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Her yerde (3) Kuruş GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

Haftanın en iyi blklye, rBportaj, roman 
Ye tllrlerial ltulacatınıa bu mecmua,.. 

30 Niaan pazar günG baylinizden 
mutlak arayınız. 
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Rooseve it' i °' 
Mesajı 

1 Yazan: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

ı lllmerika Birleşik devletleri cüm· 
hurreisi Roosevelt Alman Führer'i 
lle İtalyan Duçesine bir mesaj yol-
ladı. Amerikan cümhur reisinin attı
ğı bu adımı bu son zamanların en 

1 büyük bir vakıası telakki ederiz. Bu, 
alelade bir siyasi hadise gibi, her 
günkü vak'alar arasında, az çok dik· 
kati celbettiktcn sonra, geçip gide
cek bir nümayiş ve teşebbüs değil, 
bu devrin tarihinde iz bırakacak ve 
adeta vak'alarm cereyanını değişti· 
r ecek büyük bir azim ve irade eseri· 
dir. 

Roosevelt bu mesajı ile, bütiÜı 
§imali Amerika namına, sulh ve hak 
lehinde bir vaziyet alıyor. Bundan 
sonra, herhangi bir tecavüzi harp, 
cihanşümul bir tehlike arzetti mi, 
karşısında şimali Amerikayı da mut-
laka""tm.la İşi bu nazari saha • 

. dan pnkü s ereyana tatbik 
·t r ki g:ırp 

lerdir. 

edine 
Öteden rda dünya 

•Ulhünü muh aza ıçin büyük garp 
demokrasileri arasında ciddi bir el· 
birliğinden başka bir çare olmadığı
IU müdafaa etmiştik. Siyasi vekaylhı 

Ce~yanı şimdi bu ıekli almakla Ü· 
lnitlerimizin tahakkukuna doğru yil
liidUğUınUzU görmek bahtiyarlığını 
-duyuyoruz. Bu bizim Umitlerimiz ol
duğiı kadar kan d61mıelf tstemiyen. 
~ktiği ıztıraplara sulh ve sUkt1n i
ç.inde bir çare bulmayı düşilnen bü
tün muztarip beşeriyetin de ümidi· 1 
Cilt, 

Alnıanya'da ve ıtaıya'da, Roose
\'el~~ aieyhinde izMr edilei 
~e rajm~ Amıerkil' 

kactan yü~ten insani sesin ~. 
ltaıyan milletlerinin de lehinde- ol..
:ukla~da hiç şüphe yoktur. Amen-
• ~n Cumhurreisinin teşebbüsü fiflt 
_ ır netice verip te bu~ silahlan· 
~a .Yarışı hllfiflese; iş""yokluk için
lae •nim inim inliyen zavaUı milyon-

rca halk için rahat bir nefes. Dün
)'ada bugünkü sosyal ve siyasi vazi
)'etierinin haksızlıklarını hiç tamir 
:::eden, yalnız bugünkü şeraiti mu-

aza ederek, fakat silahlanma pa
l'alaruu cemiyetin iztıraplarını azalt:Ya .~~is ederek temin edilebile· ı 

k buyuk bir saadet vardır. 
Amerikan ~hurreisinin mesa • . 

23 Nisan 
Bayramı 

.Milli bikimiyet bayramı olan Z3 Nisan, Türkiye 8~~ 
Meclislnla tik toplan.tıla p.ına yahlönilmildlr. Tilrk tarilainde Y. 

1-u b' .L.'ft"IB ..Aksek m'""°'' tafıyan bu mutlu glia, 
ve feyıaıı ar •" z.. • 
liaynnı• Olarak- ..... e;allilifftir. 

ilD mes'ut Cilmburiyet çocaldarma laaJl'amlanlll 
Bpgiln tmadıklar• dünün acılannı ve yarın için yüklendik 

ıarken, onlara ta 
leri büyük vazifeleri hatırlatırız. 

TUrk çoculd•nn• Hitabe 

22 (A A.) _ Hakimiyeti milliye ve 23 Nisan Çocuk bay 
Ankara, · ı k · b .. t·· .. b ı · ı Çocu.k Esirgeme Kurumu gene mer ezı u 

munase e ı e 
ramı ki aşag" ıdaki hitabede bulunmaktadır: 
T" k çocu arına · 

ur d T .. k yurdunun mes'ut Türk çocuklarına: · 
Mukad es ur 

.. . k Esirgeme Kurumu genel merkezi, yurduh, bah· 
Turkıye Çocu bu ı:terefli ve mes'ut gününü kutlular, bütün Türlı 

tı·ya çocuklarının ,. • k b .. ··k ··1k·· ı ·· ·· · l e yüce Türk ulusuna layı liYU u u u, gur· 
yavrularının şanı v . 
b " ve faziletli olmasını diler. 

uz • (Çocuk sayfamız 1 ocıda) 

