekili Hasan Sa.a 
ııonra arkada bıraktığı yola büyük kanın reisliğinde toplandı. 

Milli Şef enelld glhı Ankara Halkerindeld aiyaretlerinde 

bir sevincle bakabilir ve bundan do- llk defa sös alan nıuhterem bat
layı Alm~nya hesabına d~rin bir sıı· vekilimiz Dr. Refik Saydam, umumi 
adet duyabilir. Bugünkü Almanya siyasi vaziyeti izah etti. Umumi sulh 
ıcuvvet ve satvet namına haiz oldu· gayesi ve Ttirk Mi menfaati bakı· 
~ şeyleri şüphesiz ki Hitler'e borç· mından Türkiye hUktlınetinin büyük 
ludur. Hitler bu işi kolay kolay ba• devletlerle ve komşulariyle temasta 
ıamırn değildir. Hiç yılmaz bir mü• bulunduğuna dair maltlınat verdi. 
t!adelenln sebatlı bir şefi halinde, Başvekilden sonra söz alan bir 
her gün ikbal ve muvaffakıyet ~al· çok hatiplerin mütalealan dinlendi 
g.asının üstünde yilkseldi ve niha· ve sordukları suallere Hariciye Ve· 
yet, Alman milletinin hak~t arzu· kilim.iz Şükril Saracoğlu llzım.gelen 
ıu ile iktidar mevkiine geldı. Alman cevapları verdi. Nihayet Parti Umu
'41lilleti ~kti~i felAketten kurtul· mi heyeti hükumetin siyasetini ve 
rnak ümidini Hitler'in mukadde~ takip ettiği hareket hattını ittifakla akşam Odesa'dan hareket eden Sov- Pötemkin yoldq buradan doğru-
tı ile birle~tirmişti. Hitler milleti· tasvip etti. y.et Hariciye Komiser muaivni Po- ca hükUınt merkezimize hareket e-
nin bu itimad ve intizarını boşa çı• 88 88 8B temkin Yoldaşın bu sabah §ehrimiz... decek ve büyük bir ihtimale göre o-
karmadı. Hitler'den evvelki Alman- Ankaraya gelmek üzere evvelki de bulunacağı •anlaşılmıştır. rada 2 gün kalacaktır, 

ya ile 20 Nisan 1939 daki Almanya- CCOOOOOOOOOO:XX:XXXXXXXXXXXXXXıCCOOOOOOOO:>OOOOOOOXXXXXXXXXXX:X:X:X:X:COOôôôôOOOOOO~X~ 
b" mu www 

~~:::~~~~:::;~~;~!:~~::~.:.:: lngiltere; Hiflerln Nutkundan Evvel lstanbul-Berlin 
si2 bir m~vkide iken, bugünkü Al- • Hava Seferleri 
manya milli vahdetine kavuşmuş. Almanyaya ihtarda mı Bulunacak ' 
her türlü zillet ve hacalet hatıraları- 1 Başlıyor 
nı silmis müstakil ve kuvvetli bir 

· Almany~'dır ki bütün dünyanın 
gözlerini, Ducc'vi bile imrendire· 
~ek ve kıskandıracak bir ehemmi· 
yet ve dikkat ile ,hep kendisine 
celbediyor. 

Almanya kin milli .vahdet de
ınek uzun asırlardanberi tefrika 
lçinde geçen bir siyasi hayatın ni· 
hayet tam inkisaf hakkına nail ol· 
tn.ası demektir. Bugünkü beseriye
tin millivet ve milli vahdet mef· 
humları~a karşı beslediği adeta 
İiindarane aşk ve merbutiyet göz· 
önüne getirilirse Alman milli vah· 
aetinin temini Alman milletinin 
kalbine ne kadar derinden hitab et· 
tiğini takdir etmek için kafidir. 

Vazifesi başına dönen f ngilterenin Berlin 
Sefirinin sarih bir teşebbüste bulunmağa 

memur edildiği bildiriHyor 
' ........ , ... 1 •• 

Londra( 25 (A.A.) - ~ngiliz ~at~ Von Ribbentrop'a ve mümkun ise 

'b tının bildirdiğine gore v,azıfesı lıizzat Hitler'e İngiltere hükumeti-
ua . . Re 

başına avdet eden Ingilterenın r- nin Roosevelt'in mesajını temamile 
li efiri Sir Neville Henderson, tasvip ettiğini ve Almanya bu nok
ı::ıı:r'in R eichstag'da sö~~iy;cıeğ~ tayı nazarı itibara almadığı takdirde 

tkun arefesinde Alman Hukumetı mecburi askerlik hizmetinin kabu
:~zdinde sarih bir teşebbüste bulun- lü de dahil olduğu halde yeni teca
mağa memur e~i~~i~tir. vüzlere mani olmak için lazımgelen 

Gazetelerin bırıbırıne. t;vaf~ e: bütün tedbirleri almıya karar ver
n haberlerine göre sefırın vazıfesı diğini bildirmektedir. 

de •••••••••••••••••••••~ ·•••••••••••••••••• •••••• •• ···············::==······························~················=·=·:::::::::::::: ............... . 

otobüs Davası 

1 H:tzirandao itibaren beynel
milel hava şebekelerile 

bağhnıyoruz 

Ankara (Telefonla) - İstanbul'la 
Berlin aııasında muntazam hava se
ferleri y.apmak üzere Lufthansa Al

( Sonu 3 üncü &ayfada) 

lngilfereni n 
Akdeniz Filosu 
Yunan llmanlarlle Fllls

tln ve Mısırı ziyaret için 
DUn hareket etti 

Şehir Meclisinde Dünkü T czahürat 

Tramvay, Elektfik 
Tünel Servisleri 
Belediyeye Geçti 

Ankaradan Dönen Valinin Bu 
Müjdesi T~~ahüratla Karşılandı 
Valimizin · 
Ankara·daki 
Temasları 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lu.tfi Kırdar dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Vali ve belediye reisi An.karada 
elektrik, tlinel ve tramvay şirketle
rinin belediY.eye devrini temin et· 
m.İltir. 

öğrendiğimize gön tramvay, e· 
lektrik ve tünel şirketleri birleştiri· 
lerek belediye tarafından bir umum 
müdürlük halinde idare olunacaktır. 
Teşekkül edecek mUdürlüğün ismi 
"tsUınbul Belediyesi Elektrik, tram
vay ve tünel müdüriyeti umuıniyesi,, 
Bu müdürlüğün kadrosu yapılmak 
için bir çok Avrupa şehirlerinde bu 
işlerin idare şekilleri etüd edilecek 
ve ona göre bir kadro hazırlanacak-

(Sonu 3 ünr.ü aayfarnazda) 8. L6.tfi Kırdar 
cmnm 1111111:11:: ::ıı:n11:111111w:::ı::::::=::ı:a::au.-=::::::;::::: 

Resmi Belgrad mehafiline gör~ 

Yugoslav Siyasetinde 
Bir Tebeddül Yoktur 

Bu mehafil; Yugoslavyanın Balkan Antanbna 
d~hil müttefiklerine karşı olan sadakatinin 

zifa uğramamış olduğunu beyan ediyor 

Markoviç Tayyare ile Berline Gitti 
Belgrad, 25 (A.A.) - Hariciye 

Nazın B. Tzinntzar Markovitch, Ve
nedikten Belgrada avdet etmiştir. 

Mumaileyh, istasyonda Hariciye Na 
zır muavini ile Hariciye Nezareti er
kanı tarafından karşılanmıştır. 

Belgrad, 25 (A.A,) - Havas 11.· 

jansından: 

Resmi mahafil, Venedik görüş
meleri üzerinde Yugoslavyanın siya
setinde dağişiklik hasıl oln'>.am.J§ ve 

(Sonu 3 üncü aayfamızda) 
ti 

İngiltere İtalyanın 
Arnavutluğu ilhakını 

Resmen Tanımıyoı 
Amerika hükumeti de bununla beraber; Çekeslo
vakyanın Almanyaya ilhakınıda kabul etmiyor! 

dan Arthur Hend<>rson'a b.t.§vekil 
Chamberlain, menfi ce'Mp vermlf
tir. 

Versay muahedesinin esaret zin· 
cirini parçalamak Almanya için 
tn.ilU bir vazife idi. Bu vazife ifa 
edilrrriştir. Versay muahedenamesi· 
nin ecnebi bir tabityet altında esir 

Sami ile ŞehrimizdekJ,1 

Şahitler Dün Dinlendiler 

Londra, 25 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde, dün Malta.dan hareket 
eden İngiliz Akdeniz filosunun ev-

1 
(Sonu 3 üncti sayfamızda) 

vcli Yunan limanların~ Kilin~ F~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Londl'8., 25 (A.A.) - İngıltere hü-1 
kumetinin cAmavutlukla yapılanla. 
rı. tanımağa karar verip vermecliği
ni soran Amele Partisi mebuslann-

bıraktığı Südet'ler .ana vatanla bir· B Sahur 
leştirilmiştir. Almanya'nın askeri ~ k• 
k~vvett üzerindeki ecneb~ kontro· MÜ te ba 1 
l(i tarihe karışmıştır. Bütün bunlar 

~~~r~~e üh~~~:;~1 b!~1~!::~ 0:: Bir şahit, ruhsatiyesini 6 senede alamadığını söyledi 
her tedakarlık pahasına sabrı ta· (Yazısı 5 nci sayfamızda) 

hmmillffhd~mem~ntrd~~==~;=====~~~~==~===~=====~~ 
itaat gösteren Alman milletinin '== ' 

Hitler idaresi altında temin ettiği c M f s e 

b~~~~r~~~atında bu noktaya asus usta a agır 
"'\t k'İldar kendisini derin blr hayran· NASJL YE Tr j ~ Tı• .? 
:.~ ~k ve sempati ile takib etmemek l "J' 
~ ~ onu milletinin fedaklrlığına hak 

kazannım bir şef sıfatile alkışlama- NASJL TUTULDU? 
lllak k'afıll değildir. Ayni zamanda, 

!istin ve Mısır'ı ziyaret edeceği ve 
ondan sonra Şarki Akdeniz'de ma
nevralar yapacağı bildirilmektedir. 

Rayiştaoa 
Hazırlık 
Hltler; Cuma gUnU saat 
12 de Ruzvelte cevap 

verecek 
Bcrlin, 25 (A.A.) - Reichtag Sek-

tfttler, bu işaret ettiğimiz noktaya N.A.SJL AS1'DıJ ? 
ıttelinciye kadar, mfllet1 lehinde mfi- L • 

. reterliği, HiLJer tarafından yapılacak 
olan beyanatı dinlemek üzere Reichs 
tag'ın cuma günü öğle üzeri topla- 1 

' 

nacağını bildirmektedir. 

tadele eden bir ı!yasf ıef vaziyetin-
··. JniN1ia CaJı.td YALÇIN 

) (Soa• 1 fıncO .. yfada) 

N B 1 Berlin, 25 (A.A.) - Reyşt.ag, B. 
eşre aş JyacağJZ Hıtleruı beyanatını dinlemek üzere 

.._ _________________ ..,.._ _____ ~--- cuma günü saat 12 d toplanacaktır. Yakında 

Ht::R SABAH 

FİLO MANEVRALARI ____ .... __ _ 
Otuz küsur ımrt;ıtdau nıiirekkep 

bir Alman filo~u maıwnalıır yap· 
mak için ispan~·ol sularına gelınt•k 

üzeredir. l.\liijfcrt•k numenalar icra-! 
sı ic:in bir "Fraıı~ız filosınıwt ~-0k~n

beri Ce!Jelüt turıkt.a bulunduğu da 
malumdur. Cuma günkt1 ajanı ha
berler! (85) harp gemisinden mil
rekJmp bir Japon filosumnı Akdenize 
geleceğini lıaLf:r voriyorlu.rd1. Bir 
gün sonra Amerikan douıuımasının 
Panama tarihile Biiyiik Okyanusta
ki üssü bahrisiur. alelfi.cele dônmek 
eııulııi aldığmı öğrendik. Diin Var-· 
şovadan gelen lılr ajans telgrafmda ı 
ise Sovyet RtıSJ'anın Baltık flloı;u-

nun FlnI:tndiya körfezinde llkoanat 
manevralarına ba~lamıt olduğu bU
dirUl."orda. 

l>emek oluyvr ki, zaten mütema
di mıuıevrn.Iar hal.lnde bufonan tngl· 
Ut ''tt lt&l,yan c!ooruuualarıııı da na. 
voodecek oluıı.k, btitün bliyWı dev
letlerin de9tz lnıvvetl"4'1 şo :t.ralak 

maoenala.r y~ıl!Ja metguldUrltt. 

AJIRh v•re bu bilyttk ".a.ptüi de

niz maıı,,vraları bıthlı!da bl~r ve 
denizlerd9 oyılı\naıı bu yapınactk 

muha.re~· hakiki bir tıoğ~.ı&ma lle 
nutioolenuı"8a .... 

A .. CEMALEDDlN SAltlJ.ÇOGLU 
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Ş EH I~ ·11 A B .. E R L E .R İ .-· 
Beyoğlu Cinayeti 

Yazan 1 M. SIFIR Faili Dün 

- . . ' . . .. . 
POLiTiKA 
Irandaki mes'ut hadise 

ve akisleri 

Nihayet Ahiret Günü Mahk~~dildi 
S•bahatln katlll 12 eena 

haple yatacak 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Kiainsiz kalan bir 
kaza merkezi 

Dinarlı bir kariimlzden aldığıma 

mektupta: 

Belediye iktisat 
Müdürü İstifa 
Etti 

Dost İran aünlerdenberi mes'ut 
bir hadisenin verdiji bir tnk ve 
neş•e içerisinde yaşıyor. tiri büyük 
şark devletinin, İran ve Mısırın, --·--Asım SUrayya, matbuat devlet reislerinin ailelerinin şahsın· 

Gelip .Çatmışh da, manevi bir rabıta ile bağlanma-
mOtlOrlOIU MU••vlrl sı, bu iki devletin mukadderatile a· 

oluyur :ıakadar olan, inkişafile göğsü .taba-

Hain Mirzek Her Şeyden Haberaiz 

Beyoğlunda Snkızağacında, Ka
pan sokağında Gülizarın k1l.1 ve es
ki dostu Sabahati tal>anoa ile sol 
memesinden vurup öldürmekten suç 

cSıhhat Vekaleti tarafından imal 
edılip piyasaya çıkarılan pembe 
renkli kininler ild aydanberi Din•· 
ra gonderilmemiştir. 

tstanbul belediyesi tktisat mü- ran dost memleketlere de milsbet 
dilrü Asım SUreyya vazifesinden is- şekilde tesir ediyor. İran Veliahdi· 
tifa etmi§ ve istifası belediye riya- nin Mmr Kralının hemşiresile ev· 
aeti tarafmdan kabul olunmuştur. lenmesi ve düğiln merasiminin Tah· 
Şimdilik münhal olan Belediye tkti- randa bütün dost milletlerin · ira· 
sat mUdıirUığU ielerini müdUr mua- ile yapılması siyasi bakımdan 
vini Halit idare etmektedir. Haber da büyük ehemmiyeti haız bir ha
aldığımıza göre İktisat işleri müdür- disedir. Bilhassa Türkiye, seneler
lüğüne tktis&t Vekfiletinden Saffe- denberi !ranla her turlil şüpheden 
tin gelmesi tahakkuk etmiştir. Azade bir dostluk münasebeti idame 

,, 
Olüme Doğru Gidiyordu lu Orhangazinin Yeni köyünden 825 

doğumlu ve be§ çocuklu Rahimin --......::::> .., ____ _ 

-cı.irmüme but kanununa göre- ağır 

c da gorülmekte olnn muhakeme
sine dün devam olunmuştur. 

Bu hususta halkımız tarafından 
yapılan muracaailara ve Ziraat 
Banka ınca Vekaletten vaki kinin 
talebıne «Yok!:. şeklmde bir cevap 
v rild" i bilah re vaki müracaaUer 
üzerin de · ·n muhabere~e dökü
lerek cAsg rf ihti 'tlnm bl1diri
niz, yolh •alımıı d ndiği söylen
mcktrolr. Bu rıva t ya n ol da; 
or da h k kat o n b·r ey varsa 
o da halk mı ın kinin için çok müş
kiW t ç kt ı r. Bu vaziyeti mub-

Mirzek Ali yine da~ ~am~~ıştı 1 
Gözlerini açını , yıyecekmış gıbi Ho· 
ca Bekire bakını tı. Telfışlı bir ha
r k U · 

Al 

!lilntiyorsun? 
- Elbette du ünürüm ya. 
- Bum n duşunUlecek yeri kal-

dı mı kı ? .. l te Hisara gidecekler-
miş. 

Ya Bekire yalan söyledi ise. 
Ya, ff r y rine ba kabir yere gi
de lerse ı ol cak Hi ar i kelcsinde 

nr · 
H kkın var Kara Mehmet, 

d mi ti. S h ld biz de aynı 'apur
la g dl m. 

Ogun, bir ahiret gunıi ya yor
mu kad r uzun gelmişti bıze. Bir 
'-ürlu ak mı edememiş, Mırzek ıle 
cadde c dde, kahve kahve dolaşıp 
g zinrnıştik. Ben bitkin bır hale gel
miştim duşünmekten dımağım dur
mu , heyecandan yiırc;;im yonıl

muştu. Nihayet va.kıt gelmiş, köp
ruye inmi tik. Boğazın Anadolu sa
hiline i~iyen, akşamın dokuz vapu
runa biz de gırmiştik. Hoca Bekirle 
Yusuf beye gorünmemek için baş ta
rafa çekilmiştik. Yine dedikoduya, 
millıcıleri çekiştirmeğe girişmiştik. 
Koca hain, kendısini avutmak için 
millıcilik aleyhine söylediğim sozlen 
ne merakla, ne iştiyakla dinliyordu 
bır görseniz. Memnunluğundan göz
lerini süzüyor, tatlı tatlı gülüyordu. 
Zevkleniyor, ho !anıyordu. Bu ağa
ya, ta Hısara kadar ığrene iğrene 
dalkavukluk etml , gonhinü. eğlen
tlirmiştim. 

Nihayet Hi ara da gelmistik 
Yusuf bey ile Hoca Bekır bizden ev
vel çıkmışlar, Gök u sarayı yolwıu 
tutmuşlardı. Bız de uzaktan onları 
takip ediyorduk. Mirzek ile ağız a
iıza vermiı, söyletiyor, gidecekleri 
yeri tahmine uğrqıyorduk. Yusuf 
bey ile Hoca Bekirin sarayın biraz 
ilerisinde duran iki arabaya doğru 
yakla11tıklarını da görmtiştlik. Vazi
fem çok mUikUlleşmiıtti aziz dinle
yicilerim. Herüin tam o anda §Üphe 
ve tereddUde dli1111esinden, geri dön
mek istemesinden okadar korkuyor
dum ki. Yüreğim, ıöğsümü delip dı-

tan fırlıyacak (ibi, çarpıyor bayağı 
nefesime darlık gelıyordu. Çehrem
de bir değitlklik olmama~n için ken
dimi ferah tutmaja, akli ~yler dü
ıUnmemefe çalıfıyor, aoiuk kanlılı
fımı muhafazaya ujra91yordum. o 
esnada bizimkiler bir arabaya bin
mi§ler, Hekimbajı\ çiftliğine giden 
yola girmiilerdi. Mirı:ek bi.r §eY so
racakm11 gibi alık alık yUzUme bak
ml§, biraz da suratını asmı§tı. Ve te
essürlü bir tavırla: 

- İtin rengi değifti Kara :Meh
..ııet, demi ti. Ba yol nere~ ıfdw 
t lir miıin sen 7 .• 

- Hayır Mirzek. Pek iyi bilmi· 
yorum amma öğre.nebilin.z. 

- Nasıl? .. 
- Na 1 olacak a canım. lşte O· 

rada bır ar.aba daha duruyor, gider 
s r:ın ar b ya, hem yolu, hem de 
onl rm gıt ki ri y ri öğreniriz on· 
d . 

ra, ıkımiz de ara· 
ve ab cının kar ı

k Alinın söz so) le
me e m d n v rm den genç ra· 
bacının kulagına eğilmıştim. Ve: 

Evl t, demıştiın. Kend"mızı 

tanıtma· a 1 um yok. Sen işden ve 
h 1 en anlar, gozU açık bir delikan
lıya benziyorsun. Usulcacık kulağı
ma sôyl yiver bakayım, ıu giden a
rabaya b' enl rin arabacı ile görü
şüp p zarlık ettiklerini tabü sen de 
işit.mi ındir. Nereye gidiyor bun· 
lar? .. 

Dünku cel de heyeti hakime; 
su lu h kkmda k rannı ermi tir. 

B karara göre maktul Sabaha

tin; Ralıımi bir t kım masraflar 
s t kt nra onunla b rabcr kö-

ı t mem mn Rahimı 

kızdırd ı .• bu q b ple cina)etin 

vukua l bit oJm ve Rahim 

kanununun 449 uncu madde i 
ne• re 18 s ne hap e mahkum edil 
miştır. 

ne k S bahatm yukarıda mev· 
zuubahis hareketi esbabı muhaffife 

ad ve knbul edilerek cezası 12 sene 
hapse indirilmi tir. 

Bay Asım Süreyya, Mebus ola- et.ürmekte ve geçen h r gün bu iyi 
rak vazif sinden çekilen Sadri Er- müna c\:lCUerin tekemmül ve il · .. 
temin yerine matbuat umum müdür y g· di ini gö term t dır. Zıra her 
l gü mn viılığine tayin olunacak- iki memleket te, istiklall rlnl mede
tır. ni c · d i m "kil rinı, blrib e 

POLiSTE: 

te m s hh t e İçtimai Muav net Radyo hırc:ızlan 
Vek 1 mizın naz rı dikkatine koy-
manızı hürmett rica edeı imıı de- Evvelki gün Lruelide Tayyare a-
nilmektedir. partımarunda. oturan lbrahimin da

ire ıne Çarşıkapıda 85 numaralı dük 
YENİ SABAH - Dinarlı karii- kanda Filips Radyo mağazasında 

midn yukanki mektubunun Sıhhat çalı an Mikail ve arkadaşları kendi-
ve İçtimai Muav net VekAletince }erine memur süsü vererek, gfıya 
ehemmı) eU karşılan rak D nar radyoyu muayene etmek maksadile 
h lk nın en kı bir zamanda ki- girmişler ve radyoyu alıp gitmişler-
nın izlıkten kurtarılaoağıl'\l kuv- dir. 
"etle üm t eder ve bunu muhterem Suçlular Adliyeye verilmişlerdir. 

Genç arabacı karşımızda derhal 
hürmetkar bir ~azi~et takınmıştı. 
Yanımıza doğru biru daha sokul
muş ve: 

Su lu; aynca Sabaha tin kanuni 
vari l ıine 500 Jıra tazminat vere
cek ve Gulızarm tale}l ettiği 80 lira 
avukat ucretini de ödeyecektir. 

.._s_ın_h_ı_v_ek_A_ı _u_m_iz_d_en_b_ek_ı_ei-rz. _ _.. Şirketin araba vapurları 

muv zi ve k t'i mahi eti itibarıle 

bi l n bir yo dan il llyerel el e 
etmi leıd' . O da h r h n · bir ecne
bı te ri altından uzak sırf milli a
y 1 rine i tinat ed n b"r siyaset ta
kibidir. Gerek Türkiye ve gerek e 
İran, bu g yeye erişmek için uğraş
mışlar, hem de çok uğraşmışlardır. 
Memlekcllerintn coğrafi. iktisadi 
bakımd:m eiıemmiyetlerin'den, ken
di milll camialarının inkişafile be
raber, beynelmılel dünyanın da ba
rış sahasında ileıl mesini gözden U· 

zak tutmamı lardır. İranla Türkiye 
bu vadide daha müsbet bir hedef el
de etmek istemişler ve Şark Alem.in
de mühim bir siya i s fha olan Saad
abad paktını, dost Efganistan ve I
rak devletlerinin de lştirakile vücu
de getirmişler, Avrupanın Şark hu
dutlannda da, tA Asyanın içerilerine 
kad uzanan bir nl·ka ve menfaat 
birliği te is ctm· 11 rdlr. Bu dö t 
devletin dE' gözönı.inde tuttuğu şev, 
k di budutl n d hilindeki serbest 
lnkl ftır ki, bu g yede hep müsbet 
bir h rek t yolu tutmu l rdır . 

- Anladım beyler, demişti. Siz 
de galiba sivıl zabit.siniz. Arabaya 
binenlerden temiz kıyafetli ve kara 
bıyıklı beyi tanırım. ötekini bugün 
gördilm. Bu bey, biraz llerdeki bos
tanlardan birine gıder, gelir. J{a~ 

Yalova, Bursa ya 
bağlanıyor 

Yalova kazasının İstanbul vila
yetinden ayrılarak Bursa vilayetin~ 

bağlanması dun şehir meclisi tarı:ı
fından kabul olunmu tur. 

defa b n de gotürüp getirdim onu ... vv-vv-vv-vvvvvvvvVV'VV'VV'~~""'~ 
N i yaptı nı da biJır mi- llAABUTE : 

• ? 
sın .. 

T oros Gençler birliğinin 
gezintisi 

!stanbuldaki Toros gençleri bır

liği 30 m yı Pazar günU Şirketi 

Hayriyenın busu i vapurile yapıla
cak bir gezinti hazırlamıştı. 

Vapur sabah erkenden köprüden 
hareket edecek, Kauıköyüne uğrıya

- Hayır, biz de onlaıın gittiği cak, oradan Adaya gidecek ve A· 
yere gitmek i tiyoruz da. dada bir mUddet kalacaktır. Bura-

- Götüreyim beyım. dan kalkan vapur Çınarcığa yana-
- Çok uzak mı buraya. !iacak ve gençler Çınarcıkta uzun 
- Yok canım, yırmi dakıka sü· 

müddet kalacaklardır. Vapur avdet
rer sürmez. Şu ilerıkı donemecin ge-
risinde işte. te Boğazdan Kaı adenise kadar çıka-

Pazarlığı kesmi , arabaya yer- caktır. Gezinti esnasında vapurda 
Ieşmiştik. Delikanlının imalı ve ma- caz da temin olunmu~tur. 
nalı sözleri bizim Mirzek Alinin he- Terkosta yabh llkmektep 
men hemen saısılmağa yüz tutan Maarif müdlirlüğil Terkos ta bir 
emniyet ve ıtimadını derhal kuvvet- yatılı ılk mektep yapmağa karar ver 
lendirmiş, birden kaçan keyif ve ne- miştir. 

şcsıni yerine getirıvermişti. Arabacı Bu ilk mektebin açılması için i-
hayvanını dört nala sürüyor, bize 
doğru dönüp dönüp s1>y1Uyor ve sor- cap eden bUtUn ihzari muameleler 

tamamlanmıatır. 
madığımız halde gevezelik ediyordu: 

500 Alman seyyahı 
gelecek 

Alman bandıralı Mılvauke sey
yah vapuru 1 mayısta ehrimize 500 
Alma n Cfl ahı getirecektir. Beledi
ye Turizm Müdlirluğü seyyahlar n 
karşılanm sı içm tertibat almakta
dır. Vapur 1 mayıs günü s at 18 de 
gele ek ertesı gtlnü aat 20 de Pı· 
reye bnre t edecektir. 

Avrupa trenleri tarife-
sinde daği lklik 

15 mayı u n itıbaren tatbik edil
mcsı k ı a hı tırıl n A vrupn hattı 
demıryolJan yeni hareket tarifesi 
tesbit olunmu hır. 

Yeni şekle göre Avrupa hatbnın 
huJutıarınuz dalıilindeki hareket ta 
rife i kısaltılmakta ve Uzunköprü 
istasyonundaki pasaport ve gUmrifü 
muamele müddeti iki saatten 70 da
kikaya indiıilerek gerek Semplon 
ekspresi, gerek konvansiyonel tari