Jı. bu .Saadeti istemiyeıılere bile, ken-

11;;~:·~t k~~; Atletizmde 1000 Metre 
~~~~sev~ teşebbusu-
~;{w~ ,ınantıki. n:eticelerine ka· K ld 
~ azi·m· ve .. • J*'.aret ile yürümek Rekoru ırı 1 
Udretıııı ıosterırse. 
Çünkü, Roo&evelt'in mesajı iize-

r~de dalgalanan siyasi usul ve kava· 
t adabını kaldırarak, bu teşebbüSiln 

hususi manasını okumıya ehemmi· 
J'et Verirsek işi bütün azameti ve 

::ıdiyetile müşahede ederiz. Ame~· 
harp istemiyor; Amerika çıkabı

lecek bir cihan harbinde Avrupa· 
· llın hu.yük demokrasilerlle biri~ 
· cıe~. Bu tiç kuvvet, Rusyanın ,.da 
11tihakue. mağlüp edilmesi i.lnkan

,•ız bir kütledir. TecavUz ve istill 
~rplerinin karpına böyle ıcuvvet· 

. li bir set dikildikten sonra artık 
di.inya ha:rb korkusu olmadan uyu· 
11abiUr. Ciinkü bugün totaliter dev
leuer öyle bir ikliııı yarattılar ki. 
la.balı.leyin gazetemhıi açt.ığıınD za
llıaıı heı- hangi bir küçük devletin 
~~UdUnUn ortadan kalktığı hava· 
disllli bckliyebillyoruz. tnsanlar bıı 
lartıa.r altında yaşıyamazlar; çalı
kınazıar. DUnyada medeniyet, te
l'akJti ve kültür namına gördUiil· 
bıtiz bir parçacık aeyler, binlel'CJ 
8eneıer içinde ancak biraz istikrar •e • e:ınniyetten tstüade ederek çalış-:llk saye$inde elde edilebilmişl9r· 

r . Bugün artık buna lmkln kal· 
lllanııştır. BütUn gayret.Jtr harp 

6a taJuik V8.8ıta!annı arttJmılY&l 
RU&e.rla Oahld YALÇIN 

<S...• 1 ... ,.t~) . 

Futbol Ve Voleybol Okullar arası 
Müsabakalarına Devam Edildi 

Müsabakalar Çok Güzel Oldu 

!l bul Kıs Ltte•l Bof ıııiçl -., oleybol oymıculan bir ara de. 
· tan (yazısı e inci aayf amızda) 

Bulgar isteklerinin 
Yunanistanda Aksi 

Metaksas, Yunanistanın; Toprak 
farının Bütünlüğünü tekmil vasıta
larile müdafaa edeecğini söylüyor 

(Yazısı 3 Uncu sayfamızda) 

VENEDiK KONSEYi 
• 

.ltalyan ve Yugoslav Nazırları Ara· 
~$ındaki Müzakereler Dostane Bir 

Hava İçinde Cereyan Ediyor 
VeneJik, 22 ~lhsuıi) - Yugos

lav Hariciye Nazın Tsintsar Mar
kovlç bugUn saat 14:,53 de Venedi-

hususi tayyare ile Romadan gelen 
İtalya Hariciye Nazın Kont Cian~ 
ile İtalyan devlet adamlan karşıla
mı.ştır. 

yan Hariciye Nazın arasmda ilk 
konWjma 16,3C5 de batlamıt ve 17 ,50 
de sona enniıtlr. Çok doBtana bir 
hava içinde cereyan eden bu ilk je gelmiştir. Yugoslav Nazırı lata&· 

)'Onda, daha evvel kendi kulandığı Yugoslav Hariciye Nazırile ttal· (Soou 3 ünc:il -~·-> 
amau11:D1:::mıımua1:::1111m.-:11::11:::r.:11::ı::::::::::::r.:m::::m:=ı::ın:a::nı:m•ı•Hı11 

Bulgar hUkOmetinin 
Dostane bir hareketi 

Sofya hususi muhabirimizden al
chjımız malılmata göre, her sene 
lejyonerleri tarahndan yapılan E -
!fr~ Bulgar ordusu tarafından 
işgal merasimt bu defa Varna'da tıts
it edilmekte iken nümayişçifer po • 
lis tarafından dağıtılmıştır. 

Sofya muhabirimizin vermiş ol
duğu bu malumat bizi wk sevin -
dirmiştir. Türkiyeyi zaman zaman 
rencide eden bu gibi manasız nü -
mayişlerin men'i, iki memleket a
rasındaki dostluğu tarsin edecek 
en kuvvetli amillerdir. 

Belediyedeki 
Teftişler 

DahıJiye Vekileti btl' 
müfettiş daha gönderdi 

İstanbul Belediyesinin 1926 sene
sindenberi hiç teftiş edilmiyen he
saplarını telli.§ e tmek için Beledi
yeye gelen müfettişlerden Hikmet, 
Ankaraya gidip gelmiştir. Hikme-
tin Ankaraya mezuniyetle gitmiş 

olmasına rağmen, Dahiliye Veka -
leti ile bazı meseleler etrafında te-
maslard bulundugu söylenmekte-
dir. 

Maarif Vekilimizin 
DOnkO Tetkikleri -.. 

Universite:l.e Talebe birliği, Yurt 
Ve Lokanta Teais Edilecek 

--•wııalllDIM •ı 

Hasan Ali YUcelln Beyanatı 

Diğer taraftan teftiş edilerek da- ------!!!l!!!!!!!m!!!!!!!!l!!!!Bl!!l!m!!!l!l!!!--!B--•--!ll!!!!i!!B 

hk::R SABAH !relerin büyüklüğü ve evrakın 13 
senelik bir maziye malik bulunma
sı, müfetiş kadrosunun takviyesini 

(Sonu 3 ıincü aayfada) 23 NİSANIN MANASI 
Tahranda 
Şenlikler 

.... 11 ............ . 

Meau't dU ]Un mDna .. ebe
lll• 4 gUn 4 gece eğlence 

bafladı 

Bugün Türk milletinin öz mukad· 
deratına resmen ve bilfül el koydu· 
ğu yüce briinün 19 uncu yıldönü

müdür. 
1920 yılı nisanının 22 nci günü 

ebedi Şef merhum Atatürk, cHey~ 
ti t.emsiliye ft'ish sıfatı ve imzasile 
yurddald o.skPri \'e mülki bütün ma-

'f ahran, 22 (A. A.) - Tahran ga- kamlara ıu tel yazısını gönderml'9 
zetecileri, düğün merasimi müna- ti: 
sebetile Tahrana gelmiş bulunan 
yabancı memleketler gazetecileri 

cNisanın 2S UncU cuma gUnU 
Büyük Millet lUcclisl küşa.~l ctliJcrek 
ifayı ''azifeye ıniibuş<•ret uyliyeco
ğlndcn yemıl me·ı.J.liır<lıırt itibaren 
bilumum 1111.1kıunah ıııiilldye \ 'O as
keriyenin \'e ınııuın nıillctin me1cll 
Mecllsl ruezkilr ulucağı tamlmeıı ar-

şerefine Tahran lokantasında bir 
öğle yemeği vermiştir. Yemek es
nasında İranlı, Türk, Mısırlı ve di
ğer gazeteciler t~ rafından samimi 

hasbihaller yapılmıştır. 
(Sonu 3 uncü aa,.famıada) zolunur.ı. • 

l§te bundan tamam 19 sene evvel 
memlekette milletin hiklmiyeU ba 
suretle kurulmuş, Türk mllleU öz
yurdunun bu tarihten sonn. haklnı 
ve ef cndist olmuştur vo bu ytizden
dir ki, milli lmyranılar lçlnde 23 Ni
sanın ıuevkll ı.ek milsl.esb bir e
benuıüyeU haizdir. 

l\Ulletln. hl\kiıuiyetinl ellne aldık
tan ~onn başardığı hArik.ala.r ve 
yar•tt-tı mucluler bid mcydanda
d1r: 19 ~ne t'VuılkJ lıwtfa Rd&mnı 
yerlndo duran gi\rtıüz ~«' dipdiri de-

llkanh tuklr k1Lbul ctmbZ Lir tıaki
kıı.t feldlncle 1.'ttr!:.lhı (\frnt\I. tarihin
de e..ea hlr varlık oluak ınevkilnl 
alnuı bulunu~ ot. 

A.. C6M.4.LEIJJJIN dA.RAÇOGLD 
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SEHİR HABERLERİ POLİTİKA 

Tefrika No 69 

.. 
Bir Kamyon Ve 

Y•z•n ı M· SIFIR OtobiJ.sle Tram-
Hain Bir e den Şü he vayçarpıştııar 

Ş Y pd Şlfll yolunda vukua gelen 

Etmeden Anlatıyor u k'!'.:~::·:::~:~: or:~n;:, 
''ingilizlerin Yanında çalışıyorum 

Çok Cömert Adamlar ,, 

Dun Şışlıde bir kamyon ve bir c
tobiısle tramvay arabası arasınd!l 

bir çarpışma hadısesi olmuştur: 
Hilmi ısmindc bir şoforün idare

sindeki 3897 numaralı kamyon, dün 
Şı 1 den Buyukdereye gitmekte i -
ken, Harbiye civarında aynı i tika. ····· ....... 

Bı 

yeni b"r v z 
rini g· 1 m e g Jdik i Meml • 
k t ve p dı ah dü mani rından yüz. 
ba ı Yusuf adında biri bu kahvede 
((ete yazıyormuş Anadolu için. ş·m
diki merkez kumandanı Miralay E
sat da bu haıne el altından para, si
lih ve cephane ~ererek yardım edi
yormuş Bulamadık bir pundunu, 
gedremedik bır kulpunu ehmize 
kaç samandır. Yoksa. yolsuz) ığa 
'-:Oktan veda edecek, g rek tngıliz· 
1 rden ve gerekse ar danbolca bir 
ihı:ıan edint'<'f'ktik 

m S rı~ rdc b · im hem eri-
b "r o l ti bunu bana. 

S kın en de bu adamı görme· 
fe ~kil ettıği çeteye girmek ic;in 
gelmi olmaya ın Ka a Mehmet., 

Hemen bırkaç tuh tuh savurup, 
bir iki de yakamı ısıttıktan sonra: 

Allah korusun, demiştim. Aç
lıktan ölsem, bu padişah asılerine 
ne kaWır, ne de ,. erecekleri para-
ya el uz tı ı Çoc k mu un sen 
M r k Al ' G e on d rh m ke-
yıf t m gündür benim. 
B ba 

te-

m nata inanıvermışti. Artık coş- mette ılerliyen 213 numaralı Maçk· 
muş, boşanmıştı. Düımanlann sırla . Emınonü tramvay arabasile, mu

,. I<' bir eda •! . 

Vmmazd m Kara Mehm<'t sen
de . de ı tı. Ru atan zl rla ko· 

nuşmayı hıç te y k tıramad 111 .,_ 

k bil c hett n gelen ş för Hasan 
Duzsur nın idaresındekı 3087 num -

Delinin Marifeti 
Şuuru muhtel bir genç 

bir kadının kafa•ını ao 
il yarala ı 

Şehr m n nde Ördek Ka p Bos • 
tan k ında oturan ~ hm t ka -
rı ı M bul ; ynı y rde oturan 
muht ı uur Alı o rlu 30 yaşında 
Recep l af ndan ba ın sopa ıle VU· 

rulm k uretile yaral ndığmı şıka . 
yet cım· ve R p yakalanarak B . 
kıı köy Emrazı Akliye ve Asab y 
h t l ne n g nder imi t r. 
~ .... ,..,,..~ 

VlLA l' f.ilTE : 

Resmi günlerde öğleden 
sonra tati11er 

\c ı gu le de o 1 c.ıcn nraları 

yapıl c k t ıl n t 12 den mı, 
yoksa 1 den mi tatbik edileceği me· 

selesı ıhtılaf mevzuu olmuştu. An

karadan verilen bır emre gore tatıl 

saat 12 den ıtıbaren tatbık oluna· 
caktır. 

VV'VVVVVV'VV'VV'V'V"VV-..,....;o...,....;o...,....;o.~~.AJ 

n&. _Tan r mı m o a.lçakları "· LU:r Bl!I mttm• : 
rıı n ba b şa venp oturduc'Ç. ın o 

henflerin kımler olduklannı".. Şehircilik mütehassıs 
Bu ağır fakat çok hakn tekdir 

ka1'§181Dda başımı önüme eğmiş, dü- Prost geliyor 
ıünüyordunı. Fırtına kllJ'llBllld:J Şehircilik mütehaasısı Prost bir 
sallanan kokslız bir fidan gibı sar- haftaya kadar tstanbula gelmiş o· 
•ıldığımı hissediyordum. Gözle- lacaktır. Prost lstanbuldan aynlır
rim karanyor, hayalim dumanlanı- ken Eminönü meydanının kendisi 
yordu. YUzUkoyun kapanacaktım tarafından tanzim olunan umumi 
yere aziz dinleyıcilerim. Bereket plana nazaran bir maketin hazır· 
versın ki, bu halımı gören mert yüz
başı, kuvvetli ellerile omuzlarımı 
sıkmış ve sarsmı tı benı. O çelık par
makların tazyikı aklımı başıma geti
rivermi tı Ya ran gozlerim, yliz· 

ba~ının şefkat f kır n gozl rile kar. 
ıJ m tı. Yalnız yuzu de 1, go le· 

rinin içi d guluyordu artık. Tatlı 
birse le: 

lanrnasını istemişti. Bu maket ha· 

zırlanmışt •. Fakat hazırlanan ma. 
ket Prost geldıkten sonra itiz ım 
gôı düğü takdırde tadı!· ta uğnl a· 
caktır. 

latlfare heyetinin 
verdlOI rapor 

ı tan ul B ı} ı 1 
1 i h kk - Kara Mehmet, d mı ti. Te • 

siırun, t rın ' hal n go terivor 
kı, su u un Sakın ayıpl ma beni 
Tam d rt a ttır, uz ktan sizi aoz
lU~·ordum. Bu haınlerle otu~nn, vv-vllALKEvv"""vvVLERINvvvvvvDvvE"':"""'"""'"""'"""'.A.• 

goril men, h le gulu m niz, beni. 
fena halde miri ndırdi. Nerede bu· Re•lm sergisi 
Juştun bu soysuzlarla'· Soyle bana. Emiııonh Jlalkennden: 

Artık açılmı tım Hem yiinıyor, 
hem de işi olduğıı gıbi anlatıyor- Ş hı ım z ılk okullaı ı taleb inın 
dum. Ben söyledikçe Yusuf bey gU- yaptı 1 re imleri tertip edılen 

(Re ım S rgı ı) Mlllı Hik miyet \e 
IUyor, şenleniyordu Hafiyelere kar· Çocuk B yraının ra ti ) n 23 ni-
şı aldığını \'aziyetlcrden, kurduğum san 939 pazar gunU saat (17) de 
tedb ı leı den ho lanıyordu. Böylece Evimııın Cağaloglundakı binasında 
SUleymanıye camlalnln yanındaki açılacaktır. G rmek aerbetıttir. 
Tiryaki çarşı ına varmıştık. Kahve· 

lerden barinin bahçeaine yanlamış
tık. Gecenin alaturka üçUne kada:-. 
Bu heriflere oynıyacağımız oyunun 
bUtUn plinlarırıı bazıı lamıştık. Yu-

uf be) in tam kafamın dengi b ... 

adam olrl uı u o ak anı anlamı • 
tım. Bu henf r hakkında c: k i 

detlı hal'eket etmek nasıl sövllve
yım bilmem d ıl nnı . zıip ın m 
mim hıletmek i tı)ordu. Ve: 

(Devamı VAr) 

• •• 
Konter•n• 

BakırkoJ Halkevi Ba~kanl·~ın-
daa: . 

bı ı. 

e
r ve • 

tıye serbe ttır, herkes giı e· 

Okuyucu lanmız 
Diyor ki ı 

Has köylülerin 
teşekkürü 

Beyof lu kazasına tibi Hasköy 
nahiyesinin ana caddeleri pek bo
zuktu. Çok büyük ihtiyaçlardan 
olan umumi hela yoktu. HalıcıoDlu 

vapur iskelesine yakın meydanlık 
çamurdan geçılmez bir halde idi. 
Yollarımız imkan dahilinde tamır 

edıldı ve edılmektedir. Umumi bela 

bitmek üzeredir. Çamurdan geçıl· 
mez olan meydanlık tamamen kuru
tulmu tur. Henüz nahıyemize gel li 
5-6 ay olduğu halde senelerdenberi 
her n n e ~ ap lmamış olan balkır, 
bu muhım ıhtıyaçlarını kı a bir za
manda b ran ve daha ı l ha pel· 
ç k ıl ~acı olan nahiycmı de il ·. 

de butun enerJ ıle çal a ğını bı . 
ful go teren \'C h kıkat n ıftih 
d g r g nç ve yorulmak b n 
yın n hı~e mu urumuz B H 

C n yapmakta old 
l ki~ t temenni · 

n c i, t k. r 
lerimlzl alenf olarak kıymetli gaz<'· 
tenizin (Okuyuculanmız Diyor ki) 
sUtununa derciQI sonsuz saygıları· 
mızla dılerb. 

Hasköy nahi~ esi halkı namına 
S tlu e Elıfi sokak sakinlerinden 

ı .uı ' 

Karabük Fab ikasının 
Demir İhtiyacı 

Sum b k t ı f nd n 
K k 

t 

panı kôpru u hurda demırleı mı Su-
mer bank tac ktır. 

Süt İşinin 
Halline Doğru 
DUn beledlJ•d• mUhhn 

bir topl..anh japıldı 
tstanb\ılda sut me el sinı tetkik 

Limanlar Umu.n müdür
lüğü proje· eri 

Muhabere ve Munakale Vekale • 
tıne ba lı olarak k ru m kta olan 
d lct ıım nl ı umum mudurluğu
nc aı t te .,. l t p J 
du lu e tay n ed 
1- An 

v S l lngiliz - Sovyet konuı-
n. ara U arımız- masında yeni safhalar 
da Kaçak Balık Berlin - Rom~ mıhve~nin ~~-

pada ve Akdenızde faalıyeti uzen-

Av / ı yanlar ne tngilterenin aeniıı mikyasta ~it 
diplmasi savaşına airlftili, ve bu ol• 

Yedi Yunanh .. lıkçı 
tutuldu 

Çeşme, (Hususi) - Çeşme civa • 