fesi esaslı surette değişmektedir. 

15 mayıstan itibaren İstanbul-Edir
ne yolu gidiş ve gelışte 9 saatte ka
tedilecektir. Buna nazaran Avrupa
dan gelen ve 22,4:S de Edlrneden ha
reket eden Konvansiyonel 6,45 de 
İitanbuln ve tstanbuldan 22,85 ta 
hareket edenKonvansiyonel de 7,35 
de Edirne Karaağaca vat aca.ktır. 
İstanbul - Edirne arasında işliyen 
yolcu katarlarının hareket tarifeleri 
de bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

Siz nekadar saklasanız kendi
nizi biz yine tam~ llizl, diyordu. 
Rabbim hepinizi eksik etmesi ve ha
yırlı muvaffakıyetler ile sizi de, bizı 

Belediyenin Esnafla Mücadelesi 

de sevmdirsın. Galiba bugünlerde, Çu 
buklu üstünde yine bir boğu9ma o
lacakmıs. Geçenki müsademelerden 
sonra, Çubukludakiler kurttan t1rk
müş köpekler gibi ıinmiılerdi. Bir 
kaç gUndür yine ayaklandılar. Allah 
eksik etmesin Yusuf beyinıW. Yine 
tepeleyip •ındınverin onlan. 

Mirzek Alinin keyfine payau yok
tu aJ tık. Delikanlının verdifi hıber
ler çok hoşuna gidiyor, aevinc~ı •den 
yine birbh-i ardınca d1aiml çimdikll· 
yordu. Bilmem arabacının kim oldu
ğunu hissedebildim m.l aev•ili din
leyic.Oerım ? •. Beyhude dalı.ı. ziyade 
üzrniyeyim si7j. Arabacı bizim Heı.1• 
ıinli Nuri idi. Yusuf bey ile ~ 
bindiği arabayı da MJpa.v •ı1i tbra. 
bim stirilyordu. 

Şirketi Hayri) enin 150,000 lira 
sarfıle yaptıracağı Büyük Araba va
purunun proJ lcri bitmiştir. 

50 otomobıl alacak olan bu va
pur için yaptırılmakta olan büyUk 
klzağm inş sı mayıs sonunda niha
yctleneceğindcn derhal vnpur kıza
ğa konulacnktır. 

Bu v puı-un in aatı bittikten son 
rn kü ilk mikyasta yeni bir vapur 
daha ; ptınlacaktır. 

Memlek tlmlzden geç - ~te T hran'd ki m 'ut hadise, 
cek beynelmilel iki bu ittif k devl tl ı m . ller nın 

h v rvl&I b' ibirl rile ol n mimi anlaşma ve 
M<'mleketimızd n geçmek üzere görü m !erini, ~ enıden ortay ko -

ikı b ynelmılel ha' i hat tesisi hak- m k için bir vesile de olmu tur. 
kında cereyan d n müzakereler ne- Türk heyetınin Tahran'd Bördü-
ticelenmek Jzeredir. ~u husnu k bul ve d t İran toprak-

Döl Lu tanzn Alman şirketi, lar nda his ettikleri samimt duy u 
yolcularını Berlin • Bclgrad yohle ve İran D vlet Şefıle aılesinin saa
t ·tanbula getirecek buradan da yol- d t ve refahı için ortaya koyduğu a
cuları tayyareleruniz Musula gotü- !Aka ayni z manda bütün Türk mil· 
recekler, oradan tekı ar Alman tay- !etinin de duygu \ e alAkası mahiye
yarelerile Musul, Bağdad ve Hindis- tindedir. 
tana nakledileooklerdir. Bir Rumen Bu ebepten Avrupa'nın şarkında 
§irketi taınfından yapılması düşü- biriblrini tamamlıyan bu iki devlet, 
nülen ikinci seı"\ ı le de Tuna sahil· arzın bu noktas nda kuvvetli bir 
terindeki yolcular eehrimize getiri- hürriyet ve istiklll eseridir. Bu ese
lecek, buradan tayyarelerimizle A- rin kuvvetini de her ıki milletin bi
danay1. nakledilerek )ine Rumen ribirlerini anlamaları, ye.kdlğerln& 
tayyareleri tarafından Kahireye ta- k~r ı takip ettıği dürüst ve dostane 
§ınacakbr. siyaset teskil etmektedir ki arzın 

Çocuk haftasının hali hazırda geçirdiği k(ln ık devir-
UçUncU gOnU lerde bu vazivet Şark ile garpte gö-

Çocuk haftasının üçüncü günü ~s kabnrt.acak bir vak'adır. 
münasebetıle dün mekteplerde ve Bu suretle Avrupa'nın bu kö esin
Halkev1erinde mUsumerelere devam dl'ki sı' t kiltle, unsurlanndan bi
olunmuştur. rini te kil eden İran'm mes•ut hAdi-

Dlin sabah at dokuzda Şchza- se ıni bir fe-rt gibi kutluyor ve s a
.iebaşındakı Turan tiyatrosunda E det duyuyor. 
mlnönü Halkevı G6 terıt kolu tra - Dr. Re ad SAGA Y 
fından HSOO ki ilik bir mi\samere ve- ,.,.~'!l-.!!!!'lliillll;ı~iimll!!!'!!l!!!;..~'!!11!!!!~-!~ 

rilmiştir. Musamerede bulunan mini Ticaret vekili şehri
mini çocuklara hediyeler dağıtılmış-
tır. mize geliyor 

Bu eene gelecek 
göçmenler 

Bu sene Yugoslavya, Bulgaris
tan ve Rumanyadan 200 bin göçmen 
gelecektir. takan mUdlirlUğü bu ae
ne gelecek bu kalabalık göçmen ka
filelerini tstanbula getirebilmek için 

Ticaret V eklll Cezminin bu haf ta 
içinde ıehrimlze gelmem beklenmek 

tedir. Vekil burada bir müddet ka
lacak ve 'ricaret Veklletine bağla
nan mileeeeeeler Uzerlnde tetlı:.lkler 
yapacaktır. 

bu sene daha. fazla nakliye vapunı 1'••••••••••••~ 
kullanacak ve Tuzladaki göçmen • 
kampları ziyadel~tirilecektir. Bu ee 
De ayrılacak laheiaabn vereeetf fm. 
lrAn nl8betinde nakliyata mevsim 
sonuna kadar devam edilecek ve bu 
göçmenlerin bttyUk bir kıamı Trak
yaya i•kln edilecektir. 

Muhabere ve Münakale 
Veklll ,ahrlmlze geliyor 

TAKVİM 
• Uifh4hh:W ı\,MN 

26 Nlaaa 1959 ç.,.....1aa 

Hkrl : 6 Reltlll••HI 1551 
a-1113N1 SAN lllS 

Ka••: 170 

Şeytan Nuri, vuifuini okadar 
ıtilf'I yapml§tı ki, Hlaardan ayrıldı· 
jmua da1dkadanberi 10nra .kooa bir 
ıaatin geçtfiini ne ben, ne du Mfruk 
Ali !ark bile edememiftık. Artıı.:, a
rabamız Heklmbqı oJttlliin• çıkar 
yokugu tırmanıyordu. Nuri araba. 
dan atlamış, yaııımıs aıra gidiyor, 
&"ev~lliine de devam 9d.iyorou ı 

(De..,.amı Yar) 

, Mlinakale ve Muhabere Vekili 
ftıtanbul Belediyesi pis esnafla 11- seyyar satıcıyı görüyorsunuz. Do- Ali Çetinkayanın bu gUnlerde §eh

kı bfr suretti mücadele etmektedir. kulen yoğurtlnrın yo rurt tepsisine rimize gelmesi beklenmektedir. 
Buna rağmen bazı esnaf polisin kon- toplnnması her adde bir husnü ni- Ali Çe~inkaya lstanbulda birkaç 
trolünden uzak kaldıkça bu itiyatla- yet ifade etmez. Acaba bu ) ogurtçu gün kalacak ve te.şkiHit projeleri 
nna devam etmektedırler. Re m lej topl dı_ğı bu yoğurtları her şe:yden hazırlanmakta olan Limanlar ve de-

lıab sııı: muşterılerrne satacak mı- nfzyolları umum müdUrltikleri hak-
dökiılen yoturtıannı toplıyan bir dır? kında tetkıkatta bulunacaktır. 

Ôküı fırbDUllUD IOBU 

Dep ..ali. 5,4 

0,&e ı 12,U - hda41 ı 16,01 
Akıa•• ll,S9 - Yallı ı ~0,40 

j•••lr ıl,10 
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Bitlerin Ellinci 
Senesi 

Şehir Meclisinde 1 
Tezahiirat· 

yeni Silahlar Temini için Bütçeye 
508 Milyon 789 Bin Lira Kondu 

A Meclisinin de layihayı tas-
Vaşington, 25 (A.A) -Parl~en- dile ~:esi lizırrıgelmektedir. Layı

.o, Ayan ve Mebusan Meclislerı ta- ha 508.7S9.824 dolarlık tahsisat kon
tafından tevdi edilmil olan kanun masını derpış eylemektedır. Bunun 
layihaları arasında bir Ahenk temin "7.731_281 dolan ile 600 tayyare sa-
etmek üzere toplaann muhtelit ko- 1 acak ve 53173.100 dolanle 

llyiba tın a ın · 
misyonca hazırlanan kanun • arı otomatik tüfekler, tanklar ve 
ıını tasdik etmiştir. LAyiha, 1 teın· ;ayyare dafiı tpolar sipariş edile
rouz 1939 da başlayan sene zarfında 

cektir. 
tatbik edilecek~t:ir.:.. ---------------

Y ugos 1~! .. ~i yaseti 
(Bqtarafı 1 iDci aufums .. > 

Yugoslavyanm Balkan antantına 
dahil müttefiklerine sad•Jratinin sa
afa uğramamış old\l.IUDU beyan et· 
mektedirler. 

Ayni mahafil, yugos1avy~ ~
mam.ile bitaraf olduğuna yeniden i-

p.ret etmekte ve Yugoela~ "°: 
mlntenı aleyhindeki mlealr• igtiraki 
muta&IMer ölduiu Jiaberlni tekzip 
eylemektedirler. • 

tWyan hükümetinin böyle bir iş
tiraki asla teklif etmemif oldufu be
yan edilmektedir. 

Resmi Yugoslav mahaiıli. YuJ«>: 
lllavyaıwı hiç bir uman Sovyetlen 
tanımamış ve komünist propeanda 
ama k&rll daima mücadele etmiş ol-
duğunu hatırlatmakta " bu halin 
Yugoe)&Yya1UD tomintern aleyhin
deki mtaab iştirakini ıuzumsuı kıl
makta olduğunu ilave eylemektedir. 
Komünist fırkası 20 senedenberi Yu
Joslavyada ilga edilmif buluıımakta
br. 

lnglllz-Yugoel•v 
ıldlUdlr•ll 

Belgrad. 25 (A.A.) - Yugoslo-

venski Kurir gazetesi, Belgradda.~ 
:tngilJs-YugoslaV ttcaı:t ~ ~ı~ 
Paniç'in riyasetinde bir heyetin ik~ı
udf tngiliz mahfellerinln mUmessil · 

ı . ile birlikte iki memleket arasın-
en 1 .• k' 

daki Urtisadt münasebet enn m ı· 
pfı imklııl&nııı arattırmak illere 
Londraya gideceğini yazmaktadır. 

MARKOVİÇ BERLİNDE 
Belgrad, 25 (A.A ) - Markov!ç 

saat 13,30 da tayvare ile Berlın e 
hareket etmiştir. 

Brlm, 25 (A.A.) - Markoviç saat 

17.ı5 de Tempelhofn tayyare mey
dan na varmış ve Fon Ribbentrop i
le haric ·:ı. e erkinı tarafından se
lim lanmıştır. 

Nazır. Von Rıbbntrop ile ilk gö
rü melerini bu kş m yapacak ve 
müteakiben Von Ribbentrop. tara
f ndan şerefıne bır dine verilecek-

tir. 

İngiltere 
Ilhakını 

Arnavutluk 
Tanımıyor 

<Bat tarafı ı inci ayfada) 
de olduğu kadar beşeriyetin kudll 
\ e ebedı ıdealleri içın de ugraşan 
bir insan sıf atile takdiİ-e llyık idi. 
Çünkiı beynelmilel milnasebetler
de en menfur bir haksızlığa kal'fı 
İS) n etmiş, milletinın hakkını is
temek için her fedaklrlıiı ı<>
almış bır adamd• Büyük, temiz bir 
davayı mudafaa edenlerin medeni 
cıhan efklrı umumiyesi nazarında 
ne kadar sevildiklerini biz kendi 
millı miıcadelemizin düny.ada lehi
rnızde yaptığı iyı tesiri de görmü
şü dür. Biz eminiz ki Hitler'in faa
liyetinın bu i aret ettığimız safha
lannda kendisinin doğrudan dol
ruya· mucadele halinde bulunduğu 
memleketlerin efkirı urnurniyesin
de bıle taıaftarları ve hayranlan 
olmuştur. 

Bütiın Almanya'nın pek haklı bir 
se,·k ve heyecan ne Führer'lerlnl 
alkışladığı bu tatlı günde, şu kısa 
siyasi tahlili daha ileriye götürmek 
ve Almanya'nın hay.atanda son bat
lıyan devreye bahsi geçirmek iste
meyiz Burada duracağız, ve silah 
arkadaşlığı hatıraları ile kendileri
ne b ğlı olduğumuz milletin bugün
kü bayramı karşısında, meçhul Al
man askerinin kabri önünde duv
duğumuz heyecan hali kalbimizde 
oldu u halde, tebriklerimizi ifade 
edece z. 

Htberia C.laW YALÇIN 

Üniversitelilerin 
Bursa Seyahatin
den intıbalar 

(Battarafı t inci .. ,famazda) 
tır. Şirketlerin belediyeye devri için 
huırlanan kanun, netri tarihindm 
itibanll muteber olacaktır. 

lstanbul belediyesi tramvay lir· 
ket.ini aldıktan sonra açmağa karar 
wnQl otobGs servistnl de buraya 
bağlıyacaktır. 

Vali w beledl19 reili Ankarada 
Taksim kl§lasmm da Belediyeye dev 
rini temin etmiştir. Devir tekli ka
rarlqbnlmıitır. Bunun için iki te
kil dtlştlnülmektedir. Kllla ya doğ
rudan doğruya bir kanunla beledi
yeye terkolunacak veyahut ta bele
diyeden kışla için bir meblağ istene
ceırtir. Bu işin hukukt cephesi An
karada tetkik olunmaktadır. 

Vali Ankarada yeni istimlak ka
nunu hakkında da göriişmeler yap
mıştır. Belediyenin bu kanunla takip 
ettiği gaye istimlakte sürat ve ko
laylıktır. 

Sallhiyettar bir membadan is
tihbar ettiğimize göre bu sene bele
diye tarafından açıkta kalacağı ya
zılan 80 memurdan bir kısmı tekaüt 
edilecek bir kısmı da belediyede ba
zı münhallere tayin olunacaktır. Bu 
suretle kimse açıkta kalmıyacaktır. 

••• 
tatanbul şehir meclisi dUn saat 

15 te Ankaradan diln sabah gelen 
vali ve belediye reisi doktor Lutfi 
Kırdann riyaseti altında toplanmış
tır. 

Vali ve belediye reisi celse~i aç
mış, sabık celse zabtı okunarak ka
bul olunmuştur. Bundan sonra valf 
ve belediye reisi doktor Lfi.tfi Kır
dar a alarak Ankarada hilk!mıet
le yaptığı temaslar neticesınde, ec

Bursanm kıymetli valisi Şefik, nebi şirketlerden alınarak Nafıa Ve
Çelikpalas otelinin yüksek ve genio klletfne devrolunan elektrik, tram
bahQeSinden önUmUzde bir yeşil de- vay ve tlhıel şirketlerinin belediyeye 
nia gibi uzanan ovayı işaret ederek devrine karar verildiğini, bunun için 

"- Yeşil bir denizden ne farkı bir kanun liyihası hazırlruıarak bu 
var? dedi ve ilave etti. 1nsanı denia günlerde meclise sevkolunacağıru 
kadar meşgul ediyor.,. söylemi tir. Mecliste çok heyecanlı 

önümüzde, gözlerimizden ruhu- tezahtırl re vesile olan ve azası ta
muza nüfuz eden tatlı bir yeşillikle rıtfından sık sık alkışlanan bu nutku 
bizi ınestcden ovaya doymak bilmez asağıda aynen veriyoruz. 
bir iştiha ile baktım. Mudanyadan, - Arkadaşlarım, 
her tarafı açık vagonlardan mUte- Bu senenin bütçesini meclisi ili· 
şekkıl küçük ve orijinal trenler Bur- nize takdim ederken bütçe heyeti u
saya gelirken iki saat sUren bu yol- mumiyesi hakkında lizımgelen ba
da doyulmaz bir zevk ve hazla henüz hatı arzetmiştim. Bu gUn varidat ve 

-~ d ) tevit etmektedir. m -• büt ı · (B••tarafı t ·ınci aa,,.amız • " "ld"ğ" Y şeren hububat tarlalanndan, tire- asnu çe ennin müzakeresine ..,. Emın bır memb dan ö r nı ı ı-
Bu hususta emin bir membadan k ı 1 k t la nin üzerine henüz açılmış baharını başlıyoruz. Bu mllzakerel rimizin 

olan bu mllesseseleri Na.na Veklletl 
bu güne ın dar idare ediyordu. 

Bu defa CtlmhuriJK htıkflmetl 
bu milesseeeleri beledlyemjze devri
ne karar verdi. DUn kanun liyihası 
hazırlandı. Bu günlerde Bttyük Mil
let Meclisine Wrdfm edilecütir. Bti
yük devlet reisimizin ve hUkO.meti
milin bu karan fehriınb n beledi
yemiz için biçilmez bir taltif ve iti
mat eseridir. Bu vesile ile muhterem 
huzurunuada bu tarihi karara kar§t 

ıükranlarımızı anetmekle en tatlı 
bir vazife yapm.11 olacağız. Bu mü
esseseleri ciddiyet ve itina ile idare 
ederek belediyemiz hakkında göste
rilen itimada layık olduğumuzu da
ziyade çalışmakla isbat edeceğimize 
hiç şUphe yoktur. Bu hususta kıy
meW meclisinizin ve bUtiln hemşeh
rilerimizin mUzaheretlerine güveni
yorum. 

Valinin usun müddet alkI§lanan 
bu nutkundan sonra şehir meclisi 
azasından Refik Ahmet Sevengil 
söz almış ve demiştir ki: 

"- Başkanımızın bu güzel söz
leri bütün meclisin samimt sevinç 
tezahilrleri ile karşılanırken ben de 
ayni camimi duygulara candan iş
tirak ederim . ., 

Refik Ahmet, bunun şehirde va
rlda t bütçesi için çok kıymetli bir 
menba olacağını tebarüz ettirmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

" - 1stanbul fe}ırinfn istenildh;i 
gıbi iman ancak biikflmetin yardı
mile imkin sabasına girer. Bunu biz 
den esirgemiyen hUkfimetimize bir 
şUkren borcu olmak üzere bir teşek
kiır telgrafı çekmeyi teklif ederim. 

Arkadaşlar, 

Burada mtısaadenizle küçük bir 
noktaya işaret etmek isterim. Bu 
güzel varidat menbaı kendiliğinden 
bizim bütçemize iltihak etmiş değil
dir. Bu feyizli bir idarenin ve ener
jik bir neticeaidır. Bu 
gUn bu varidatın bize \erilmesi hak
kkında kıymetli başkanımıza teşek
kiir etmek isterim. 

Refik Ahmetten sonra avukat 
Sırn Enver Ekrem Tor ve MeJih 
Avni söz alm11 vali ve belediye rei
sine müntehipleri namına teşekkür 
etm" lerdir. Hatiplerin sözlerinden 
sonra aöğ alan vali ve belediye reisi 
doktor Lutfi ~ırdar söz a~ış ve 
şunları söylemiştir: 

( 

Bu Çocuklan 
Teşhir Etmeğe 
Hakkımız yoktul 

Çocuk bayramı vealleaile iki üç 
gtlndenberi guetelerde resimler çı
sim1er çıkıyor. Küme ldlme çiçek de
metlerini andıran bu sevimli çocuk 
resimlerinden birinin aıtmda okudu
ğum :wı tırlar içime birden bir hUztln 
çökertti. Bu resim altını beraberce 
okuyalım: 

"Çocuk EBirgeme Kunımu tara
fından giydirilen fakir gocuklar,. 

Resme tekrar bakalım Or.erie
rinde bir örnek yeni eltüeler bulu
nan irili ufaklı bir çok pult. 

Yardım etmek, elbiMıli olmıyan 
fakir çocuklara elbise vermek, aç 
çocuklara yemek temin etmek, IÜP
he yok ki bunlar çok iyi teYler. Fa· 
kat elbise giydirdiğimiz veyahut bir 
tabak yemek verdiğimiz bu uk
lan te§lıire hakkımız yokt 

Bu yanlıt ve fena Adet maalesef 
başka yerlerde de yapılml§br. GUn 
geçmez ki gazetelerde falan yerdeki 
hayır ~miyetinin giydirdiği ökaUz 
çocuklar, yahut filln mektepte ka
nnlan doyurulan fakir yavrular di
ye resimler neşredilmesm. Sırtında 
iğreti gibi duran elbisemle her teY· 
den haberaia U'ltan çocuk, yahut e
lindeki dolu kaşığı ağama yaklaşb
ran aç yavru resimlerine ne lti&um 
var. Bu hayır cemiyetleri bize faali
yetlerini resimierle değil, rakkam
larla bildirsinler kilidir. 

Cedlerimtme güzel söylemi§ler: 
Başa kakılan nimet tttknumıı •· 

•**""1r. 
Ne verdiğimiz yanın metrelik 

kwnq pan;asım merhamet ve lada
kamızuı bir vesikam diye llln etme
ğe, ne de yedirdiğimiz bir lokma ek
meği çocukların burunlarmda getir
meğe hakkımız yoktur. Bu tekilde 
teşhir edilmesinin acısını anlamıyaa 
o zavallı çocuğun ve aileahıin hay
siyetini düşUnmeğe mecburuz. tyilık 
ancak mahrem kaldığı zaman mak
buldür. Yoksa nekadar büyük olur
• olsun, böyle mtltemadiyen neşir 
ve teohıre marm kalırsa, bymetl 
hatta aıfınn altına iner. 

yalnız iyilikyapmak değil, iyiliği 
yolile ve usulile yapmak ta earttır. 

MUAAD SERTOOLU ne g re, t panya'd ı a yan ı a · ba 1 .. ild" .. ı"ld;ır.1·ne go""re yeni .İngi_liz_ se· · d · döken namütPnahi yemiş ağaçlannm ş angıcında mecHsf ilinize müs-
u .u "6 n ve harb malzeme ı e aynı za- t kbe 
.,:_, Sir Percy Lorraine'nin ıtımat- d. b" k"l arasından geçmiştik. a 1 bütçelerimizin inkişafına mU-

"- Bu ves"le ile arkadaşlarım mlillll!!lii,.;r;li"Bı!ıiMiıil!ii!il!!!M!!iitiiiiiiMl!iıi!!M __ _ 

hakkımda iltifatta bulundular. Bu- Şehrimizdeki 
na bütün kalbimle te kkiır etmekle 

~1 manda bu temmatın mad ı ır şe t • 

namesı. cİtalya Kralı ve Habeşistan - h izh edil Burada ta biat dunyanın en gu··. essır olacak bir müjdede bulanaca-
ı...- azılacak 1 hususunda şup • ar - l hah tım. nk günlerdenberi lstanbulumu-İmparatoru> na hitaucn Y ze arını yaşatıyordu. Bu yolda 

tlukt n · l · h. b" za kar ı çok yüksek te\ ccUblennı" · ve itimadnamede ArnaVU on 5 (A.A) _ ö r nil- g z e ınız ıc; ır renk tezadına te-
beraber bu kadar nt fata hennz is- iranilerİn Sevinci 
tihkak ke betmedım. n ri e çal -
rak buna 18.yık olmağa çalışacağım dUf t ed esfrgemıyen büyük d vlet reisimiz bahsedilmiyecekür. re Harıc e Ne r ti gele- sa e m en SSJltlerce gidebilirsi- Mi 
dm~~ ' · F k t i Di Şet lsmet fnönU ile hUkiımet İtalyan ve Arnavut kanunu es · z rand t gı tere Kral ve kra- nız a a s z bu Umitle ruhunuzu 

1 h · kat'I b ·ıı·k · lnd re ımiz doktor Refik Saydam itti- B d lerı arasındaki bağların enuz m· Beyaz sarayı ziyaretleri uye ı ıç e yıkarken tireninm h un an sonra nıznam ye geçil-
•urette tesbit edılmemi olmasının, mun bet le tertıp edılecek husust ,keskin bir virajla döner ve o zaman az buyurduklan pek yenf bir ka- mış ve belediye varidat bütçesi ay-
ın ilecek hayretle · · d d • rarla henışehrilerimb:l taltif buyur- nen kab 1 t tu R giliz sefiri tarafından ver k bul r• mıne davetlı olanı nn Us- yerınız en ogrulur ve hay 1 u o unmu r. uznamede 
-1-- t · mesele- "" kınrsınız: mu ardır. mevcut 1 l 1A1.. 
wuu1 itirnatnamenin anzım t e Ç k lovakya Sefıri Hurban .., mese e er a a.Aadar enciımen 

t · da bir e n " Kar' ş· d" uı A..J. • rualüm olduğu iız re imtiyazb e- lere sevkolunmuşl rdır. sinin talva ile Ingi tere aras n ve Arnavut! k sef ri Koni a'yı da • un ı u-"6 tizeri ı kt ·k 
lhtilAf mevzuu t kil etme i e mani t_;...,., bembey z hır kar tabakasile örttllil e n ' tramvay, tUnel şirketleri Meclis bütçe mOzakereleri dola-

d "dh 1 e nura· l · th" Mnnakale ve Muhabere Vekili muh-olduğu salahivettar mahfeller 1 ı 1 di,.....e gore bu hareket, 0 an mu ış bir heybetle gözlerini2 )'18ile haftada Dç defa toplanmagwa 
Söy en aıu• •• u d ""kse terem Ali Çetinkayanm kudretli eli- k söylenmektedir. . 1 t"· mah• ... ıleri... ı.t ..... erika- on n e yu lir ve cığerlerfniz kuv- le nt-1.. arar vermif ve bu arada bu per-

dip oma UL 
1
"" \41= ,.~.. tU b' da.ıc. ~uuwuriyet hükumetine intilcal Ayni mahfeller, Madrid'de yapı- Almanya ve İtalyanın Çekoslo- ve ır 6 riilglrtle yıkanır. Bur- şembe güııU de toplanmayı karar-

t nın dah lda etmişti. Amme ve belediye hizmetı· ı t 
h~~tre~~d~ips~· ıw~~~~~~~~ A a~ ~izru~~om~-~===~~~~=~~=~~~a;ş~n~ra;k~d;·~-~~~~~~~-~==== 
ta'da bulunan ftalvan kıtala~nın 

1 

~~ t ımak lstemedlfin• bJr d• dt ve manevi bir zindelik vererek 1 

:.~1 ~~f.1:1!~!:-!1.:n: :~~dd.:ım.kt..ıır. . , ::::~ı: ı::;:;.:ı : Rumen Hariciye Nazırı Sulh Cephesi 
'' /stanbul Berfin ::=ıı::~ Ç<>Cukian •izi yollarda ... ffomaya Gldlvor Müzakereleri 
Irak Dahiliye etıpheoı. 1ı1 tataııbul tını- a.r.111ıo 'l9itdra•• l4Dda. ıs (A.A.) -••ı,eıc .... 
Naziri UaOa S.f erleri Werl 23 niaanda yapt&Man bu S.. le .... Clmenl bu sabah toplenarak IUlh 

n4 .. •Y&hatfnfn gtlzel hatıralarım cepheal tetkill için lirilileıı miza. 
Din Relelcam11u....- (Bil ....a 1 11111 

aylalla) hf~ bir amu bip.' • 1• ..... a. ' la• ...... ..,,.._
0 ................... ....... .... .... ·~fit .. ~..!* DllJ•barwtlardrr. OaJan ...... bl- tıl6lk ........ . 

.. ...tgı.cf ..... _.... ,.. )'l'aDl ...... bJftt.- ..,,...._ ~~- ..._ T-.a D-'IU-., 
Ankara, il (A.A) - Dfln_.... .,,.. --'- mukawl9, ..... bir he ..,_ •- ...... .........- .,....,. .-..u Alllll&,.. 

ı..oa- allıaJltıl --. ft yecan Ye MmfmlyetJa ..........._. dla 0.' llN!O n- ......a- m'Llke-:-ıe-C!dmj?.C!e buhuıan. Irak Da.. y• ... _,_.. -... ._ "'-.-P .-...,.uı:ı-
• .-....:.. fmplınmır\I'· -.- rba mt'rea lwkkmda -!A:...:t --azın B. Naot Şevket bqibı ...... 4 Jıulr• ı• elan ftlbar8ll Ser- .. burada dR .. ___ _...._ - ... _ 

IWDhur taNfuıdaıı bba1 d 1 
...... • llD,._ ~· w '*nbul'dan ....,__ • '°811 -.--. 

Kabulde, Hanm,. VekW JL ..., Berlilı'• kadar muan• t.ttkamette toetlk NIJnf ~ 88JJ«tlt, 
--Mu ek huır buluınmıP'P• --.a-1- ı....Janacak .._..,_ elblaetert, ~ '-Mil 
-~ muntuuı .a..-...... .,., ve ·-~ 1IGl.I' S11J1 PQIB kltlk 

Bir han facia& • _... MW Jol iel>Uemlz hey- Bamla PBt Jmlar, omuzlarında 
Llzbon. • (A.A.) - Bir tin• ..ımtW .._ ,.ı ,...., lw ... hadim Diea N,n ta'8naaıan u. ;;:. ..... -- ftı••• ,.. Jamaat C)]MQ)dlı, Ja:roa ...,.. .. ~ baJllt 

pal'fl]anaıfbr. ı...- '*" .......--. Uold illhfy.U ha- 1ıfr ~ olramıa 8'lrlalı kllGllk 
'arınan it kW Mmar Ja.a-........ ,_.. _. .. poltl mkllne mtın. efeler, daha 1-,...._ ..._ ,._ 

.... ,. ... lılr lmU7u veya iDhl- kalı erkln1hılf dl11lııl -'-a- Ln --------------1 ...... 152 etı••llrtldlt. git.... ...,. ...... 111"! ...... , ... blyD ... 
-·- 190Qft .......... ... 

.... .!.llD,. .. , ... ••flvrl•~ ~ --·----0! - ;-....,.. .-UI .;.vv.-~v-

~-~~'r ..... (AA.)_ .,_,tyw a. bleroe---. M ı·• ,_..,. 
1111" fia •• Bant Orta Eçlll 1 fidana atm8'ı Çoc.k •g • 
olia !Mlrrf, Knl Caral'a kendisine - ~ Yılda '* _.. 
1ı1J1k 8lgl pa,e.tnf ver.n lttmıdna- ... b9 olunull 
..,ı talllhrl r"" ~r 

Tahrandaki ,...... dO
IUn mUnaaebeUle dUn 

gece lkı balo verlldl 
Do t ve muttefık fr n'ın genç ve

lıahd ısırlı pren s Fevziye .le 
me 'ut divaç mer mfnın 4 üncü 
gecesı d n gece şehrimizde de iki 
büyuk e samımi toplantı ile tes'it 
edılmi t"r: 

tran'ın t t nbul Konsolosluğu ta
rafından Ankara caddesindeki kon
solosluk b n sında tertip olunan bı
rincı t plantıyı te kil eden balo çok 
muhte m olmuş ve yüzlerce güzide 
daveti g c vakite kadar blr arada 
eğlenmi lerdir. 
İita.nbulda buluNa haa kwı lili 

Din bamllıclılı Tokathyan aatonıa. 
nndaki bOyük gece toplantım da v· 
nt ..... ili içinde ......... de
vam etn•iftir. 

~ki toplantıya -· ıt,ao da kikllJ ıwflle htl-ıft111 
ve bwm tr. JıliDI ._. tlMp et-
~ ...... -- .. a..duDah 
veda Mr hlt•ı• 1Mı1mı ... 'film 
İNıa 4atO. .. ,.. .. lldaM 
lerln TGrklerle kardef ... 7111M:. 
Jarım tebuG& elt8mlt ft 

ket ar•11ndlkl ~ blill!alın e
Wt oldutwıu IGy'JetoltUı :u._.. 
leyhln uzun müdct.t alkıtlanan n 
.kundan IOJll'• pnç evlilerba ..-ffıne 
hep beraber lçllmtı ve mlltlln llll 
h.m.n ttramda Ml71lk ldr .... ı.. 
le •büa kadar ,.. eılOmfttk 
tiıthJl4 ~ ...... 

mfftM)llt~.phılmiawd 
Ntln h: ile tanınmıı lla 
..ıar .. pne11ıı. bam .. ._ •ut.,.. 
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l.KTISAS VE TEROüıvtE HAKKI MAHFUZDUR 
•• 

Erzurumun Oniinde 
Ilk Hatlarımız Erzurumu Kuşatan 

Telörgülere Varmıştı 
·v 1 k ı:ev Merkez Kolunu Telörgillerin 
ı apııaca "'11 

., b h Hı E k . 
j ine Sokmak Ve Sa a acum tme tı 
ç . hareketin iırıkAnsızlıjuıJ 

Cephe telefonu ileri ihtarı beni 
bildirirken ordu telefonunun da bu mJacı Derhal 

da kalmJI bir hale döndttrdti. 
ild atet araam ord telefonunu kM· 
yaverlerime bir ipret ve:=' ve ~ idi. Cephe-

-tirdim. Mesele cepheııfn ~ manevi· 
deki tertibatı taPzhne ve timi dUzelttik· 
yabnı çoğaltmaP koyuldum· Vaziye 
ten sonra oııtu kumandanıma neşeli raporlar vere-

bilirdim. )Nmalldanı ROtttl beyi 
BJlbaeea 9 uncu firka d besi ile Ersuru· 

t.eeçl ettim. Bu fırkanm .,rtu bir ~ 

mu 1::e~.!:ierinin Jler taraftan ErzurWll ka• 
basın doğru çeldlmeie bal'edıklarJDl gör8rek _. 
~. ~ örsUJerlnbı mUdafaaam& zayıf piyade 

Jruvvetleri bıraktıJar. tstanbul ka• 
Kiremitlik tabya, Baıpııt kapısı ve )ftiralt 

pıaı cihetlerinden bet kadar ~p muhare'::. Gürcll 
ediyor. Karasuyun eimalindeki Ennenile 
boğazına doğru çeldllyorlar. bende bu 

öğleden sonra saat S,46 deki'!?~ dırdı 
gUn şeb . i§gali hakkında btiytlk uuuwer uyan • 

• 

• ,• 

Takip h::ketf için bir piyade alayile tekmil = 
kuvvetlerimizi hazırlattım. Hareketin ~ 
hakkında dokuzuncu fırka kunıandanma da ıcap eden 

emirleri verdim. . ladı. Tarassut 
Saat 5 de şehirde yangınlar baş d 

yerimden vaziyet tamamile göri11Uyordu. ~ gi ~ 
fırk karargilıı çukurda olduğundan vaziyeti ıyl go· 

a . k t' imkAnsızhğından bahsedi· remiyor ve ilen hare e ın • 
liyordu. Telefonla aynen 18" emri yudırdım: 

DOKUZUNCU FIRKA KUMANDANLlölNA 
Alaca ıarassudundan 

11 Mart 334, es den sonra 

l'elefon: • k"lm · e -· 

çusu 7 kilometreden tehrl pek tehlikeli bir ıurette 
dövmektedir. Bu vaziyette fırka kararglhından kimse 
başını kaldınp ta Erzurumdaki yangınlann duman
larmı bile görecek bir vaziyette değildir. Bizim Alaca 
tarassut yerinden gördttğUmUz panorama da Gezden 
görillemiyor. Bizim verdiğimiz malOmatın pahası 
fırka karargi.hında pek kıymetli. Bir ateg tuzağına 
dUşttıklerinden dolayı buraya geldllderine pipnan ol
muıJar. Gece karanlığını gözlemişlerse de gündü7.den 
ab§lannı tanzim eden Rus topçus1t gece de vakit va
kit rahats:ızlık vermektedir. 

. daima geriye dogru çe 1 esm ' - Kolordu emri mucibince hacum kolu teşkil olun-
Eşkıyanm tekmil kuvvetle mü· m ilm ih 

birde yangın zuhur etmesine ve mu kuvvetin· muştur. TelörgtlsU geç ·r geç ez · tfyatta istira-
dafaayı ihtiyar etmeyip cephenizde mec ran kiya· bat eden 29 uncu alay ileri sUriilerek §&fakla beraber 
den daha az kuvvet bulu_nduedrmase1;?.a :::m k~ ha· tstanbul kapısından 1&hre httcüm edecektir. Ayni za. 
mn bu akşam şehri tahliye ec gın biraz daha mil· manda Halit bey müfrezesinin geç kalması ihtimaline 
sıl ediyorum. Binaenaley~ fırkanızınbirde kıtal yapma· Urlı 28 inci alay da Harput kapısı ve Kiremitlik 
teşebbis davranarak eşkıyanın §e • vvel hedefi tabyasına h~cum edecektir.,, [11-12 Mart 334 gecesi 
ama vakit ve fırsat bıraJmıa~P bi ran e tfnJz vaziyetin krokisi]. 
maksuda vasıl olunmasını müsellem olan gayre • Gece yarısından sonra saat 2,30 da sevinçli bir 
dm beki · haber geldi: Şose boyunca hücum kıt' alanınız tafif , erım. B" · · '17'-#lr .. a kolordusu kumandanı teaki \ ırmcı naı.~a- -~--lrl• bir müsademeyi mü 'p saat 2 de telörgülerini is· 

__.... .......,.,.... tihklm kıt'alanmız vl,lfttasile keserek içeri geçmi§. 

, Ordu kumandanım& da yine telefonla ~hrin it· ler. (Kroki) 