rında Goni adası yakınında balık av· 
lamağa mahsus ağlarını denize ata· 
rak b lık bekliyen ve Goni adasına 
çıkarak istirahat ettıkleri görülen 
Sakız adalı Pandeli oğlu Dimitti Pa
çilis, kardeşi Nikoli, Dımıtri oğlu 

Pandeli Bolos, Yani oğlu Yamandi 
Kafalis adlarında altı kişi, Goni •· 
dası üzerinde yeni te ıs olunan güm· 
rük muhafaza t k latımız tarafın • 
dan yak l nmı . büyük sandalları, 

balık lar ve tuttukları balıklarla 
Ç e adl esın verılmişlerdir. 

* adası yakınlann

d hıl ndc b l k 

n gôriılunce san
t r p P n )a a
zlı KostantL"'l 

leri ve b lıkçı ay
e ver imi tir. 

Yeni Hastahane 
Yeni hastahane 1000 

yatakh olacak 
f 

POUSTE: 

Bir kadtnı b·çakla 
yaraladı\ar 

Beyoğlunda o ur, tı Mehmet kızı 

M€ udc ı m nd bır gene kadın; Hu
se ınağa m h le ınd mukım Ce . 
laleddın İçel laraf ından bıçakla sağ 
kolundan yaralandı~ını iddia etmiş, 
C l eddın y kalanm tır. 

Bir kız yOzUnden Uç ld'I 
birbirine girdi 

39 
H 

F rıkovunde C 1 k ok 

F tihte Hafı paflda 116 nurnar3lı 
evde oturan Paşaoğl ı 13 va~ nda C • 

vıd ıle Deft rdarda oturan Osman 
o ı 13 va nda Remzi dun Defter-

ıdı ini k 1-

r bır z onr'.l 
ı m şiardır. 

rada bazı devletlerle ezcümle, Po • 
lonya ile ve onun arkasından Yuna
nistan ve Rumanya ile yaptıjl bir ta· 
raf!• garanti anlaşmalan vücude ge. 
tirdiği maliimdur. Yalnız bu ıaran· 
tilerin müessir bir hale ıirmesi ıçin 
Polonya ve Ruman:· nın Sovyet 
Rusyadan da yardım görmeleri ve 
icabında topraklanndan Rus asker~ 
Ierini geçirmesi zarureti de k~ndi • 
sini göstermektedir. tng"lizler her• 
hangi bir müşterek emniyet planı 

kurarlarken Sovyet Rusyaya da 
müracaat edecekler ve kendi siya· 
setlerine imale etmek istiyecekl rdi. 
Sovyet Ru a ile Berlin -Roma mıh· 
\eri ve An ık m"nt rn P t de • 

d 

D. Re a...ı ~AGAY 

Sarhoşun Zoru 
Kahvede oturan bir ada
mı vuran bir ••rhof 
b~fından raraladtlar 
G 1 t.a 

n 
mpa 

mur ı kelesinde Hu~ nln ukk • 
nında vatıp kalkan Behzad oğlu O.. 
man Aloğlu tle k vgava tutu m ş. 

tur. 

S rhoş Ak f bi aral k bı ını 

çekmı, ve kavganın en hararetli za• 
manında O manın 10l kalçasına p
lamı;tır. 

Oım 1'\. d , can c le Akifi ba• 
ş ndan yaralamıytır. 

Etraftan y t nler iki kavg cıyı 
a ırmı lar ve gel n polisler de her 
ıkı nı tedavi altına alarak tahkl • 
kata b lamı tardır 



-r•••••••• 
: : Roo~tt'in 

JJ.· l . S usuna Kü- Mesaıı ~ıt erın org 1 (l!qtaraf1 1 inci ~ada)_ 

C b tevcih olunmuştur. Her millet elin-., k D l tl ı·n ev a ı · deki avucundakini değil. etraftan c u ev e er tedarik edebildiğin~ de sil_ah~~a 
t hazırlıklarına verıyor. Bıtkinhge, 

da Belçika, Litvanya ve 
Yunanistan, Holla•. ' _ ..ı·ı - · tehdid altında 
Is viçre hükumetler• kel}(lı e~ını . 

.. diklerıni bfldırdder gorme 
__ _. . .ooo•-- tbuata resmi tcb· 

sevel· Bu hususta ma 
La Haye, 22 (A.A.) - Roo .. A ligatta bulunulmamıştır. 

tin mesajı hakkında Aim.an ~ukü: K unas 22 (A.A.) - Haber a· 
meti tarafından sorulan a.Şağıda~ 

1 
d • ına ~öre Roosc,·elt'in mesnJt 

-kA t· menfı m ıg ı:. ' ~ a la 
Uç suale Hollanda hu ume ı hnkkın .. a Bcrlın'e vcrdıgı ce• '!l 

cevap vermiştir: .. ~ . _ Litvanya ht.ikfımeti 22 martta _Af-

1 - Hollanda hukumetı, bu me_ an a ıle L' 'c.ınya arasınd.a ım-
sajın gönderileceğinden evvelce lıa m edılmiş olan muahede ıle Al-
berdar edilmiş midir? ~~an ya •nın Lıtvaııya ya karşı ~:r 

2 - Hollilııda b.ü.kiımeti, bir de· t" ıu silahlı tecavüzden vazge~tigJ-
,. 1· ur . · oldugunu 

r ceye kadar Roosevell ın ın~sa? ne dair temınat vernuş 
göndermesine sebep oilnUŞ mud.ı:: hatırlatmıştır. t" 

3 H 11 d h ··kt .. neti kendını ? 2 (AA ) - Roosevcl ın - o an a u .....,.. • Bcrn, - · · f 
tehdit altında mı h' tmekt dir? m saJı h ıkkında Almanya tara ın-

b b Uale cevap ,·eren 
Hollinda, verdiği cevapta . ~ dan soıula~ ır_ ı;; 

zuhurunda Hollinda'mn her ihti- ısvıçre hiıkumctı: 
1• ·k nın Alman ve it..-ıl-

nıale karşı hazır bulunması azım~ ı - Arneı ı a . 
.....ıdiğinly. il. ·-~.,...... h .. kUnıetlerine bir mesaJ gon-
ı;,'"" ave euıU<J~. yan u d bulundu-

Brüksel 22 (AA) _ Roosevel- 0 ,~nıek tasavvurun a 
' . . , l haberi olmadıgını, 

tin mesaJ·ına telmih eden Almanya ndan evve ce fl - r"ıa-
. . ,... in bttara ıgana 

sefiri hariciye nazırına Belçıkanın 2 - isvıçr., n . 1 d ~ _ 
• w. den emın bu un ugu 

kendisini Alınan tehdidine maruz yet e~ıle~.c~manya ile komşuhrı-
telAkki edip etmediğini sormuştur. nu. çunk~ f"a• resmen tanıdık-

Bel"i nın bu bıtara uo-
öğrenildiğine göre, nazır. ~- esmen bildirmiştir. 

kanın Fran..'13., İngiltere ve AJma.n- IarEmı r u tsviçre bitaraflığını or-
ed.,,..;., oldu- ;sase ' tm · 

ya. taarfınd.an garanti ı~ . 1 üdafaa etmiye azme ı:r 
w • • k d" • • tehdit altında. hiS· dusı e m 
gu ~ın en umu . . tir. 

' ııetmediği eeva.bın.=ı~vermış.=__:_tiJ'_. -------------......_ 
' - . / 
·venedik Konseyı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada} 
"ki nazır şe· Müzakerelerden sonra 1 

/ birde bir gezinti yapmışlardır. 
Ma.rko\iç'in beyanata 

. de şimdıye kadar olduğu gibi 
~d~ de Ciano--Markoviç mülik:ıtı 
şım ı 1 . . 1 
aınız iki devlet ile komşu arı ıçın 

Y · · de · faydalı değil, umumi sulh ıçın . 
..a...- mevdana get recektır.» 

intihara doğru yürüdüğünü dünya 
görüyor, takdir ediyor; fakat her
kes hu çılgınlık içinde iken kimse 
ba ka türlü yapmanın imkamnı bu
lamıyor. 

Niçın Y Çünkü yüzlerce milyon in
• an açtır, çıplaktır, yaşıyamıyac:ık 

haldedir de onun için değil mi? Si -
Iıih um .., ı ka dırınız, bu insanların 1 

hcı ·i toktur, hepsi güzel güzel gi
yinnuştir ve hepsi rnes'uttur. Ga
riptir ki hall rind n en çok şikayet 
e enler bu ~naıııanma yarışını en 
ı;ok köı ükliy nler ve körükledikten 
sunra da bir türlü anlaşmak istemi
yenl rdir. 

B gün, bır harbi çılmrmak, bir 
takır ülk leri i tismar ve zapt iGin 
s f dılen zihın i raf olunan enerJi 
sulh içinde bir anlaşma bulmak ga
yesı ı grunda arfolunsa idi anla.ş
rnanıazlığa imkan mı olurdu? Ha
yır, bo e y pılmısor. Yapılmadık
t:ın başka da en salahiyettar ağız
lar harbin faziletinden, lüzumun
dan bahsedecek kadar dalilletlere 
dü üyorlar. 

Çunku ışitilen sesler milletlerin 