_ ı;ftd zi adesll Umitli bulunduğumu bildirdim· Erzurumun zapb ve sonra da Ermeni kuvvetle· 

•CM&&& en Y e · ·-'lrından gör· sıkı takibi l · 9 f k k d Erklnıharp Avni beyi de vaziyeti 3- rlnin çın uncu ır a uman anına ve 
mek ve 9 uncu fırkaya verdilfm emrin yapılm8SIDI diğer kıt'alara emirler verdim. HWlsası ewıJardır: 
temin etmek tızeı::e Geze gönderdim· r- "Şafakla beraber yapılacak taarruza hazırlık ve 

Gece saat 10 da büttln oephelerden plen rapo yardım için geceden düşman topçu mevzilerine ~uv-
lara göre vaziyetimiz fÖYle _,dl: ___ -:1..ıwıı uvaffa· vetli Jetif kollarile baskınlar yaptırıJsın ve bilhassa 

· Sat cenahtaki Halit bey müf~ m zi • Kiremitlik tabyasının iıgali temin olunsun. Sabahle
kiyetine rağmen cephanesinin bitmesi ve karm ya yin piyade taarruzumuza yakından yardım etmek 
deliği hareketini pek çok gecild:irm•~ö-'nerıne üzere tel6rgUlerine kadar bir batarya ileri silrUlsttn. 

Merkezde asıl taamuı kuvvetlmls ae.... ErzurUmun zaptını müteakip Ermeni kuvvetlerinin 
toO metre mesafeye kadar sokulmuttur· ctl sıkı takibi için bütün sUvarl kuvvetleri §&fakla bera-

Sol cenahtaki (Karasu ıfmalinde) on UçUn ber Gez köyttnde harekete hazır bulundurulsun ve 
alay pek afu' ilerlemlf, henüz Garan clverkarm~~u Hasan kale Jstfkametlnde takip yapılsın. Süvariye 

Bu vasiyete göre yapılacak il: M 811 0 istinat olmak tlzere bir piyade alayı veya ikinci avcı 
ıece muh&rebelerile teıörgtllerlnln içine sokmak ve taburu da takibe letirak ettirilsin. Ben erkenden ka
yarm sabah btltttn kuvvetlerle Erzm'UD1 u.erfne atJl· rarglhı Dıcaya nakledeceğim.,, 
maktan lbaretU. n- Her tarafa emirlerin tebH~ ... den sonra biz de eceleyin muu•• &&6&&& 

Sağ ve sol cenah mtıfreseleri de 1 fiti· biraz uyku kestirdik. Bu "uyku kestl.mek,, tabirinden 
Jd1n. olduğu kadar llerlfyerek sabah tuJ'l'USUD& maksat ne olduğunu kısaca kaydetmek te faydalı ola
rak edeceklerdir. bahleyin cak. Çt1nkU. muharebe heyecanlannı tatmamıı olan-

Stıvarl alayları istirahate geçerek 1& lara da biraz heyecan tatbrm.ak llzımdır: Sureti u· 
hareklta lftlrak edeceklerdir· d Dıcaya mumiyede muharebede seyyar karyolada yatarız. 

Kolordu kararglhı da yarın erken en Sıkı zamanlarda elbise ve çizme de çıkarılmaz. Etya 
naklolunacaktır. büyükten en gerilerde kalırsa yerde de yatılır ve tavşan uykusuna 

tcap eden emirleri verdfm. Qecei:de takat ve . dalam. Yani tetikte uyku: Top, t\\fek sesleri uyan
kilçttte kadar pek bttytlk bir= yuıımadı. Gece dırır, telefonlar uyandırır, emirler, raporlar gelir, 

lümmetin J8':ır ~~~ ..-. Yar.uı sa· uyanmak zarureti olur. Bu uyanmalar insanda itiyat 

~ ~ ' kurtulUf saati olaoalı ha]daDdald yapar, hiç yoktan da vakit vakit uyanılır. Bazı heye
kanaatim tam: Alaca kl}ytbıde telefon bqında cep- canlı rilyalar da insanı uyandırır. Uyanma keyfiyeti 

hedea havadla bekliyor ve nepJl bir hava için..!=~· herkeste de bir olmaz. Mesullyet omuzunda olan ku-

betl edf rduk. __ .;...--.thımın 10hbet" n_... • mandanlar·, daha sık, ve daha muttarit uyanır. 
er yo AIU'al~-~ •• haPD Avni bey; 

oaklarından en bqhcası o~~=::;-1* kaç defa~ (Dnamı tJGt'), 
Gezde fJrka karargAhımda SWU-:- -ı.,HM k 
Jar anlattı. Oradaki bldlieletiJı dfmallll& ~. UV• 

vetll intibalar onun ..,U ruJıunubocotturm:Ub.ranı 
"9 UDOU fırka bz'&l'IÜl ioM '1JDo& 

muntuam tat ~ tstlfade il• 11oramaJarla 
a.. p1m11. J1mU1 ıarmrwna 'I kilometre 

11111.=. ~ ,. ...,_ 1 kilometre ka· 
dar ualmr. De: ttD töya Ollaetbıcleki Rus top-

Taahlh : DBnktl tefrikama ikiaci ailtu
au•daki ara ltqlıktan soara relen yedinci 
ıatudald Ermenilerin faal top miktarı tertip 
u tua olarak 24 yeriae 4 cık••ıbr. Dkeltlr, 
l dr cWeril. 
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Malta 
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il 

OtobOs DavasL· 

--Garip ve müteaddit efsa-
nelere mevzu olan Malta 
adası nasıl bir yerdir ? 

Her hangi bir ada, Malta kadar 
garip efsanelere ve rivayetlere mev
au ohnamıfbr ve bu suretle XlX un
cu asnn bidayetine kadar adanın 

beyu kayalılda.rının gözleri fevk&· 
ilde yorup bosduğu ve adadaki kör
lerin miktarmm arsın her hangi bir 
noktasında mevcut olanlardan çok 
ful& oldufu kat'I olarak eöyleııird!. 

Diler bir rivayete göre de, hı· 
ristiyanhk Aleminin mühim aimala
rından Salnt Paol bir fırtına yüzün
den llaltada durm111 ve ismini tqı
yan bir mağarada uzun müddet kal· 
D1JI, asma dallanndan atee yakar
ken, dallann arasından bir yılan çı
karak parmağından ısırmıt. ve bu
na knacafı yerde, yılanlara linet 
etmJt, bunun üzerine adadaki yılan
lar tae kesilmie. Bu sebepten adada 
mtıphede edilen ve yılan gözlerile, 
dillerine benziyen beyaz kaya par
caJarmın, vaktile tat kesilen yılanla
ra alt olduğu halk arasında dolaş
lllll ve bunlann, yılan sokmasına 

brp mükemmel bir iliç olduğu ri· 
vayeti kök salmıştı. 

Yine adanın toprağının yılanlan 
öldttrmek kudretine malik olduğuna 
ve bun1ann sokmalannın tesirini 
derhal ortadan yok ettiğine de ina
Dlhmftı. XIX uncu asrın ortasına. 
doğru A vrupadaki bir çok viliyet 
doktorlan buna inanıyor, birçok di· 
nl phıslar bunlardan torba ile getir
tiyor, ltalyada, ve İspanyada birçok 
kimseler, "Sahıt Paul'ttn neslinden 
olduklannı, yılanları teshir ettikleri
ni, va ;r!lan sokmalarını derhal ge
çirdiklerini etrafa yayıyorlardı. 

Eczane köşelerinde veya koca
karı il&çlan hazırlıyan yerlerde bu
lunan bu Malta toprağı, haddi zatin
da dünyanın nadir olan §eylerinden 
biri idi. Akdenizin dalgalan arasın
dan fırla.mı§ gibi duran adanın böyle 
bir toprağı hemen yok gibiydi. 

Bunun içindir ki, eskiden, adaya 
gelen vapurlar, safra olarak, ziraate 
elverişli bir miktar toprak getirirler. 
di. Sonralan bu mecburiyet kaldınl
dı. Zira kayalann parçalanarak mey 
dana getirdikleri toprak mükemmel 
bir ziraat toprağı olmuştur. 

xvm inci asra kadar genç bir 
kızla evlenmek istiyen Maltalı bir 
delikanlı, talebi is'af edildiği takdir
de, çiçekler, kordeli.larla süslenmiş, 
en güzelinin ağzına bir altın halka 
vazedilmiş, balıklardan mürekkep 
bir hediye göndermeğe mecburdu. 

Ayni devirde, genç nişanlıların 
konupnalannda, müstakbel evlilerin 
anneleri, anason, baharlı nebatlar 
tuz ve baldan mürekkep bir nevi ~ 
inad hazırlıyorlardı. Bu da ni§anlı 
kızın sözlerini, tatlı, akıllı ve ihti
yatlı yapmak için kullanılıyordu. 

Düğün gUnttnde, en yakın ve ay
ni zamanda en uzak akrabalan ge
line yalı:lqarak, kadifeden elbisesini 
yırtıyorlar ve aralanna altındau 
küçük kabuklar koyuyorlardı. 

Cenaze merasimi de çok gariptt 
Bilhassa, Malta adasında, ölttnün e
vinin kapısını, ocağının yafı, külü ve 
bazı ziynet eeyalarının kınk parça. 
ları ve sıcak su ile yapılmı§ bir mah
lfitla sıvıyorlardı. Bu işi de para ile 
tutulan iki kadın yapıyordu. 

.Aralarına genç asilleri tophyan 
Malta Şövalyeleri yabancı memleket 
lerde askeri vazifeler ve hükUmda-

ra ~latbran mevkilerde çalı§ıyor
lardı. Yaliıız, sadakat yemini istiyen 
mevkilere girmek kendilerine yasak 
idi. M-1&, Fransada, bir Malta tö
valyesi, ne olUl'B& olsun, Fransız 
mareşali mevkilne çıkamazdı. 

Şarlken, adayı, Rodoa lf(Svalyele
rine fiyef olarak bıraktığı vakit 
bunlar Malta tövalyele~ ismini aı: 
dılar. 

Malta tövalyeleri, memleketleri
ni Avrupadaki devlet eekillerini mez 
~en Uç taraflı bir hükfunet tarzı 
ile idare ediyorlardı. Burada mutla
kiyet usulü vardı. Zira, iktidar tek 
bir -~de idi. Demokrasi, intihap usu
lilnun mevcudiyeti, ve arisyokrasi de 
azaların doğuıu ve kanı nazarda tu
tulmak mecburiyetinin bulunması 
cihetinden mevcuttu. 

Napolyon, Maltayı ifgal ettikten 
aonra tngiUzJer tarafından tardedil· 

Otobüs yoJawıTülundan dolayı ea
kl vali v. betediv• reiai B. Muhittin 
'Oıtttndat ile, Belediye reis muavini 
B. Ekrem Sevencan, Belediye eski 
heyeti fenniye mtıdUrU B. HUtmtt ve 
belediye varidat müdUrU B. Neget 
aleyhine açılm11 ve temyiz 4: tlncil 
cezada görUlmekte olan muhakeme
den dolayı tehrimlzde lahitlerin din 
lenmeslııe dtın asliye 1 inci cezada 
devam olunm111tur. 

Uk dinlenen p.hit B. Ali Riza 
tunlan eöylemiltir: 

- Suçlular nizamname demek 
olan otobüs talimatnamesine muha
lif haroeket etmielerdir. Suçlan mey
dandadır. En ufak suçlardan dolayı 
otobüslerin pWtaları sökUJmU, ve 
seyrüseferden menolunmuşlardır. 

Belediye talimatnamesine göre; be
lediyenin .sanatten men cezalan 15 
gUnden fazla olamaz. Fakat benbn 
otobüsüm 6 aydan fazla işlemekten 
menolunmuştur. 

ŞAHiT HALiT NE DIYORf 
Dinlenen ikinci plıit Halit te gun 

lan söylemiştir: , 
- Ben maznun memurlann va

zifelerini euüstinıal ettiklerini gör
medim. Otobüs işletmek üzere mü
saade istemiştim. Bu mUracaatim 
reddolundu. Sonra daha az kazançlı 
bir hat için ruhsatname verdiler. Fa 
kat ben bunu kabul etmedim. 

BakırköyU hattında işliyen oto
büslerde de; bizim talimatnameye 
mugayir hareketimizden dolayı ruh· 
satnameleıimiz istirdat olunmuştu. 
Sonra, bu ceza affolundu ve tekrar 
ile başladık .. 

SABVR SAMI NE DIYöBf 
Bundan sonra B. Sabur Sami 

Draz dinlenıni§tir. 
Mumaileyh ezcilmle demiştir ki: 
- Maznunları tanırım. Kendile

rinin vazife ve memuriyetlerini sui
istimal ettiklerini bilmiyorum. Kur
tuluş-Beyazıt hattında otobüs işlet
mek üzere vali ve belediye reisi B. 
Muhittin OetUndağdan ruhsatname 
vermesini rica ettim. Bu işin çok a
ğır olduğunu söyledi. Bir müddet 
sonra kendisine istida ile müracaat 
ettim. tleride mttsait bir zamanda 
bu işin hallolunacağı cevabı verildi. 

Bundan bir müddet sonra üçün. 
cil bir defa müracaat ederek bir is· 
tida verdim. Bu istida mevkii mu
ameleye kondu. 

tstanbulda takriben 200 otobüs 
işliyor. Bunlann arasında bazı zeva
tın 8, 10, 15, 18 otobüsü vardır. Se· 
nelerdenberi de işletiyorlar. 

Bu meseleyi ortaya atan gazete
nin neşriyatından sonra, benim de 
otobüs ruhsatnamesi almaklığım na. 
sılsa gayritabit addolundu. Bana ve
rilen ruhsat; her hangi bir vatan
dap verilen ruhsattan farklı değil
dir. 

Eğer bu hatta; bqkalannın o
tobüsü çalışırken onlan kaldırarak 
yerlerine benimkileri konsaydı mu
cibi muahaze görttlebilirdi. Halkın 

vesaiti nakliye sıkıntısını g6rereJi 
bu hatt.I benim için açtılar. Bunu 
yapmakla Amme hukukuna bir ıe.. 

cavUz olmadı. Battı birisine devret
tiğim bir kaç ay evveline kadar; bu 
hattan belediyeye f50 bin lira Vari• 
dat temin ettim. Halnız, tahklka1 
ba§ladıktan sonra, bir vaziyet hldll 
oldu. 12/ 1/ 938 tarihinde Dahiliye 
VekAletine ıu arzıhali gönderdim: 

AR.ZIRAL 

B. Sahur Sami, burada heyeU 
hlkimeden mtlaaade alarak bir ar
zıhal sureti çıka.rmı§ ve olmmağa 
başlamııtır. Bunda ezctlmle lf(Syle 
deniliyordu: 

- "Otobtla dedilı:odulan bqJa.. 
dıktan sonra ortaya bir adam çıka. 
rak bazı vatandqları belediye aley
hine fiklyetler yapmağa tepik ve 
tahrik etmiştir. Kahve kahve dola
şarak bu ile devam eden bu adam. 
kahvelerde mütemadiyen tezvirat 
yaptıktan sonra bana haber gönde
rerek benimle uyupna.k ve konut
mak istediğini bildirdi. Fakat, ben 
bu teklifi reddettim. Tezvirat hil& 
devam etmekte olduğundan bunun 
önüne geçilmesi için VekAlete an.et
meyiifaydalı buluyorum.,, 

B. Sabur Sami, bu istida suretini 
okuduktan sonra IÖzlerine töyle ~ 
vam etmi§tir: 

- "Billlıara bu adamın, eski be
lediye mtıhendislerlnden olan ve ha· 
len açığa çıkanlımt bulunan Refetle 
birlettiğini haber aldım. Refet baa 
yolsuz muamelelerinden dolayı vali 
tarafından ihtarname aJmıetı, Ken
disi bu ihtann benim ihbanmla ya
pıldığım zannederek aleyhim.de t.e
tebbUslerde bulunmak üzere kendi· 
Bile birleşmiş ve onu tahrik etmit 
olduğunu öğrendim. Bazı p.hitlerin 
iddia ettikleri veçhile, otobUsçilleN 
ruhsatname almak için tegebbtlsler
de bulunarak menfaat temin ettiğim 
asılsızdır. 

Resmi makamlarda phmma kar 
ıı bir tercih muamelesi yapılm&m!f
tır. Ben valilik yapmış bir adam ol· 
mam itibarile böyle bir tavassutu, 
idare imirlerinin kabul etmiyecekle
rlni bilirim. Ekseriya ieim olduğu 
zamanlar telefonla rendevu alarak 
valinin yanına giderdim. Orada ran
devu almadan gidip bekliyenler b& 
nim, böyle kolayca içeri girmemi 
suitefsir etmif olacaklardır. Yoksa 
eski vali Muhittin 'Ostündağ maka· 
mında herkesi kabul eder ve görll· 
lilrdtt! .. ,, 

ŞAJUT MUSTAFA SAIDIN 
EöYLEDIKI.ERt 

Bundan sonra tahit Mustafa 
Sait dinlenmiş ve ıu suretle pha.. 
dette bulunmqtur: 

- ''Evvelce belediyede eoför
düın. İfgal zamanında ifgal kuvvet
leri, beni Afrikanuı Koatantin eeh· 
rine sürdWer. 4 sene sonra avdet.im 
de tekrar belediye toförlüğttne alın· 

mam hususundaki müracaabm ka· 
di Rus Çarı Pol, adaya fazla bira· bul olunmadı. Bunun üzerine birkag 
lika gösteriyordu. Onu elde etmek otobüs alarak işletmek istedim. Ev
için Napolyon büyük Malta lf(Svalye- veli işletme ruhsatiyesi verileceğini 
lerindeıı Lavalette'in kılıcım tuttur· söylediler. Maliyeden muamelesini 
du. Amieus sulbü Maltayı tövalye- ikmal ettirdim. Belediye reis mua• 
lere iade etti. Bitaraflıkları ve istik- vinl B. Ekrem, Varidat mt1d1lrll B. 
lilleri, FraDBl!nm, lnglltere, Avus· Netet ruhsatiye itini iki eene uzat.. 
turya, tspanya, Rusya ve Prusyamn tııar. Bir tt1rfll ruhsatiyeyl alama .. 
mtifterek garantisi altına konmuı· dım. Keyfiyeti, Belediye enctlm.eııl. 
tu. Bntttn bunlara rağm.en tngllizler 
adayı ellerinde tuttular. Muhasamat ne anlatarak llklyette bulunduk. 
baeladı. Ve nihayet 1814 muahedesi Azadq Cevdet Kerim, Adalı Avni 
adayı kat'I olarak İngilizlere bırakb. ve bir de bayan bana ruh8atlye w-

Amerlk• gezetelerl rflmesi için valinin yanma glttiler. 
Bunların tavassutu da mUabet 

1937 yılı istatistiğine göre, Amerl- bir netice vermedi. Halbuki o 111"&• 
ka'da pazardan mlda günlerde 
vasatı olarak, günde 41.418. 730 nüs- = bazı kimseler atlratıe illerini 
ha günlük ga~te çıkmakta olup bu p otobtls Jeletlyorlardı. 
miktann 15.876. 784 adedi sabahları • 

ve 25.~1.946 adedi ~lan da1ı- Işiç Ocretlerı·nden 
lır. Münhasıran pazarlara mahsus 

~e~=~!~;56~;~e~~;~nlük satı- yapılacak katiyat 
Günlük gazetelerin ilim itibarile 

adedi 1993 olup lMT si akgam, 418 Badema Ankar.... bir 
sı sabah ve 539 u cfa pazar gazetesi- merkezde toplanacak 
di~.00 000 den fada t Ankara, 25 (Telefonla - ı, bnu
zete ~"dedi 81 aft A ıı yapan ga- nunun 30 uncu maddesi mlıclbince 

Umum günlük• gazetelerin bir se- ifçi ücretlerinden yapılan yardım 
ne zarfında ilAn huılltı: veya tekaüdiye ~bl para katiyatmın 

(630.000.000) dolar, yani (787 mil- bundan sonra Ankara'da açılacak 
yan 500.000) Türk lirasıdır. Yapılan hususi bir hesaba bydolunmak üze. 
bazı hesaplar neticesinde 100.000 re İk~t Veklleti emrine Ziraat 
den fazla basan bazı gazetelerde ha- Bankası.an yatırıimuı kararla,tırıl
sılatın ancak '1 18 ı günlük satqtan DU§tır. 

ve " 82 il UAndan almdılı aörfll- Kyfiyet; bütün il )'erlerine tebl I 
m~. , ~- • -- -· olunmQftur. 



mfiilM Allffllf Sultan Az.iz Devri 
Henüz lstanbulda Gaz Lambalan Başpehlivanları ''Ayşenin Sadakati,, 

YUlln ; Abidin Kı .. kOrak Yanarken Elektrik Kullanan Bir 
Mualla geç vakit yataktan k.aJk-ı fU anda terkedini:ı ve bir daha be· 

bil zaman alqamdan dayak yemif nim ismimi anmayınız. Samimi ar
pbi vücudünün her parçası ayrı ı kadqlıktan bu netice doğarmış! 

Kaza Merkezimiz: TARSUS 
ayrı sızlıyordu. Gece fazla içmiş ol- Şekip birşeyler söylecek istedi, 
duğu içkinin ve koc.a sene yaptığı Macid meydan vermedi. 
ilk ihanetin vermiı olduğu reha· 
vetle hlll sermestti. Hemen zile 
bastı. İçeri giren himıett:iye: 

- "Şekip bey gitti mi? 
- Evet hanımcığım. 
- Çok oldu mu? 
- İki saat kadar oldu 
Muaıtl odanın içinde terliklerini 

lilrilye BfirQye bir iki defa gezindı. 
Birdenbire birşey hatırlamış gibi 
dindü. Ant bir hareketle çantasın
dan bir beş liralık çıkardı. 

- Hayır hayır (iyilik eden fena
lık bulurmuş) ne kadar doğru bir 
söz. Sana ettiğim yardımlann mtı
katatı bu imi§. 
Arkadaşmın kızdığını anlıyan Şe· 

kip bir soz söylemeğe bile cesaret e
dPmedi. Kayboldu, gıtti. 

Macid ağır adımlarla karısı Mu
alla'ya yaklaştı: 

- Hanımefendi. .. 
Mualla bitkin bir halde ayağa 

kalktı: 

- Kız Ayşe al şu parayı kendine - V.allahi kocacığım. 
bir ayakkabı alırsın. - Sus senin kocan olmaktansa Tanusun tarllal lsanaclaa Kancalı bp111 

- Peki hanımcığım, teşekkür ölmek daha iyi... 
ederim. MualA, kollarını kocasının boy- Tarsus, (Hususi) - Bütçeyi ima Belediyece; eehrhı harita ve imar 

- Ha kızım, az kalsın unutuyor- nuna dolamak istedi. Fakat Macid bir zamanda 130 bin liraya iblAj et- plim yaptmlmı§. asri mezarlık, 
hm. Kocam Ankara'dan geldiği sert bir hareketle mani oldu: mek muvaffakiyetinl gösteren Tar-- meydanlar, mezbaha, hayvan paza· 
vakit Şekfp beyin bize geldiğinden, - Bir de kucaklamak ha! Demek sus Belediye Meclisi, on beş Cümhu. n, keresteciler çarşw, üç umumt ha.
akşamki olan bitenden beye hiç saadet yuvasında şimdiye kadar bir riyet yılını fasılasız çalışmakla p • ll, çocuk bahçesi, açık pazar tesis e
'*teY sCSyleme olmaz mı? yılanla yaşıyormuşum. Şu hizmet- çirmek suretile bu tarilıt beldeye dilmiş, istasyonla şehir arasındaki 

- Olur hanımcığım olur .. sen hiç çi senden daha bin kat sadıkmış. modem bir şehir çehresi venn.iştir. yol parke döşenmiş, binlerce metre 
merak etme ben kimseye btrşey Mualll hizmetçiye bakarak: Filhakika, belediyenin gördül\l il· murabbaı kaldınm ferşiyatı yapıl • 
.ciylemem. · - Demek sen haber verdin?.. ler takdirle anılmıya şayandır. mış, caddeler ajaçlanml§, eski yol, 

- Aferin kızım. Haydi pmdi - Evet hanımefendi. Ayakkabı Yapılan işler arasında: Elektrik, kaldırım ve köprüler tamir, yeni 
banyoyu hazırla. Ben banyoya gire- !çin verdiğin beş lira ile Ankara'ya su ve kanalizasyon gibi yeraltı te • köprüler inşa olunmuş, itfaiye kad
eetfm sen de ayağına bir iskarpin telgraf çektim. (Beye dönerek) iş- Blsatıannı ehemmiyetle kaydetmek is- rosu mükemmel bir hale sokulmuş. 
alırsın! Amma çabuk geL te verdiği paranın üstü beyefendi... teriz. Tarsus, bütün Türkiyede elek- tur. * Mualla hizmetçinin üzerine yü- triğe ilk kavuşan tehirdir. Elektrik 

Mualll banyodan çıktığı zaman rüyerek: burada ışık verirken İstanbulda gaz 
tndam aynasının karşısında yar. -. Nankör, vicdansız. Macid'in llmbalan kullanılmakta idi. Tarsus 
pplak vücudilnü seyre daldı. Göz.. gözleri büyümüş, hırstan parmak· belediyesi bu tesisatı modern hale 
leri nisbeten çukura kac;mıf, etrafı ları açılıp kapanıyordu. Yine her ifraj ettiği gibi Tarsusun hayati ih· 
llloramnştı. Akşam biç te doiru bir vakitki soğtik kanlılığını muhafa- tlyacıolan içme suyu meselesbü de 
•aretet yapmamıştı. Seklr sPneıl..k zaya çalı§arak: halletmiş ve tesisat çalışmıya baş -
tvıllik hayatında sevdlMJ kocasına - Asıl nankör, vicdansız sensin, lamıştır. Kanalizasyon için de bü • 
ihaneti değil uygunsuz bir harPketi alçak! Defol!. yük para harcanmıştır. 
bile aklından asla geçirmemişti. - Demek saadet yuvamızı yıkı~ Tarsusta Türkiyemizde eşine na • 
.Neden yaptı? Neye ihtiyacı vardı?! yorsun?.. dir rastlanır güzellik ve mükemme-
Kocası kendisinin her türlü ihtiya- - Evet saadet :\'Uvamızı biran liyette bir park meydana getirilmiş
cını tatmin etmiyor miydi? Kocası evvel yıkmak için Ankara'dan tay- tir. Beş bin lira gibi pek cüz'i bir 
M~it bütün varlığile evi için ça- yare ile geldim. Bütün arzulanna para sarfile tesis edilen bu park o 
hpnıyor mıydı!? .. Altı stınelik an- ve Şekip beyle serbest içmek için drece güzel ve öyle rağbet görmek· 
ee olduju halde kan koca sevgisi şimdi geri dönmemek üzere gide- tedir kiı Pazar günleri Adana ve 
Al'Sllmak şöyle dursun günden gü- ceksin. Haydi yolun açık olsun. Mersinden gelen halk tarafından 
ne artmı§tı. Kocasının bir iş takibi Jf. hıncahınç denecek şekilde dolduru!-
lçin l··ılı.n SE-vim'i alıp beş altı MuallA evden uzak1asırken pen- maktadır. Birçok modem tesisatı 
IÜJl ıçin Ankaraya gitmes. kendisi- cereden bakan Macid'in ağzından cami bulunan parkın yeni baştan is-
ııe bu ıezaleti y~p mı demektı? FvPt şu kelimeler döküldü: lah için bir plan hazır1anmıftır. 
bu yaptılı rezaletti; hem rezaletin - Namussuzlann arasına aile yu- Şehir tiyatro ve sinema binası da 
an bO. ..i~ydi Üstelik bu rezalt-t vasından biri daha karıştı. Tarsusun kıymetli kazançlanndan • 
bu gece de devam edecekti. ~eki· ....... - ..................... - ... •·- dır. 700 kisi alacak genişlikte bir sa-
bin !Ju akşam da gelme'iinı ~nd ~- Aydında lon ve zengin dekorlu bir sahneyi 
el dünden ısrarla söylemişti. muhtevidir. · 

Tarsus belediyesinin vardığı bu 
güzel ve muvaffak neticede en bü • 
yük hissenin değerli idareci Kay • 
makam Mehmet Ali Orana isabet 
eylediğine de şüphe yoktur. Sayın 

İlçebayın yerinde direktifleri, mad· 
dl manevi her tUrltl yardımlan ve 
dikkatli alAkası sayesindedir ki, 
Tarsus bir çok yeni ve güz.el eserle
re kavuşmuştur. Sonra, çalışmalar, 

yalıuz imar sahasına inhisar eyle -
miş değildir. Şehirde her sahada bir 
çok tesisat vücude getirildiği gibi 
kazayı teşkil eden nahiye ve köyler
de de ayni şekilde ve her sabaya şa· 
mil güzel ve faydalı neticeler alın
mıştır. 

Gösterilen bu mu'\11affakiyettel\ 
ötürü değerli Tarsus kaymakamı 
Mehmet Ali Oran, Parti ve Halkevi 

. Baıkanlan, eski ve yeni sayın Bele
diye reisleri ve çalışkan Belediys 
meclisi samimiyetle tebrike layıkt1r 
lar. 

A. C. TOKSOY 

lfua1·:ı kendisini karv(ll:nır. üze. Çocu"k Esirgeme 
rlne atarak diln Şekip'le kahkaha· • • • 81 
tar yarattığı bu yatakta şimdi ağla- Ve Oğretmenler Danlzll 11•••1 Aydın Sa-

1111 

Burlyllde Ecnebi 
propaganda• mağa başladı. Hem hıçkınvor, hem nal Okullan maçhtr1 

de boğuk boğuk söyleniyordu: Secimi Aydın, (Hususi) - Denizli Lisesi Berut, (Husust) - Nisanın 18 in· 
- Hayır, hayır! İmkAm yok. Bu Aydın, (Hususi) _ Şehrimiz Ço- gençlerile şehrimiz Sanat Okulu 

aqam Şekfb'I kabul etmem. Nasıl cuk Esirgeme Kurumu senelik kon· 
oldu da dtın ben bu ahlAksızlığı gres; toplanmıştır. Bu toplantıda 

de Lübnan Parlamentosu şiddetli 

gençleri arasında 23 nisan münase· 

1 

müzakerelere sahne teşkil etmi ve 
betile şehrimiz spor sahasında bir müteaddit mebusların ecnebi ~ro
mac yapılmış, Deniali liseliler ta- pagandasma karşı şiddetli tedbirle: 
mamen hakim bir vaziyetle birinci alınmasını i.itemeleri Liib ancı 

,-aptmı. SütsQzlük ettim. Cinayet 
.t,ledim. Kat'iyen bu akşam Şekib'i evvelA idare he~ etinin senelik Qıe • 

sal raporu okunmuş ve rapora göre 
kabul etmiyecellm. bir yılda 1600 lira gelir temin ede-* bildiği anlaşılarak rapor mUttefikan 
Akşam olmut MuallA'nm yatak 

odasına bir gün evvelki gibi içki kabul edilmiştir. BilAhare seçime 
geçllmif ve neticede; bqkanhğa Dr. 

maauı yine kurulmuştu. Radyo- Kemal Sivrlkoz, Asbqkanhğa P.mek 
lın ktnJr bir sesle cBan& gönül VP· ll öğretmen Rifat Aker, muhasipli
...._ gönül veresim gelir. şarkısını je orta okul fizik öğretmem Fahri 
itinleyen MuallA yan soyulmuş bir Gillerytız, vemedarhğa Terzi tsmail 
aıuz gibi hafif pembe vilcudile alır Dora, ki.tipliğe de sıhhat memuru 
alır ayağa kalktı. Şekib'in doldur- Mehmet TUrlmıen intihap edilmiş· 
duğu buzlu bira dublesini kaldırdı: lerdir. Yeni heyeti idare derhal işe 

- Şarkının prefine. batlamıştır. Kendilerini tebrik edtr, 
- Hayır senin şerefine. yeni yeni başarılar, bol gelirler di-
- O halde bu gecenin şerefiı>,e. leriz. 
Dubleler boşaldı, özgöze baka· ViLAYET MAABfl' !NZIBAT 

rak karşılıklı g{llllşmeler oldu. Şe- .&ZAI,JAJ 
tip MuallA'ya meze Dcram etti. Mu- Diler taarftan şehrimiz ilk okul 
kabeletn MuaDl Şekib•e sol enn·n ~; 7 eyınt ilk okulunda 
fe]uıdet parmaıtle dudaklannı işa- toplanarak llllddett BOD& ermı. o
ret etti. MuallA'ııın olgun bir nar lan vi1kyet maarif hızibat ~ 
parçası gibi kızıl dudaklarfle Şekf- aehrimiz Ctbahuriyet ilk okulu ba1"' 
bm hareketli dudakları. htrfo-,ti Bu öğretmeni Mttmtu Mlh<:ıyı aegmUJ
arada saat tam akşamın dokuzunu terdir. Milmtu lıılıhgı mtlltefit. dal· 
vuruyordu. Kapı ç.ıtndı. Fakat ya- ma mütevazi harekl.tı ve bu gibi it
bk vda~ ·ndakiler biranın ve §Mve· lerdeki alaka ve çalı§kanhfı ile ar
tın ftrdill bq danın.esile i§iteme- kadaşları arasın.la sevilmtı bir ph.. 
cifler. Kapıyı açan Ayşe cAman siyettir. 
b9y ikisi de ,.atak odasında içiyor- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!! 
lab dedl Merdfvenleıi ik~er :lkf. 
IB' oıkan Maetd fJd sanlyt sonra 
Jl:tak odasına firerken arkadan 
hizmetçi de yetifti. 'O'mfd edibnedllr 
hu vazi7et karpaında Mu.na renk
ten renge lirdi. Ne 7apaeatmı ta
pdı. Oturclulu Jerde yıfılclı b1dJ. 
lettP anaııe bakıyordu. 

-
Çocuk çiçeklerin en gUzell, en 

ziyade nıh ok§ayandır. 
ismet lnöd 

• • • Ge1eceiin aafaklarmı ıtıkJı 
&örmek iltiyOl'l&D )'l1da bir 
lira ver. Coouk lDlirpme 
K1U'WDl1D& .,. ol! llleid mlltehll bir auarla: 

8ayuruaw lWdP .., •'limi'"'li~il..._11 .... iii~ii'il .... ll'li'-il._ii....,ll~li~il ... llJVll ... ii....._ii._ll"'li ..... İi..-.İİ'iil~ii~f'--v 

haftaymda üç gol atmışlardır. İkinci S . ed b" "k b' uı. n a ve uny e uyu ır aUU\a uyandır· 
haftaymda gençlerimiz Denizliye bir •••u• Bu le ..__'-,_ 

m~. mese m:1ıuı;ında salahf-

~o~i!:ıfı!i~pv~:~~=. Deniz.. yettar mehafilden verilen kat'i ha

Adana 8e"'8n Y8 AJChn berlere göre Habeşistan harbinin 
MuhtE IH maçla" başlangıcındanberi totaliter devlet

Aydın, (Hususf) - Adana Sey
han sporlu gençlerimiz 23 N"ısan 

bayramımızdan bilistifade başların-
da Aydınımızın ve bilhassa Aydın 

spor meraklılarının çok iyi bildik
leri Bay Cevdet olduğu halde iki 
maç yapmak üzere gelmişler ve ı,ı. 

rinci maçlarım dün Nazilli spor sa
hasında Aydından giden 3 oyuncu
nun iştirakile ve Nazilli • Aydın 
muhteli111 namı ıaltında 1Darş1larma 

çıkan futbol takımı ile yapmışlar, 
1-1 berabere kalmışlardı. Bugün i· 

kind maçların spor sahamızda Na
zilliden 3 .oyuncunun iftirakile ve 
Aydın Nazilli muhtelitı adile karşı-
laştıklan takımla yaptılar ve 3-1 
mağldp oldular. 

Oyun Üm.umiyet itibarile çok he
yecanlı ve hareketli olmUf, kkat 
son, zamanda. yani beraberlikten 

çıktıktan 10nra biraz acıhl• dolra 
&ittiiiııden abada bazı çirkin bAdi
aelerla zuhurwıdan andife edilmep 
bqlenlJ)ll ile da hakemin &(l.zel i
daresi buna meydan ~. 

Oenk hdaym aramda ve prek 
.... ... 7 ....... M-,,Jılar-

ler Fransız mandası altındaki mem
leketlerde propaganda için bir mil

yon Suriye lirasından fazla para 
sarfetmi§lerdir. Bu para gazetelere, 

kliiplere, sfyast teşekküllere tahsisat 

suretindıle sarfolunmuştur. Suriyeli 
müfritler bile Suriyeye karşı VU· 

kubulacak bir ecnebi taarruzu kar· 
şısında yahıız Fransanın Soriyenin 
mukadderatını muhafazaya mukte. 

dir olacaiı kanaatindedirler. Lilb-
18.nblara gelince bir harp vukuu 