hakiki sesi değildir. Atılan adımlar 
milletlerin kendi adımları değildir. 
Çünkü milletler mukadderatlarına 

hakim bulunmuyorlar; kendi kendi
lerini ıdare edemiyorlar. Yoksa bu
günkü insanlar harbi hiç düşün· 
mezlerdi. Fakat onları, başındaki

ler adeta inat eder gibi mutlaka 
mezb haya götıirmek istiyorlar. 

Rooseve.!t'in mesajı bu müthiş 

faciaya nihayet verecek bir istida
da malıktir. Amenkan Ciimhurrei • 
si bu rolü ifa edecek k:ıdar ruhi bir 
yükseklik eseri gösterirse bütün bc
Şeriyetin ve müstakbel nesillerin 
sükranına ve minnettarlığına liya -

Yugoslavya Hariciye Nazırı Mar· 
Jcoviç, kendisile ayni trende se~
hat eden Stefani AjanSIUm mu
messiline beyanatta bulunarak de-

k.ıt ke~bcdecektir. esen~· . 
Pariste mutab r.r • v .. l c:ı N 

P 22 (A.A.) _ Paris ve Lon· ... _ _.........,, ...... xz_...,........,~ ...... .--....... o.;;; 

miştir ki: . 
' cHarieiye Nazırı sıfatile dost il 1 
, ta-yayı ziyaret ederek geçen~e 
' Kont Ciano tarıd'ından. davet edil-

i diğim V enedik mülika.tı esnasında 
~ Yeni. ttalya'nın banisi ve 1t~a • 
t Yugoslav dostluğunun azimkar la: 
· raftarı MUsolini'nin en ya.kın nıe.aaı 
arkadaşı olan ve ttalyan - Y~gos
lav itilafını vücude getirere~ iın:8 1 
eden 1talya. Hariciye Nazın ile doğ
rudan doğruya temas etmek fırs~
tı ele geçirdiğim~n dolayı bahtı-
)a.nm.. 

llarko~ Berf'ıa'e de gidiyOr 
Belgrad, 22 (A.A.) - Yugosıa; 

N'azınnın Kont Ciano ile yapacagı 
bu ilk mUlikat esn,a..'!mda, :ıtalya ile 

, 'l'ugoslavya arasında mevcut itilif· 

ların ve dostane münasebetlerin 
. ruhuna uygun bir şekilde hali ha.
Zll'da iki memleketi alakadar eden 
'hötün meseleler gözden geçirilecek· 
tir. 

Aliladar bir membadan öğrenil
tiğme göre Yugoslavya hariciye 

' kazır ı, bn ayın 22 sinde Bcrrm'e 
liderek, Almanya Hariciye Nazırı 

Von Ribbentrop ile gôı'ü§ecektir· 

Almanlar tarafından vuJmbtı.Ian 
4avet ii:Eriııe yapdacak olan bu»
Jaret istihbarl mahiyette olacaktır. 

Belgradın mütafeası 

, Bclgrad, 22 (A.A.) - Belgradd~ 
tıkan cPravda• gazetesi, Kont Cı

, an~ ije Yugoslav Hariciye Nuın 
: 'l'zintzar Markovi.ç arasında Ven~ 
'dik·~ yapıla.eat olan m.Wfilcata bD' 
: 111.akaıa tahsm etmekt.edfr. Bu gaze-

te, iki devlet adamınm bu mülikat 
IBnasında sa.mimt bir ha.va içinde 

'lıilhassa ttalya ile YugosI.avya'yı a· 

1 likadar eden m •Wer baJrmtmdan 
beynelmiJel vuiJeti. t;.edkik etmek 

, fırsatım bulacaklarını yumaktaı
"1r. 

Pravda, Balkanlarda ve Tuna 
1-vzaaında. ttaıyan • YagoelaY' 1§
lıirliğinm takviyesi fçin ıtaiyan • 
Arnavut mi.iDuebetleri mese)e9ile 
leaca.r - Yugoslav yakmbğı mesele
lhıin de bu mWA.kat esnss>uda tal
~k edı1eceğini ili.ve etmekte.,. i6Y
la demektedir: 

«Belgrad itiJAflarıııJll iyf-'llr ,. 
.inde tatbiki ve derinl~.,. 

.:ırı;,, l ,.... 
dra, Bcrlin ve Roma arasınd: yapı. Tahranda 

kta olan diplomatik muca~cle .I ~ 
ma . d" kı· 
hakkında Echo de Parıs tyor . Ş ı · '-J 

l a Hariciye Nazın Mar- en JR. er Yugos a\ :ı; • • • • 
. b t""ık azım göstcrmesı la- ( Baftarafı 1 mcı ayfamızda) 

kovı ın t v . . ç · kü Bcrlin Yııgoslav-ı T hı an, 22 (A. A.) - Anadolu 
zımgelı) oı. un y 

d l
,,..k r-ok 8evlcr istemege ha - ajansının hususi surette gönderdiği 

va an ~ ~ . . . 
• 

1 
, r Yugoslavyanın Ingilız 1 redaktöriı bıldiriyor: 

zır anı, o · b' Al b .. Mk h ti' . · eg~ ine ve ır - Asrın en uyu ve en aşme ı 
· temine gırmı'\ ec · ı Şe l"kl 

msı~an . Polonya harbi takdirinde bıta~ dLiğiinıi bugün başıyor. n ı er, 
dör:t gu·· n, dört gece siirecektir. l<""'adair teminat vermesı 

raf kalacagına .. .. . a Marko- kat biitün İran, bilhassa Tahran 
bekleniyor. Önumuzdeki . y . halkı sevincini iıhar i~in resmi tö-

. . dr ve Parise gıtmesı de 
vıçın Lon a re nprogramının başladığı bir gü-
muhtemeldir.> nü beklcmistir. Halk, şefine her za-
Fıgaro söyle yazıyor: _ . manki bağlılığını bir kere daha 

. b" nısbetle dıgerlerı Imtıhan ıze • . göstermek için genç, sevimli pren-
. · k daha ağırdır. Mesela Jt.al · ses Fevzive'nin asil annesi Kraliçe 
ı.çuı ço d. harp 
ya gibi üç senelik mfıtema \ . - Nazlı , c kız kardeşileri birlikte 

1 rden bitkın bir variyete gc mış C· genç veliaht refakatinde Tahran'a 
le bır memleket icin bir milyon al- geldiği gündenberi coşkun tezahür-
an .. bin askerin silah altında bu- lerde bulunmakta ve şehir, gece 

tı yuz bir yük k d P d ıması ne muazzam gündüz bayram yapma ta ır. a-
Jun _urutt"ği düsünülürse, insan ken· yıtaht, emsaline nadir tesadüf edi
teş~ı~ e .. 

1 
d anneder. Halimizden I lır bir tarzda süslnmiştir. Bıitün 

dısıru ruya -a z . . 
t · eı 1·m Belki halımız o duvarlar İran ve Mısır bayraklarile 

"k' et <'mı\ . 
şı ay ··zel değildir. Fakat baska- örtülüdür. Bütün evlerin balkonla-
kadar gu • - ta edilecek rından ve pencerelerinden nadide 
lanna kıvas edılınce gıp 

bir vaziyettedir.• 
Oeuvre gazetesi de şöyle yazı • 

yor: ışıar 
İn ilizler şu kanaate varın . • 

dır kig Almanya, f tal ya ve Macans. 
tan il~ hemhudut olan küçük dev • 

k vaziyet almalarını 
Jetlerden .açı ça · ç·· k"" bu . ok _:: .. 1r-;;ldür. un u 
ıstemek Ç 1~ • 

memleketler doğrudan doğru~a bır 
istil.3.ya maruz kalabilırler. Binaen· 

aleyh, Fransa • İngilter~ ve Sovyet· 

ler Birliği ile üçüzlü bir anlaşma 
k sonra Fransa • Yunan, 

Yapma ve 
t-..nnz • Ruman· 

Fransız • Polonya, .u~ 
aire ikizli anlaşmaları buna 

ya ves ek Jlzımgeliyor. 1ngiltere
itbal etm 

• Moskovaya bu yolda bir cevap 
nm _ I . 

eğe karar verdiği soy enıyor.• 
ve~pulaire gazetesi de şöyle ya· 

zıyor: Yı 

lin"'nin damadı bugün u-
cMusso ı I b l 
l 

Hariciye Nazın 1 e u u. 
gos avya y lav • 
şacaktır. Diğer taraftan ugos 

. B lı'ne de davet Haricıye Nazırı er . 
ya M Başvekıll 
edilmiştir. Oraya acar . 

H ...ı.....ı Nazırı da gı· deceklerdır. ile arn;ıye -
Büyük bir diplomatik faaliyet go_ze 
çarpıyor. Fakat bu, Almanya ıle 
tıaıyanm her istediklerini elde ede
ce)derinl tazammun etmes.• 

halılar sarkmaktadır. 

Mareşal Fevzi Çakma
ğın hazi., teşekkürü 
Ankara, 22 (A.A.) - Genel Kur

may Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak, Anadolu Ajansma aşağıdaki 
mektubu göndermiştir: 

Genç yaşında ve hayatına doy