takdirinde ehemmiyetli bir gönüllü 

kuvvetile Fransız ordusunun yanı
başında mevki alacaklannı daha 
şimdiden Fransaya bildirmişlerdir. 

la Aydınlılanmız arasında bir de 
bisiklet y.arıp ve koşu müsabakaları 

yapıldı ve bunlardan koşuyu Ay

dınlılar, bisiklet yarışını Adanalı 

misafirlerimiz kazandılar. 

Adana Seyhan sporcu arkada§
larla Aydın sporcu arbdqlan bfr. 
birine tanıştırdılından dolayı ka.,,. 
file reill Bay Cevdete tefekkürler 
ederiz. 

-Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir-

-··- YAZAN: SAMI KARAVEL. 

Ayıboğan Yavaş 
Yavaş Yoruluyordu 

• 
Ak.koyunlu /ae Buna Makabil 

Arttırıyordu Şiddetini Gittikçe 
Hülisa; Ayıboğanla Akkoyunlu

nun müsaraası tıpkı bir cJadyatör 
çarpışması gibi devam etti. 

Amasyalı h881D1DJ maillP et
mek Te ifi t.111 elden bJtirmek lçbı ga 
mm ctieiDe taktı ise de bir tirli mu
vaffak olamadı. 

Akkoyunlu çok sağlam, ele ...... 
ca mğmaz bir hale geJmletl. o,.ı. 
kolay kolay hasma bel baibyaeak 
takımdan değildi. 

Güreş bir buçuk saati geçmittl. 
Ya~ yavq Ayıboğanm hflcumJa. 
n kesiliyordu. F.ski hızı Jralm•mlltı. 

Müdafaa vaziyetinde kalan Ak· 
koyunlunun taarruza geçtiği görtl· 
lllyordu. Hamleleri fevkallde liddet
li idi. 

Artık, Ayıboğanın mağliip ola· 
cağı herkesçe işiklr bir hale gel· 
mi§ti. 

Akk.oyunlu, savletlerini o derece 
arttırdı ki, hasmının, karpsmda ba.-ı F.ald pelaliftlllarda• Adalı Halı, 
nnmasma imkln kaJmamııtı. K-.ıd---U M..:.L- t -1.'G-

Son dakikalar.mı yaeıyan Ama&- ve IU'a mwu .::mu• .,_... ....... 
yalı bütün mevcudiyetile kendisini ctlreşindeıı daha mahirane bir iRi· 

korumaya çalışıyordu. ~ yapm11tır. BUtihı DeUonnam, 
Bir anılık, Bekirin hasmına çap- Rumeliyi, İstanbul kapüanna kadar 

raz girdiği görüldü. Her iki pehlivan mağlup eden Akkoyunlu Türk spor 
sanki; kolan salıncağı sallanıyormU§ tarihinde btiytik bir nam bırakmıt
gibi meydan yerinde uc;ueuyorlardt. tır. 
Akkoyunlunun ön çaprazı hasmm• Sultan Asisin ilk devirlerinde en 
bir mengene gibi kıstırmıştı • .Amas- yWuıek betpehlivanluile boy ö1çil
yalı çaprazdan kurtulmak için çaba- ten Bekir, kendiaiDia ne ;yaman bir 
lanıyordu. Çengele gelmemek için pehlivan olduğunu göstermi§ti. 
harman süren .öküzler gı'bi çayırlan Sultan Azizin mevhur başpehli
biçerek hasmının önünde geri, geri vanlanndan Kavasoğlu Koca tbra
gidiyordu. him ve Arnavut oğlu gibi pehlivan-

Nihayet; çengele geldi. Her iki larile gilre§lerf vardır. 
pehlivan boylu boyuna yere d~- Sultan Mecid devri ba§peblivan
lerdi. Bereket versin Amasyalı sırt larmdan meghur ve namağlup Kara
aşağı düşmemek için manevrasını Sülo yani Kara Süleyman ile de mtt-
yapabilınitti teaddit yağ güreşleri vardır. 

Fakat; Akkoyunlu durmadan Bek.irin, Sultan Azizin hmmnm· 
h&SJJlına çullandı ve nefes almasına da yapt.ığı glretleri mraaı pktiği sa
meydan vermeden kurt kapanına man okuyuculanma ~ 
taktı. Şimdi; Bekirin Sıvastan nemi o· 

Amasyalının iri gövdesi boyun- lup ta Deliormana gelip yerleşti:;.; .. , 
duruğa gimıiş bir öküz gibi kıvra· bilmeID.iz l&zıındır. 6

1..U& 

myordu hamrunm altında... AkkQymahı haklnnda muhtelif 
Kurt kapanındaki savaş çok liiir- rivayetler vardır. Tefrikamn bqla.n 

medi. Bir an sonra, Amasyalının on gıcında yuiığım gibi Beldri Delior
beş senedir yere gelmiyeıı sırtı çi- manh olarak bWµıler olduğu rft>i, 
menlerin iiserlne yaslandı. Sıvaatan Deliormana galerek jıerie-

Nihayet; Ay,ıboğan mağUq> ol· eeret çoluk çocuk sahibi olduğunu 
mlJ3tu • .Akkoyunlu hasmının sırtını söyliyenler de vardır. 
yere vunl~u halde ~e olur ne olmaz :eemm. Sırf 
diye bırakmıyordu. Belki, olmadı cıı.. ~-. yapbğun tetki-
ye bir itiru vaki olurdu. kat, Beldrin Sıvaslı olduğunu tesbit 

etmil bolunuyor ... 
Battl; hakem heyetine dUdlen Hatti, yulranda yazdığım kar,a· 

gözlerile emir bekliyordu. Bu vazi- kucak gtirıeelerf hayal değil, birer ha 
~ üzerine Ytirükoğlu olduju yer- Jdkattir. Bekir, evveJl karüucakt-• 
den fırladı ve aealendi: ,,. bir pehltnndır. 

- Bekir, bırak! Oktu. Şimdi, Bekirin nasıl olup taDeli· 
tıd hasım bu suretle kozlarmı orman taraflarına geldiğini ,..

pay etmiş oldular ... Sıvashlar davul hm .. Bu macera oldukça mteren .. 
zurna çalarak fcrayi şadilmani edi- dır. 
yorlardı. • •• 
Amasyalı1arm,Tokathlar.m ve Kas Bekir; çok pnçtf. Ancak yirmi 

tamonululann keyifleri kaçmıştı. Za Uç yqmda ya var veya yoktu.. 
valh Ayıboğan mağlt.p olduktan son 
ra; bir dakika bile durmadı. Hemen · 
atına binerek Amasyanm yolunu 
tuttu. 

Akkoyunlu sakin idi. Kazandıjı 
zaferden dolayı gurur duymak aklı
na gelmemişti. 

tşte; Akkoyunlu denilen pehli
van bu suretle yetişmff ve hasımla. 
tile boy ölçUenıBe bir babayiğittir. 

Akkoyunlunuıı karakucak güree. 
1eri Anadoluda nam sa1mı§tı. Hele; 
Ayıboğanı mağlOp ettikten sonra; 
onun elini tutacak pehlivan kalma
Dllltı meydanda. 

Bekir, Sıvastan asker olup Ru
meliye geçtllden sonra; yat ıtkell
ne batl•m11br. Onu yat cUrellnde 
de mağliip edea tek bir kflıl ·GUD~ 
Jllllbr. 

llattl; ,., IÜntıiDl karatucak 

1kinci Sultan Kahmvt deninde 
yeniçeri ocaiı !Uvolunap ıdamı ce
dit askeri tePil ve f:anglm o1chmfh.. 
iu ıuralarda Aaadoha MJranhım. 
nizamı cedit ukeri JUıbnak .ı.t 
olm\llblr. 

Bu auretle; her pnc oıdU)'a alı· 
mr olm1JlbL r..an PVtlkae asker
lik 11ianu tnntlm etti. 

Sultu Meold c1nrlnde Rl1Blarfa 
aÇllan 1270 muharebeelu 1mpara .. 
tortulan ller tarafmdan .... t.op. 
1anmae- bltlıauetL 

fat,e; Akkoyallu ..... .. U'l8 
mubU'tllw • ...,._ a1an11 , ı ır/c ......... 



Yurtta 23 Nisan OlktatlrlDk 11ı:r:':ı; Rumen S p O R 
Bayramı Merasimi :'JTJ.:=::: Göriiımeleri M t .. ..1 .. .., .. .h 

1 •• ••• ... , , , dlkllltlrlUIUnU llln elB Blkret. 15 (AA) - !yt bir mem- 0 0 r C U U g Un 1 ya S) 
llDll ~ f Ula llQlt ı ı•',. ...,_ 1tulm111< ı. Pas, M (A.A.) - Bollv_r dJa. 1*farı alınan haberlerden anlqıldı.. _ 

' Balıkectr, (Huaıal) - tu •urrefll Oerman Bmoh, A.ym ft ima töre Sir Lelthrou'un rlyıHtin· M 1 k t K t 
miyet ba.yrun.ı bt1yllk.,. ootkun te- ~ 4olqtlle fllalr baetu MbU1an m .. W..rinin. fuhint ..... ~~e~e fnıilis.,.._.. .. ~Y!ı:_B~~~~ em e e e azanç ır zalıUratla kutlandı. Saat 10 4a .. .,. ..... 'flrk" w Jlatar. baJrakluDt rettikten IOllR llendint diktot&- lt! awuuu "" •-.... av&ı.a .uaa 

Jer her ---~ okul ta)ebMl ;;:tıJmlfbr. Mmlftb. ·.·' ; : .. r.;;1 ~ landa mtmbrelerde bulumnuttuft 
binlerce halll Ctımlwrlyet aJanıaı dol Aatıllırıa .......- lllM•.,..... Parllmentonmı feshine dek - l - tn,llt.re tarafından Roman- (B.,,.,,.fl -' .. ,_,,,,,,.) lenfen Ali. Muzaffer, SalAhatthı 

ıelmUtedir. durmqtu. Verilea IÖyle'ilede iN Mtak1a Jlal)lnl ar kolu• 1-ib ı.te llltaben n .. tttli bir beyaıma- fa'Ja lıarp levazımı teklinde ft llulwf IClll umanlara bdar ef. 
mutlu gtha8D. mu••, .Qlm)aurlJılta mtlsik ku!tıbllnUn tlgbotl Jlld&dl- mede BulCh htıkbıetin ıeçmff ve ltomanya tarafından petrol huılatı radı mil1eU mllll müdafaaya en iyi ATLET 
ve onun büyük baekanma olan bal- mtl Hallrılvi aJoaand& V..U. llÜ' plıecek ~ttlertni deruhte n. kaqWk tederilmek tlzere uzun va- JeilfUnn bu ıpof ıubelerine ldeta • • • 
hlık ve iman duypları a~ mu.mere De btJan•lftır. lıll8ame tiltnl blldtrmif w yeni rejlmhı her da llıa para ikraz edilmesi, ilvey evW muauıelui edtlmeal ne- BedQ T.,.bistai 1.tmıbt&ı Bölged 
Saat 13 de Halkevlnde toplanaa 00- rede klbik ve yerli halk tilrldDm tilrlG ut ve aol temayiUlerlnden • 1- Yolların, umumi blnalann in· tlcnl binicilik, güre,çilik, tayyare- Futbol A;anlt4ındtın: 
cuk kongreeinde mahtellf dilekler pbnnuf .,. ar kolu lllfi Sıtlo YuıaaI ak ve memleketin Jııalkmmasını 19- paı tı. ..ır inpıtın imtiyazlarının cllllr, mftstesna diğer spor şubeleri 1 - Cumarteal, pazar v~ pazartesi 
tlaerlnde gaırtııJOldtı. Bu mu~e~ bir hitabe 9lJylemlttfr. tihdaf eden liyut, malt w IOIYal bir fıııllls unayt erbabına verilmesi, hemen faalıyette bulunamaz, mu- gunleri muhtelif ıtadlarda yapıla. 
de duydukları sevinç .t~n .. 1"re ._bir TIJalroau artlelle~ diktatarlillft iltllzam ettiifni lllve 3 - Romanya sanayilnin inkişafı vaffaklyet gösteremez hale gelmiş- cak maçların aaha ve aatl,erile ha· 
h~ ~kanma ve diğer bil.,...-- Y- lekenderund• eylemiftir. hUSU1U11da meaal birliğinde buluna- lerdl. kemleri aptıda teebıt edilmiştir. 0 • 
bildirildi --------- hllmelerf lçtn İngiliz sanayi erbabı- Beden Terbiyesi kanunu, kabu- yunlann muayyen zamanlarda baş. 

M~ğlada ~uk balo8o Antakya, (Husual) - :latanbul D • ı • na imtiyazlar verilmesi, lilnden sonra tamamile sönmüş ve· laması kat'JyeUe mukarrer bulun· 
Muğla. (Hosual) - Milli hiki- şehir tiyatrosu sanatklrlan Hata- anzıg ÇID 4 - İngiltere ile Romanya arasın- ya aönmek tl ere olan spor fUbele- dujundan takımların maçlardan 10 

miyet bayramı olan 23 nisan çocuk ya gelmişler, ilk olarak tskender;:: • ia bir clearing itflAtı yapılması ve rimi in yava yavıf kalkınm ya baş- d•kıh evvel sahada. hakemlerin em· 
günü Muğlada ems lsiz bir derece- da bir kaç temsil ~İerek Endışeler Rumanya ile lngııtere arasındaki ladığını görmek pek h klı ol rak ve rine amade bulunmaları lüzumu .,. 
de kutlanmışt r natkArlar yar.m .ı\.nt:aky&y g ~ hllle 1 ticari mi.ıbadeleleri arttırmala me· iftiharla fJö müzil kabartmakta- hemm yf!tle teb j olunur. 

. k ısy· on hafta- yedi temsil vereceklerdir. ranu, in ... v• •MÇ dar olacak aurette İngiliz lirasına d Taksim •a'---Teşekkill ed n ?m tmılrde komitesi toplanıyor ır. ııu.n 
nın neşeli geçmesi lc;ın program ha- yeni bir kı) met takdir dilmesi. Birka9 1ene evvel Bttyükdere ile 29/411939 c rt 

1 tır Dün akşam Halkevi sa· tzmir, (HuSU81) - Milll hlkiml· Parla, ~ (AA.) - Milletler Ce- İngiliz heyetinin mesaL~f. Bükreş- Şışli arasında yapılan bir yarışta İstanbulspor, Beyolluspor • 11-. 

: am~ ~ ba1oBU verilJDjştir. yet ve çocuk bayramı bllttln binala- mıyetlnin D n "zlg Alı Komiseri B. te ıiyasl ve ikti dl mehafıl ile Ru- vuku g len uf ak bir kazad n sonra k K 14 o d H ~· 
Mnun si k canlı olmuş ve c;ocuk riyle, 10kaklarlyle, nakil vasıtalarly- Charles Bruckhardt, buraya gelmiş. men gazetelen tarafından bdyük bir mened len motosiklet yan tarının T nk ö ngın. Yan hak ınleri 
ha~r;ı m S: abnışlanhr. Je bayraklarla bOrtın~ tzmirde ç1'ite tir. Mumaileyh, Milletler Cemiyeti alAka ile takip edılmektedir. Beden Terbiye i Umum Müdürlü ii Nevdet Gezen \ e F "dun Kılı 
~i Atanın anıtı c;ı klerle bü- eeviııç tezahUrleri ic;mde kutlanm111- Konseyi tarafından Dantzig'~eki va- • • ----------·- Bisıklet Federasyonunun yerinde bit Dernirspo - Gal t aray t 

riln il.itil tır. ziyetin ınkişafı safahatını takıbe me- R A D Y O kararile yeniden ihya ına te ebb'is 16 30 da. H m Şazi T zc n. Yan 
m ~oda resmi küşat Sabahki ~ 80DI'&; ak- mur edilmiş olan Üçler -Fransa, İn- edilmesi de duyduğumuz sevinci hakeml n Nun Bo ut ve Adnan A· 
S (HUBUsf) _ llıfi1Jf hl.ki· şam UstU Halkevınde ilk okul tale. aıltere, İsveç- kemiteslnin Cenevre- ÇARŞAMBA.: 26 4 989 arthrmaktac:hr. kın. 

mi e~~uk bayramı coşkun te- be1erinden teşkil olunan çocuk or· de aktedeceği içtimaın arifesinde 12,30 Profram. Motör yanşlarmm yeniden ihya- F~ Stadı 
U:nratıa kutlandı. kestrası tarafından gt1Y.el bir ~on- h terbest şehriıt ıtatüsft hakkında 12,33 Türk müziği sına gidlld. ği bugün tanınmış bisik- 30 4/ 1939 Pazat-
dat temm ettim. Yalnız, tahkikat aer verilnrll. şehir boparlörlenyle Fransız .makamatı ile görüşmüştür.. Çalanlar: Fahire Fersan, Refik letçl ve motörcUlerin 21 mayısta Anadoluh • Kadıköyspor, Si• 

Müteakiben bir sene evvel iDfa- Df!fJ'edilen bu .konser, halk taratın- SaJAh!yettar Fransız mehafili, l'ersan, Kemal Niyazi Seyhun. tertibi kararlaştınlan 90 kilometre- at 12 30 da Hak m Fer dun Kıiıg. 
ama başlanıp bu defa bitirilmiş olan dan zevkle dinlenmiştir. Dan zlg deki vaziyet dolayısile ~n- Okuyan: Mahmut Kanndaf. Hk bOyftlr yanf lçtn ne düşftndilkle- Yan hakemJen Rıfkı Ak y ve ~ 
yani postanenin kütat resmi yapıl- Çorumda • . . dişe lçfndedtrJe!'. Bu mehafil, şım- 1 · Osman beyin • Hicaz peşrevi rini Bfrenmek istedik. İlk olarak haetitn tnu6z 
mış, bina kadın erkek btıtttn Sarn- Çonım, (Hu~sf) -~ Ço- dild Alman • ~la gerglnlllf dolayı· 2 - Sallhattbı Plnann - Hicu müracaat etııilimiz 924 Parsi. 928 A- Topkapı • Arnavutköy - HiW • 
IUDlular tarafından gezilip takdire- cuk J!°A!irgeme urumu nısan ço- ıile serbest şehır arazisini AVnıpa· tarla • Sızlayan kalblmf •v. materdam olimplyatıarmda Tllrldy&o Kurtuluf muhtelitlert, aut 14,IO da. 
dilmi tir. eü bayramı tere1'.h'e t~r ve kim· nın cSi~ıb noktası. diye tavsif et- 1 • Bul J'aik beyin· HJcaz §81"· yl t~msil etmiş olan bisiklet ve mo- Hakem Ahmed Adem Gögdün. Yan ş Zonpldakta eeab 460 c;oculr gıydirdi. 250 

çoeu· mektedirler. Ayni mahafil. B. Char- ki - Atep 8UZ8IU fırk&t. tosiklet şampiyonlarımızdan Tacet- hakemle ı S mı Açıköney ft ş.mp· 
7.onguldak, (Hususf) - 23 nisan ğu da sünnet ettirdi. les Bruckhardt ile ~apılan nokta! na- 4: • Kemal Niyaal Seyhun - Ke· tin bfze ıunlan anlattı: Şişm Demirapor - Feneıblıla. 

- l'k ba amı ve çocuk haftaSl Safranbolwta zar teatnerfnla bütün ihtimalleri men..a 4--'·-:-l. a çe sa t 16 30 
H k H egenıen ı yr (H 1) l4illi hA d ı.. i .. - ~u Ferdı milU mü afaava hazırlayıcı . a em alld G llb 

münasebetile dün gece saat dokur· Safranbolu, usus - . erp19 etm ye medar olmuş olduğu- ~ - Sadettin Kaynağın- Neveser bu sporun ihyasına teves ill edenle- Ezeü Yan hak mlen, Adnan Aarı 