madan aramızdan aynlan sevgili 
k:umn Muaues'in bıraktığı teselli 
bulmaz acıya cenaze merasiminde 
bi.Dat bulunarak veya mektup, tel
graf ve çiçek göndererek can ve 
gönUlden alA.ka. göeteren sayın ve 
kıymetli zevata. nıuht.erem yurttaş
lanma gerek phsım w refikam na
mına ve gerek merhumenin zevci ve 
aile efradımız namma ayn ayn te
şekkür imkinma derin teessnrleri
miz mani olduğundan dolayı bu va
zifenin Anadolu Ajansının tavas
sutıarile ifa buyurulmasını rica • 
derim. 

Franrız Cumhurreisi 
Stokho me gitti 

Stokholm, 22 (A. - Bay Le-
on Beum, tsveç Sosyal demokrat 
partisinin ellinci yıldönümU mera
siminde hazır bulunmak üzere tay
yare De Paris'teıı buraya ıelmiftir. 

Bulgar Taleplerinin 
Yunanistanda Aksi 

Ha tayda 
Cumhuriyet 
H. P. T qkilatı 

Atina, 22 (A.A.) - Havas AJ1Ul· ı 
aı bildiriyor: 

Bay !letaksas Havas Ajansının 
muhabirine beynelmilel vuiyet 
hakkında beyanat vermiştir: 

Başvekil demiştir ki: 
- Bir salaha doğrıı. gitmekte ol

duğumuza dair ümidim çok büyük
tür. Yunanistanın bu salaha hizmet 
için elinden geleni yap~Uını zanne
diyorum. Nikbinim, zira büyük zi
mamdarlardan hiç bırinın memle
ketlerini buyuk bır ergiızeşte atma)( 
nıyet ve arzusunda olm dıgına kuv· 
vetle kaniım. 

Yunanistan'ın kendisinı Alman
ya tarafından tehdıt edilmiş hisse
dip etmediğine dair 2\.lman suali 
hakkında başvekil şu sözleri ilave 1 

eylemiştir: 1 
Yunanistan'ın bu büyük devlet 1 

Belediyede 
Teftişler 

(Baş tarafı 1 ine\ sayfada) 
icap ettırmektedir. Bunu nazarı iti
bara alan Dahilıye Vekaleti, bura
daki mi.ıfett·sıenn de talebi uzerine 
mülkiye müfettışler inden Saim'ı de 
kadroya ilhak etmı.ştir. Bu suretle 
İstanbul Belediyesini teftiş eden 
mufettiş kadro.<m (6) ya baliğ ol -
muştur. 

Bu müfettislerden Hikrnet'ın re
ishği altında bulunan Abıdin, İh
san, Saim ve Cavıt, muhasebe kad
rosu üzerınde meşgul olmaktadır. 
Llılfi de, yalnız başına İktısat Mü~ 
durlügu hesabatıle meşgul olmak
tadır. Muhasebe kadros.ile mesgul 
olan müfettışlerden muamelatı tet
kik edenll•ı-, bilhassa ba7.ı mühim 
meselelerle mc:>şgul olac.ıklaı dır 

Umu:n muhaı;Pbe ınuamcliıtıınn 

teftisiııin dört av siirecl'ği luhınin 

olunuyl1r. 
l\Tüfctt.işler, ınuhascbei hususiye 

tarafından yaptmlan birçok insaatı 
da esaslı şekılde incclıveceklerdir. 

Tetkık edılecek ınsaat, bilha~sa 

yaphrılan ve> insasından cok kısa 

bir zaman sonra çatlıvarak arıza 
gösteren bazı tlkmeklep bınaları -
dır. 

Bu hususta müft•ttısler, bırçok a
lakadarları dinlem şlerdir. -·-
Rumen Hariciye 
Nazırı Lon-Jrada 
M. Gaf ctnko' ~~•n gruksel 

ma bdattn.a bepn b 
Bruksel, 22 (A.A.) - Rumanya 

Har.ciye Nazırı Gafenko, bu :sabah 
Lonclraya hare ket etmıştır. 

M. Gafenko ne diyor! 
Brüksel, 22 (A. A.) - Matbuata 

beyanatta bulunan Gafenko, Ru • 
manyanın cmunzam menfaatler. le 

bağlı bulunduvu butun memleket
lerle iktisadi mü.nasebetlerini inki
şaf ettirmek ar-.wsunda bulunduğu
nu c:·;vıemiştir. Mumaileyh demis-
tir ki: , fljJI · 

•Kiiç.ük ve mutavassıt• Avrupa 
devletlenin~ sulhun idamesi y-0 -
lunda mühim bir rol oynamaları 
imkanı her zaman mevcuttur. En 
sağlam sulh temelı milletlerin ik
tisadi hayatının tanzımi ile elde e
dilir. 

Rom~ Matbu-ıtmua Nepivatı 
Brüksel, 22 (A.A.) - Rumanya 

matbuatı, Hanciye Nazın Gafenko
nun Berlin ziyareti hakkında yaz
dığı yazılarda iki memleket nok -
tainazarları arasında tam bir mu
tabakat müşahede edildiğini teba
rüz ettirmiştir. 

Üniversul gazetesi, Gafenko'nun 
Berline yaptı~ zıyaretin umumi 
vaziyetteki gerginliğin hafiflemesi
ne yardım ettiğini yazıyor. 

Curentul gazetesi, Macar • Ru • 
men münasebetlerinin de, Bertin 
görüşmelerinden istüade edeceği 
mutaleasında bulunmaktadır. • -·-
Yugos1ay - Hı~at görü•meleri 

Belgrad 22 (A.A.) - Bay Svet
koviç, bu sabah Zagrbe varmış ve 
saat 9,30 da hükumet dairesınde 
Bay Maçek ile görüşmuş~. Gö
rüşme, 11 e kadar sürmiiftür. Gö
rüşmelere saat 17 da tekrar başla
nacaktır. 

tarafuidan hiç bir zaman tehdit 
edilmemiş olduğunu ve iki memle
ket arasındaki dostluk münasebet
lerinin böyle bir ihtimalin tahaddü
süne imkin vermiyeceğinc kani bu
lunduğumu cevap olarak bildirmek· 
te hiç bir zorluk çekmedim. 

Başvekil, Bulgaristan'ın hudutla
rın tadiline dair isteklerinden b:ıh
seden şayialar hakkında da şu söz
leri söylemiştir: 

Bizim hesabımıza bu şayiaların 
tamamen a.sı1su olduğuna eminim.! 
Yunanistan, bu meselelerin ortaya 
konulması kendi toprak bütünlu!,rü 
ile alakadar olduğu için kendi he
sabına malik olduğu bütün vasıta
larla kendini müdafaa hakkındaki 
kat'i ka:-annın derhal tatbikinı in
taç edecegini daima tekrar eylemiş
tir. 

Maarif Vekilinin 
Tetkikleri 

(Batlarafı 1 inci aaytamızda) 
usulünün ta bik ekli lı kıknda 

tetkikatta lıulunmuş ye muhtelif 
muallimlenn bu husustaki müta -
lealarım dm emıstir. 

Vekil, Kabataş lisesinden çıktık

tan sonra. do~ı uca Maarif Mudiır- 1 
lügüne gitmiş ve orada bir müddet 
ka dtktan sonra İstanbul Üniversi
tesine gitmıştır. Ünıversıte Rektö
rile görüşmuş. yeni tıp dekanını. 

Partiye şimdiye kadar 28 bin 
iza yHıldı 

ntakya, 22 (A.A.) - Anadolu a.. 
jansuun hususi muhabiri bildiri
yor: 

C. H. Partisi Hatay vilayet. kon
gresi GUndüz sinemasında toplan
mıştı. Kongreye ıstikhil marşıle 

başlanmıştır. Bundan sonra Tekir
mebuşu R. Apak bir nutuk söyliye
rek Partinin Batay'da vücude 'Je· 
tirdiği teşlnla.tı anlatmış, partfyıe 
23 bin üye yazıldığnu, açılan ocak
ların 25 e baliğ olduğunu bildirmiş 
ve Partimizin altı umdesiııi izah e
derek Hataylıların kalplerile ve ka
falarile Partiye merbut oldukla.l"lm 
bildirmiştir. 

- - 1 .. 

İngiliz - Sovyet 
müzakereleri 

M. Naleld Londraya 
dönüyor 

~o kov·a. 22 (A.A.) _ Lond ada
ki Ingiliz - Sm: vet müzakereleri • 
kında hiikfımetme malfunat vermek 
üzere dün Moskovaya gelen Mais _ 
kinin burada kısa bir mü.ddet kala
rak Londraya döneceği bildirilmek
tedir.. 

H<'r türlü tefsiratı zararlı addeden 
So~yet mahfelleri Londra görüşme
Jcn hakkındaki sükutu muhafaza ~a 
devam etmektedirler. -·-hukuk ve ıktısat fakülteleri dekan- S' 1 k D 

ıannı da z·yaret etmişt r. LOVQ DQfVeki. 

mliH:·::il ~:~~~~~:~cve~:~e~ linin Beyanatı 
tından kabullerini rica etmısler ve BerOndea dinen M. Ttaao 
Vekili, hugün yapılacak Bursa ge- 1 
ziııtisiıw davı:-t etnıişl<'rdir. .. emaalann •he11111111yett 

Ünh·ersiHdP kmdı~ini gören bir birkaç q"n• kadar Mlll 
ark;:ıd;ışımtz.ı bC'~'analta bulunan olacakta 1,, dl,or 
I-fosfln Ali Yi.ıcel. ckmıstir ki: Bratislava, 22 (A.A.) _ Berlin. 

" - Üniw site ml's~lelf'rile za - ~en avdet ederı Başvekil Tisso, Ber
ten muhabere suretilc ve Rektiirün lınde yaptığı görüşmelerin ne dere
An karava vaptığı z='\ aretler sıra- ce mühim oldugunun birkaç güne 
sında da mcsgul oluyorum. Ünıver- kad~= anlaşılacağını beyan elmşiti.r. 
site maku e-;i muntazam çalışmak- Dıger cihetten Başvekil. Göringi 
tadır. 'T'aleb" bırliğıni soruyorsu - Slovakyayı ziyarete davet ettiğini 
nuz. Üniveı·sitenin idari ve ilmi ve Mareşalın da bu teklifi kabul 
mcsaılerınde talebcnın kendi başı- eylediğini söylemiştir. 

na bır organizasyon sahıbi olması- --
nı istıvor ve bir talt>be biı liğinin SJ k M 
k:sc>kkulü.nü arzu edıvoruz. Esasen 0V3 - acar 
Re~t.iir de bu ışle mesguldiir. 1 H d HA d• • 

Ö~rendiğim zp gi'ıre Maarif Ve- U Ut a ıseJ erJ 
kili, Üniversite talebeleriııin bir Ü-
niversitc lokantasına \ e bılhassa 

taşradan gl'len t lebelcrın konfor
lu yurtlara olan ıht çlarını naza
n ıtıbara al::ırak a nkadarfarla· bu 
mesele etrafında t ma laıda bulun
muslardır . -· -

Macar Başvekili 
Berline ğidecek 

Romactan avdet eden M. 
Telelclnrn beyanatı 

Budapcste, 22 (A.A.) - Macar 
Başvekili Telekı ile Hariciye Nazı. 

rı Csaky, gece Romadan Budapeş • 

tcye avdet etmşilerdır. 

Teleki, Macar Nazırlarının yakın· 

da Berline gideceklerini ve orada da 

herhalde Romadakine benzer bir şe· 

kilde karşılanacaldarmı beyan et -
miştir. 

~ 

Japonr.nn plAnr 
Çungking, 22 (A.A.) - Çekıa A

jansı bildiriyor: Takungpao gaze -

tesinin Hongkong'da çok emin bir 

kaynaktan öğrendiğine göre, Japon 

donanması Çin Denizinin cenubun. 
da Annam ile Beaneo adası arasın· 
da bulunan bütün adalan :i§gale te
vessül etmektedir. Bu işgalden malr
sad, bu adalarda denizaltı gemileri 

için üsler tesis ederek Hongkongu 
Singapura bağbyan deniz yolunun 

.kontrolünü temm eylemektir • 

ltaıya ArnavuUuk gUmrBk 
HUhath 

Tiran, 22 (A.A.) - İtalya ile Ar· 
rıavutluk arasında bir gümrük itti
hadı mukavelesi imzalanmışt1r. 

Diğer taraftan liret için de sabit 

bir kurs konulmuştur. Bir liret 6,25 
Arnavut frangına muadildir. 

-Slovak Hariciye Nazan 
protesto attı 

Bratislava, 22 (A.A.) _Slovakya 
Haricıye Nazırı Macar konsolosu 
nezdınde Macar - Slovak hududun
da vukubulan hadiseleri protesto et
miştir. 

İyi haber alan mah~llerde söy • 
lend ine göre Nazır bu hududa te-. 
cavüz hadiselerinin Macar _ Slovak 

hududu boyunca üç kilometrelik bir 
taraf bir mıntaka tesisini derpif .,. 
den Macar - Slovak muahedesi ah • 
kamını ihlal ettiğini söylemiştir. .. ... 

Sflezy~da Alman 
aleyhlarll§ı 

Berlin, 22 (A.A.) _ Alınan İstih 
barat Bürosu, Polonya Silezyasınıa 
bir çok yerlerinde Almanların cPo

lonya Garp Birliği. ne mensup Po
lonyalılann fena muamelelerine V9 

tecavüzlerine maruz kaldıklarına 
dair birtahm haberler netretmekte 
ve şöyle demektedir: 

•Birliğin Alman aleyhinde tahrir 

katı günden güne daha ciddf tekit.. 
ler almaktadır. Şimdiye kadar P1Jı. 
lonya makamları tarabndan alına• 
mukabil tedbirler, kafi gelmemek _ 
tedir_. -·-
Amerlkaya altın akıyor 

Vaşingto'l, 22 (A.A.) - Federal 
Reserve Bank, İngiltere, Holland, 
İsviçre, Avu.turalya, Yenf Zelanda 

ve Japonya tarafından gönderilen 
para ile .}.JD.Q• ikanın altın ihtiyat 

akçealnin son günler zarfında fak,. 

ri_ben 23 m;ıyon doları bulduğuntt 
bıldirm '1ttr. 

Bundan maada fngiltereden Ame;. 
~<!:.ve Kanadaya ıco milyon dolat\ 

1ık altın külçeleri gönderilmekte 
dir. .. 
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Vaziret Nazi~leşti Müsabakalan Neticelendi 
Vehip Paşa Beni Mutla~a _Teşeb- 170 Atletin iştirak Ettiği IJiJ.nkii 
büsümden Alıkoymak istiyordu Koşularda Yeni Rekorlar Yapıldı 
Halbuki Yalnız bir Keşif Ta!"-rruz'!. 11~ İktifa 

Etmek bir F eldket Dogurabilırdı 
10 mart sabahı erkenden ordudan gelen ~ıfr~ 

eanımı sıktı. Teklifim kabul oıunmuyo~.u. Vazıye: 
yakından görüp kat'i bir karar vermek. ıçm karar!~ 
hum Tazegu" iden Alacaköyilne naklettim. Erzu 

b. ıarassut mev· 
eehrini ve tahkimatını görebilecek ll' 
küni b k .. Un-:-.. 1~ şarki sırtlarında buldum. Burası 

u oy ~ . . · kıtalannın 
oehre 25 kilometre mesafede idi. Ermem • 
işgal ettiği mevzilere de 10 kilometre ~~aŞDUş!.ınl· 
Tarassut mevkiine hareketimden önce koyil d~laştım. 
Facianın en müthişi burada idi. güngiilenmış veya 

Yakılmı tl . lo..ncnftdaki ağl8§ma ve bağrışma· 
ş cese enn ~ . :ı-.nrf'Jenmiş me· 

lar insanın tüylerini ürpertiyordu. SWA&'" 
.. atmış bazı analar saçlannı 

medeki çocukları kucagına. . kadar feci 
yoluyorlardı. Sanıyorum ki ye~de b~· bu kanlı 
bir sahneyi gören gözler pek nıahduttur~lataamz 
manıaranm k8.J'llSlllda elem duymUI • 
t ....... 1 .. ..A•n ınahrWD kalınca hayvan· 
nsanlann iyi du,rı;..-- . kl rini ibretle 

lardan daha vahli bir mahlfikolabilece e 

aeyre~tik. da da .. kalanlara birer gUmtll meci~ye 
ura sag • ıesliye ettim. 

dağıttırdım ve ayni nasihatlan verdim, f • 
Kararglhımla bir kaç gece köylerinde ~~1 
kat köylünün benim misafirim olarak ia&e edilıt:\.~ ..... 
söyledim. dan 

Tarassut mevküıie çıkıiı&dan önce ErzurUDl 

lelen cevabı bir daha okudum. 
A. ynen ıudur : un 

BIBINOI KAFKAS KOLOB ''! 
WT.IGJ!'.

0 

K(llllAND> ·~-r .,. ~ dupJlJi 

9/S/SM 

ş1fre 
J c: 8/ 3/33' -· . ta"' 
C ş· dl e kadar aldığım raportarınızdan ve 3• 

.pre ~ bilvasıta istihsal ettiğim mal~twı 
·tliitmana dairaz çok bir fikP' ıa.zandım. Kegif tasır
l'Uzunun maksadı iptidai ve intibaisini bundan evvel 
arz ve izah etti~ hatırlıyorum. Bu m~ıdm her Erzurumcla Çifte Minare camii Kulama 
ikisini elde etmesek bile birincinin istibsahnden ~~~- eeplaaae depon idi 
ra tam hazırlık ve noksansız tertibat ile darbei ka • Ierde bırakllan bütün perakendelerin ve kıtalarm ileri 
)'eyi vururuz. Mal~~ llileJi olduP, veçbile otui altl, 