da umumf bir toplantı yapılmış ve kimiyet ve çocuk ba:~Utüu nu illve etmekt~irJer, prkı. Hicranla harab oldu. re bütün motörcll arkad Yar namı- ve Tarık Öz rengin. 
bu mutlu günün bUyUklüğüııü teba- halk ve mektepliler t m coş- .- - 8 • · · · · - 'l'Urlrtı • Dağlan hep na tesekkür ederim. 1 5/ 1939 Pazıırtesi 
~ ~ttiriç·c~h·==:ı':";;:::: = =~:.::::: :::: Kont Ciano tar aldı. Bi..W imdi • kadar motfir yanş- s· 1 ŞILD FiNAL MAC! 

mimış•arp.ılmo· .... '::.. v·-u ... Parti "" .. kanı teplılerle beraber bir köy ıezisi ya· Madrı•de Gı•dı•yor T - •.•. - Saz semaisi. lan ~ kilom tre gibt kıs bir mesa- l"'.30u e m ı e -tFene bahçe ._ 
~ "il..... aa ·~ .._ 13,00 Memleket saat ayan, a· (ede Adeta f ntazi m hiyette yapı- haku d

1
a. Hak~ zzet M Apak. Ya 

yanındaki zevatla yavrularm bay- pılnn§br. janll ve meteoroloji haberleri. hnh em en Necdet OeRn ve Nart Ba-
rammı kutlam tır. öğleden sonra Klltllhyada 23 Nlaan Roma, ~ (A A.) - İyi bir mem· 13,U.1• Mtbik (Riyueti CUm- t sut. 
bütün okullan taıısil eden yavrular, Kutahya, (Hu u l) - Kiıtahyada badan blJdirlJdi~e göre Kont Ci- llur Bandosu. Şef: thsan Künçer) ngfltereıde ft 1'nmsa'da lftO :tdln- MtLLt KÜME 1K.t 
vilAyet, Partf ve belediye, Çacuk E-- M nisan ""'k parlak geçtı. Bilh~a ano, 15 mayısta Kadrld'e gidecektir. ı - Domıenlco. Asker marp. m~m ftıerlnde sık sak vapılın v • nooışıxJxTORUNDE 

edi k - ~- r ~lar ~b bizde de umn yanşlar G 
1 1 ıirgeme Kurumunu ziyaret ere Tayyare alayı, Topçu taburu ve Jan- Diğ r taraftan Osservatore Roma· 1 • Moakowaky - Polones No. S tert'bf motörcöleri memnun HınL.- ,~;~~ .... ~-~~ üzerine Milll q. 

minnet ve şükranlarını bildirmişler- darma okulunun ıeçitresmi halln ta no gazete mln kontun ma1ıs içinde 8 - G. Parie. Meruim JllU'll. tir •r me ~u.uue ......... ..lllllw. 
dir. öğleden sonra Halkevi v~ di~r ruhundan sarstı ve a k rlerimiz pd- Berlin'e de gideceğini haber vermiş ' - Massenet • Manon operası- tadilat yapı}ımftır: 
sinemalarda parasız filmler gösteril- detle alkışlandılar. Mınimini mek- olduğu hatırlatılmaktadır. nın Menuettoau. hıgilterede 'P"ransada yanılan ya- Oynı cak klüp· F bahçe _ v ... 
miştir. t~phlerln bayram neş'e ve süsü için· - • - 5 • G. Verdi - "Rigoletto,, opera. nslarda heır ~ mllteadtf t kttalar f : f tanbu1da eskı maç T 28.& m. 

Saat 15 de Çocuk Esirgeme Ku- de geçışJeri herke.sın sevinç ve ü- ı-rikllll n-L S&ftr' •ıt'fasfna sından potpuri. olmakta. birkaç kt"f ~lmf'ktedir. Bu ymt maç T. 2'1.593D da, Bt!ıtlktaş • 
rumunca Halkevinde verilen balo mitten gözlerim yaşarttı. Merasim """ DllllH 'ra 17,30 tnkıllp tanhı dersleri - yan~1t da Jrıı7.a olmak fhtfmali var- Vela: İstanbulda, eMi maç T U.9ı31 
çok ıüzel ve neşeti olmuştur. sonunda Ebedi Şefin anıtına çelenk- ılnderffmff1C8k mf ? Halkevfnden naklen. dır Kaza. ölüm var diye çalışma- yeni maç T. 3 6.939 da, Gala~~ 

Vnl\'ersfteliler EdlmMe Ier konuldu, sa.ygı ve minnet duy- Vaşfgton, 25 (A.A.) _ Amerika- 18,30 Program. mak. müsabaka tertip etmemek dol- Vef : fstanbulda, Hki m ~ rllal 
Edirneden yazılıyor. 11ılan tekrarlandı. nm Berlln sefiri Hugh Wilson-Un 18,M Jıfftzik CVlrttiozlar - Pi.) ru olrn&ı. E aslı tertibat atmalı, ya- 2.7.939, yeni maç T 1.7.

939 
da, O.. 

250 Jdşllik 'OniversJte grubunun ÖğJedeıı sonra, bayram münase- vazife11i başına avdet edip etmlyece- 19,00 Konutma (Çocuk Esirge. nşlan dalma YNMNılı, bisiklet JDG. mhapor. V.ta: fstanbulcfa. eski 
ve Ralkevi tarafından köylerden ge- beliyle Kiitahyablarla bir karşılaş- li haldonda sorulan bir suale Bari- ille Kurumu) Kulda. toaiklflt.ten tavvareclü~ ~di~ T. JO 1.939, Y"ftl maç T. 

8 
'1.939 ";" 

tirtilenk mtattr edlJen 100 kadar ma yapmak üzere gelen Upk muh- eiye nazırı HuU. bu hususta henüz 19,16 Tllrt mtıziti (Faaıl heye- bu devirde moUkdllh VHftlel:imiz Deminpor • ~: İstnb~ 
köy çocufunım da iftlraldyll »lir- telitJyle Kütahya HalkeYi takımı a· bir karar ittihaz edilmedili cevabı- tl). eh.mmiyet. mt11ettn favdumadır. eski maç T. ıı e.m yeni T 
nede bayram lbel bir teldk'8 yapd- ruında bir futbol müsabakası ya- nı verm · ştir. ÇaJ•nJar: Halda Derman, l"4ref y Cin.fa nireeek 11WöTrti1.er ue 9. 7 931 da. ' maç • 
DU§br. pıldı ve her iki takım kardef havası •. - Kadri, Haaan Gir, Baari 'Ofter, hmatM ih"'-Zlert KLOPLERI DA.VE'!' 

Nutuklar arumd& bilha- küçük fçjnde ıeçen çetin bir çarpıtmadan 400 bin Hrar• yapala- Hamdi Tokay. 21 mayıs TUJŞlann• ~ -. Mühim bir metlele Pftplhn k n 
1ıir talebenin Atatllr,'Bb geçen ilk .,..,. t.2 ye berabere kaldı. cak otel Okuyan: Tahaia Karakut- ~lf'rimbmn ku.amnası ett lluv- zere Bef1ktat. Penerbahçe. o.ı:taaa: 
bayram.mm demesi, bttttln halka JC- Akıam üstü de HıJkevı salonun- İzmir, (Hususi) - Belediyenin 20,00 Memleket aaat ayan, a- ;:n olan ar ark.m.ım z THetttn, ray ve Vefa klüplerinin 28/4/1939 
bedi 181 İÇİD bir kere daha göz yap ela bir çocuk balosu ftriJdf w gece 400 bin lıra sarlıle kordonda inşası- jana ,,. meteoroloji haberleri. tk~ ve Ahmettir. Cuma günü a)qamı saat 18 da Bölge 
4ökttinDQetlr. Buna mateeıdp, "8- Askeri 1azinoda danslı bir aile top.. na karar verditi tehir otelinin plA- 20,15 Tilrk müziği d net pi ncl Aoıot. H rido, Arman merkezine saWıiyettar birer murab-
yük bir geçit nıami yap1lm11 w A· Jantısı yapıldı. nı Nafıa VekAJetince tasdik edilerek Çala.nJu: Cevdet Çağla. Refik v,. ehı llOrlra da ~nt yetişen &mç- hu ıonclermeleri rica olunur 
tatilrk heykeline çelenkler konul- Aydınd• as Na- bay. iade edilmiştir. Yakında inşaata ll'ersan, ZUhtll Bardakoflu, Kemal =A~=====:==:====~~;:;~;;;;~;;~~~=:;::::st 
lftlJftur. ...,... oo• g11ze1 o1c1u ba ıanacaktır. Nlyui Seyhun. rna vutlukta ı Bı·nı·cilen·mız· 

GlnısUllda Aydın, (Hususi) - 23 niaan Millt - • - Okuyan: Mustafa c.tı&r. 
·--mUlf hlkfmfyet bayramı hWmiY•t ve Çocuk bayramımız Mueollnl bir bombardı- 1 • ··- - l'erabfea. peerevl. F a•izm --- llz ............ 

lllaı5-+-'e,.......,. netelt Mr •- pazara rastlaması milnaseb'1iv!e llNln fJyyarMf ·kuR•ncfı 2 - famail Hakkı • l'erahf._ Y ıllııa•a• der••ler 11-
retta 1nltlanım& mektepllleriıı ıeçlt dükklnlann kapalı olmasından pek l'toma, 2!5 (A.A.) - Musolini, biz.. '-tem - Çağlayan cuyi Birilldle. Tlrulla •ıtıl AraaWll anne llllJllll tıılı ppb 
resmi alkıtlanmıttır. .-vkll, n.ıt '18ÇU; daha sabahtan zat sevkettiğl bir bombardıman tay- 3 - 1amaiı Hakkı beyin • Ferah· 111'• • •nM• Nts, 25 (AA.) - Bunda ıapılan 

Sinop, CH'~) ,.,,,,, hAJdml- ..-rasim ,..tola HaDrevımiz önil yareslle Forbt"ye Jtamet etmfftir. f~ ~~~ Atefi apmla Tlru, 25 (AA) - Palflt Pırkuı !::..:..~ akaf ~neti-
,........ .111.LW dolmUI bulunuyordu. Mumaileyh atleden evvel ForbJ'ye • -.. Varonun - .PWahtea Genel Sekreteri a Stn.:e ne Ama- -~wr. Mtlte.ddlt mlabaka. 

,.ı '" 90CUk bayramı burada ller .,_ailma tam 1Ut 10.30 da İstik· vaml olmut. anıda nda Rocca Delle tartı· Byretmet için. vutluk t-ı-. """-.J C!-~ B. Jara lftlrü -.. otuz bet binici a-Jıldua dUa euh - lraretetD oldu. .-- 5 ZüJı..a a....ıı.~ S. ._-ıra ~ ~ ____. _ _..__,._ -.. 
•llüld ~ 80Dl'll. öl- W marp ile bıtl•ndı. Bunu halb- Camina~'cleki mallkAnemne lltmif- t.abiml. ... --.. .. • Jatur Cobolli, P8ıfllt Amnut l'uba ,.._ ·- ---...._ ... .._ Jlzbqısı 

ledıla -.ra Balkevinde ttnnuk ...,. vfmfı adına orta okul müdürümüz tir. • kiline it ~ 201 J1Q.ftD1a ldrtacl 01• 
,,_ Bay Refllr Yıldırım Telllojlunua 8 - lamaü Ballı beyin - r...ıı- • mBMl:uideu ICJllra tana.- m::;m. Bldaytte atJum heaez for.. 

au verildi. Gece 19hir bol 111kla ten• .~ Jtu jestlerfle s3_yledlli nu- t .. ....-..... • • • feu "1lrkı - llehta~ gaa re ile Roma'J'a ...._ ebniflerdlr. ......_ olmm:s ...._ dalaJı birçok 
W- edildi V• 10Cuk laaftw det_.. -· Hlrtak it t 1k Lu.DUA • İSPANYA TELEPON T l'eıUfı ......... llm1ll h1=:: oı. Tilrlr 
• pıw•..,.ra ---· lliDema -..... *'* takip ...._ il sı a ıt- lCONUŞ)IALARI BAŞLADI • .... eu. IU ....W. ~·- tılEibt --. 

..-- ~ n-... - ...t orta llJr o- 1 - -··Rumeli --w..ri Kendi 111911 .___ • ıla ,,._.__ '* Po1-ıı. .._. .,. t-nmer vwflecektlr. ı.m. ..-..- --- ' ' Lime ıs (AA) - Dahm harbin ....... .., __,... ı.. .. .._.. -.-
.AataL .. kul- adına talebeler nutuk ve fUrler -.ıan~ •-·-- De ~-. &) ~ datlar Yiru dallar. S.n. ,,_ t Tır ~o ı. ........ kazaa. 
~ -'-·d··'-- Mll-·.r• &n it) Alitimin k· .. 1-- kara. Ça cı• -. _ _,,... <MııUa • JIQ\lala oa Antü)enııdu JUl4yorı uau .....,.. biWli iflıreU bnln lutaa Ulr•m11 ohm telefon muhıhıt- c) Kötküm v~a ngça, 641 CA-A.) - Çin AjMw lı .. el ..... Cnat Sala ft pq,.. 

~ w M-whe and•" 1'at8klanll • rat.ı J")klen teala ec11ı-~. 21,00 K bildırlyar: ..ıa 111_._. ....._ A........- :a.. G5.I 
ı tı..-land•· bitin k 1 ıw!!!!l .. !!!l!!!!!l•l!!!mı!!.......--_m_.!!1!1!11 onuşma (Çocuk Esirge- ---. _,_,, uaaa .. 

ailll Mt...,.. w QOOUt bayrama r::t ~,.. -.. • 0 
u • ,- me Kurumu) Altı Japon bin__. X.... ,-s. ,...... it bel ........... 

m __ _._. ~ _ _._ .. --• ....__ muntuam Jilrl.10lle resmi ... ..-uJc balosu 'L.---1.». 'L.-.J-~ n.. . --,_ ....,._ -.....-· ,..._, .. •-•- •-· •- ~..... -•llGl. au 2115 Esham •-L.ym: •• ı.--ı...: nınde kendi menllldıli ........ ~ -.........~ AztL- ta _...._ tar- JD• fld1 ffa ettiler. ,.-.- wraeme _. ela alqamdan sonralara kadar .S.. ' ' ._ _., ....... yo. -
... .,....,_. ........ L---11- ~-- makat ve zahire....._ (A-·t) maa etmiıttr • -'- ......_ ..._ lııllıl _ m->+-N 1_.._ .. .anı. ,_ w ....,. .. ........._.m uwıuv- Tam etti Çocuklan t,.,_ .... _ .-. ~,. · ......-.ı- _, Ye. ..... --•11v.- •W&- -iP uJrl · mız ne.- ......_ -.25 Neeeu plAkJar • R. ~ ölmüıtör. ~ ftkllllaıı, Flılbmlar, ..a.ta ft wıı.tnde bfrv- çoe ar lllalJ alSy- lf.llcflller, oynadılar, sevindiler, bay. o. 30 

J7 Z be•' la "81trii• .... •ıdlr. Alı- U,.. IBJJVe neteli n...U ~- l'lllltm tadmı ~Jrardılar. hat B.e~tı;"' (Seba.fon IOlo • NI f·~~~~-l!!l!l!B1!1!!1!!!!!1!!1!!!!9 
11111 bDııle tuafındaa galmq t.ear- CaM•-de n belediye lntlnde Rafta ·Plotr•mı mucibince hafta a . Llncke • v.. CV•> 
fil ......,._ ...,. ftlrti w Bal- 1apı!an tezahOrattan nıra htttem.t fçinde çacuk)an bedava ınnema ıaa- .::: :Uzik (Neşeli Plaklar) 8 • KUnn• - il " ,._..Yak 
t..__. -A-- ""'- •-'"' .... , ,,_la- L-.a. .. a ..tdfierek orada bulunan •.....:ı~L ........ Uzik (Küçük orkestra • T • CoJerf"'9. Afıaa llltl Mo. ..vı _ __ _ _,. _., ·~A e.. ~~; •-uu• Çoeuk miısıbakası Set: Necip Aekm) 1 
• iMi ft -H-ııtr Mmlıe w il· .....,. 16ıtthw Ç@Jenkler konuldu. yapılacat, ıu..teranaJar wrilecelt 1 
irisi t.w.. tw.• 1111 .... MtflllP OChulh merufmf Myle bitti. Akfa· Mavi Yıldırım N-.ı tıemsıl edı·ıe-' • Micheli - Şen seren t. 8 • J. SU- • m.ı Rllwl ...._ 

-..• 5 • ..__ d -·~' ....,_ 2. M&Der Klçlt --· ...... ... Yatua w A.tllCllRlı ... ,..,. ea alna ~-™anmmn halkevin- eekttr. GOrbls çocuk mOaabatası 
3 
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Devlet Demiryollan ~ 1 
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Trq oldaktu 80Dl'a cildinize 
krem IBraeyinD 

a POKER 
Tr-. ~lan c:ilcll ,_•tatar 

· Ye yldald pama sibi yapar. 

H d . Irat lxçaklanm 
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Bmllk ve Eytam Bankasinclan : 

Sablık Ağaçlar 
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üzer Ev,, 
~ibinin A•Aerlifi 

IJ.ola;yuile Satılıktır. 
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Zifl umumi, 
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~YI 1 Ftdfh 8ulA 1 4tlCI Ht&bk R.,.,._ 
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.,... Bereket.....,.,... 114 ~ Kula~~~ 
bir ............. ~~ ...,.. ...... wfat edaiı Ab-
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ZAY.t 
Ltanbul tta1ven1w Fen faldll· 

tecind.• -.ıNI .tarilünde dlp1oma 
yerine biın olmak üzen aldılw ... 
dtknımeyl zayi ettim. Yenfslnl ala
calımd•• eeJdtfnln hlkmll yoktur. 

5'115 Mehmet Orhun 

tl.ıol• hflı lrdMt Bt&kM ... 
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Uskiidarcla bcUyede Servili ktifk 
dalmda 17 numarada mukim ~ 
baba ve anıdan mahrum bulunan 
mQteveffa Rauf kızı ldlçGk iffete 
aJlll evde pturD teyzed Ane'nln 
vaat ta,mtne 18/41939 tarihinde ka· 

rar verilmif oldutundmi bu hUIUl
ta itirazı olanlann on &in lçlncle 
mahkemeye möncaatlan ilin olu· 

T RK HAVA IURllMU 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangosu 
Birinci lqldaı 11-Mayıs-939 dadlr. · 

Blylk lkramlJıı 40.000 Liradır. 
Bundan apı: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet miJ-
kdf at vardır • •• 

Yeni tertipten bir bllat ...... k lflln1l ......,. 
lhnml etmeyiniz. Siz de plr•naon• ...... ud 
ve bllhtlJ•rlan •N•n• glnnlf oluNUnuz... 

İstanbul Belediyesi Dinları 

.,,.... BIJlk Cami ....... oln W lılke

leal 110lrajında lllhritü ValdMultaa ~ 
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IÜll blrodm 11,00 

~ Bl)lk Cami mahalle w IOba-ta 11 
numaralı ...... et.il mektebi 
KaragUmrflkte KaragOmrlk ...... , bit ... 
ime aokajlada 8/1 maanlı dikin 

~ K.aıqUmrGk .............. IA-
kflncllleı- .....,..,.. • ........... ..... ,.... 

dnlat. 
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baltlhklar -·-· DOKTOR 
Feyzi Ahmet Olaaraa 
ı-UUc1aa .a.u her atma den 
._ butalariliı kabul eder. 
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