..._ ve on binn' ci fn•kalar bu maksatla ileriye yaklal· alınmasını emri yevmlleriyle de tebliğ etmlltl. Bu hal 
""."9 !'"' · ö enıek boğaz mevcudunu arttırıyor ve kolordunun gündelik 
tınlıyor. Kararımı tebdil e~k ~~p g rm 1 be· ihtiyacını 24,5 tona çıkarıyordu. DU11Dan1n yapması 
le beraber diP.r fır~ teceJlllll,UUnden ene " muhtemel hareketlerini erklnı cephiye ve ~umandan· 
.c-.ci fır·fLav.1 ı'leri sUrmegı·· de. muvıdd buln:ıU.Yorum. ..- a "· cet kati Jar nasıl dUtilJJüyorsa iqe vaziyetinin de öylece hesa· 
~ taarruzlye tabsia ettiğim kuvvet~ k: ba katııması ilamdır. Aksi halde en parlak bir hare· 
1i ~e vefa etmezse i!bu ~..A.n ibaret ka- ket en feci bir akıbete mtıncer olabilir. Tarihte Mos· 
.et ve vaziyetini me~ Çık.....,.~~ fır- kova ~, parlak bir sevkulceYI Jıareietlnin 
labiUr ve dört, bet gb sonra toplan•cak daha tlç Napoly<>n Bonaparb ne hale koyduğunu bir masal gibi 
bılm lnidmımile d&i'bel katlye vuruJur. evvel okuyanlar memdJ iflel'lne o kadar ehemmiyet vermi· 

, Vusum 10/3/34 Saat 6.46 ağleden yorlar. Enver pap da methur Sankamıt hareketini 
'Oçinetl Ordu tumand8J)l hariia üzerinden parlak bir aevkulcen hareketi ola· 

Veldp --•...at rak tasarladı. Menzil itlerini dtttUnmek töyfe aurs\Ul 
VUiyetlm çok lıuülefBliltl. Gelen bir ewuu ' ll'akat ifası takdfrincle il. ,.ınız ketti taarnıd yapa· düfllnenleri de hqladı. Neticede açhğili teairile bir 

_ .... '-u-..u- .ı.-~ue ..,_,aı.e~le bitmil omnyacaktı. çok efrat dondu. Yai'ahlar geri ta11namadı. 'Oatiln 
- A "•VWU UIUl.r J.t7JAA w3 kuvvetlerimiz bozguna ufradJ. 1kf kuvvetli kolordu• 
Btttttn iki kolordu Erzurum ovas;ıda a=::: muz mahvoldu. Karlı dağlar üzerinde aç kalmanın de· 
eaktı. Ordu erkim cephesi; 4: fır anın ğil noksan gıda almanın bile ne bUytık zayiata sebep 
118ında kaç gthıde topJanabDeceğini ve bu uman zar- olduğu yıllardanberi bu cephede tecrübe ediliyordu. 
fanda güvendiğimiz Kan.bıyık p.mbarmda erzak kalıp Kolördumun kuvvei umumiyesini ve ihtiyacı olan 
kaıımy· ...... ~ .... ve m---m- ErzurWll mmtakasına ka· -ae.au.a muwua k tma ıetı ekmeklik, yemeklik, etlik ve yemlik hesap cedve-
dar bireey getiremiyeceğbıi hiç de beşaba a :~ • lini buraya kaydediyohım. Bu suretle hem ordu ku
t ve 5 inci fırkalar bir haftadan önce bize iltihak edeınezıerdi. Bu zaman zarfında Karabı.yık ambarla· mandınının emrini yapmakla blltUn ordunun feli.-
l'Uıdan yiyecek olan 

9 
ve 

5 
inci fırkalar ve her iki kol· ketine sebep olacajımı ve tabii neticede benim de 

ordu kıtaıarı erzalmı yarısını yemli 0ıacak]ardı. tki mesul kalacağmıı göstererek bu emirden aykırı olarak 
kolordu toplanınca kalan erzak ancak Od Uç gtbı• ahvalin icabettiği tarzda harekete mecbur kaldığımı 
lraa oldufundan eğer ErzUitıDL ambarlan yaiılır da ispat etınll olacağım, hem de istikbalde bu kabil ha· 
e1iınize bir teY g'eçmeae bütün ordu ErzurUlllda aç· reketlerde kumandan ve erkAm cephe heyetleri (ko· 
llktan mah Bun halkm ilıtiyaçlarml da mutan ve kurmaylar) nin menzil illerinde derin dil· 
eJttenet 0~~la::!umu ~aya değil mahvet- tibicelerle· hareket etmeleri ltlzumunu tekrar etmiş 
llleye plmff oJacaktJ. Ordu ~ pri- bulunacatmı· 

Birinci laf kas Kolordusunun la 8 CedYall (Bir aındtl urfalllllnılz Ton) 

Kıta ı ! Ettik ı IJ 
9 -...Fub 7058 t871 3.529- 1.058 1.058 5.620 9.265 Koloni. katalan. 

S6 aea Fub 5032 1250 2.516 795 795 2.500 6.606 Karı~ 

kcilordu kararı 184' 560 HS 276 216 ı 120 2.595 fatihkla llliOjiL 

0t.a. Taltmu 651 224 180 54 54 517 sos Sıhhiye lıı&l&ifl 

&.lara taharu 408 227 204 61 61 480 806 iki Sey1ar Haıtallane 

~Yeı tahura 400 63 200 60 60 126 446 Park. 

C......au.n 721 45S .960 108 108 906 1.484 Telaiz T elıraf bll&ilL 

~katan 556 547 271 ss 81 1094 Ekmelrçi tala-.. 

v-. .. 6.S82 s.ı9S 
(l>namı ftl') 

.Altın çivi• atletizm mtısabakala-
rının kotıulara ait olan üçüncü kıs· 
mı dün muvaffakiyetle neticelen• 
miştir. Dünkü koşulaı·a bqta De
niz Lisesi ve harbiyesi olm~k üzere 
Haydarp&.1&., tstiklal, Galatasaray, 
Pertcvniyal liseleri, San'at okulu ve 
Beşiktaş, Galatasaray, Kasunpaşa 

Demir Spor kluplerine mensup 170 
genç iştirak etmiş, 3 katagori üıe· 
rinde yapılan müsabakaların 50 
metre dördüncü katagori 100 ve 
büyükler arasında yapılan 10000 
metre kotularda yeni rekorlar elde 
edilmiltir. Müsabakalar hakkında 
tenkidimizi ileriki yazılara biraka· 
rak teknik neticeleri apğı yazıyo-
ruz: 

50 metre düz koşu: "Altınçivi,, atletizm mOaabakalannda 800 metre kOfUllD'kea 
Cesmi, Galatasaray lisesi, 8 sa

niye (Yeni rekor); Necdet, Beşik· 
taş, 6 saniye; Ferit, Haydarpap 
6.2. 

100 metre kop: 

Okullar Arasında 
ya~~ 41:c~!:S.~:e~=:: Futbol Voleybol Masabakalarına 
:!et girdi ve ' 0 

dereceler elde edil- Muvaff akiyetle Devam Edildi 
BtRtNCt KATAGORt: Birinci, 

1rfan, Deniz Lisesi 11.1, ikinci ve
dat, Deniz lisesi 11.2, tıçUncll Neri
man 'Oniversite. 

OÇONCU KATAGORt: Şerif, 

Voleybolu : DarUft•l•ka, lfık, H•rd•...,.,. 
Bolazlçl, latanbul, Kız, Ç•mlıc•• ""U t.. 
r•kkl r•klp&erlnl t.eflyaye uir•lb 

----=------Deniz Lisesi 11.4; KAmuran, tstik· 
lil lisesi, 11.5, Sait, Galatasaray li· 
sesi 119. 

Futbolda : Vefa Pertevniyal ile 2 - 2 
Berabere Kaldı 

DöRD'ONCO' KATAGORt: Cez· 
mi, Galatasaray lisesi 11.7 (Yeni Dün okullar spor bölgesinin ter • 
rekor) ; Turhan Deniz Lisesi 11,8, tip etmiş olduğu futbol ve voleybol 
KAmuran 12. müsabakalanna üç sahada birden 

208 metre c18ıi kotuı devam edilmi§tir. Futbol ve erkek-
BtRtNCt KATAGORt: Halit De- ler arasında yapılmakta olan voley

niz lisesi 23.5; Muzaffer, Haydarpa- bol müsabakalarının birinci devre 
p. Lisesi 23.6; Bülent Deniz Lisesi karşılaşmaları geçen hafta bittiği i-
24. 7. çin bu hafta ikinci devre müsaba -
İKİNCİ KATAGOR1: Sait Ga • kalara başlanmış, kızlar voleybol 

latasaray lisesi 25; Orhan, tstan- müsabakalarırun birinci devre kar· 
bul Lisesi, 25.6 Mücahit Deniz Lisesi fllaşmaları nihayetlenm11ür. 
28. Dün ya_,ılan karşılaşmalan aıra-

400 metre dlla kot . sile verelim: 

Gören, Galaıuan.:· mubu M.ı, Yeni Sabah 
Ce~ 'Qniversite ~.7; Şevket. 

Hayriye Ll8eli u.ı. Kanası Volevbol 
'OÇONCO' KATAGORt: Ali Gala- I' 'J'. 

tasaray Lisesi 57.ıs; Saclı Deniz Maaabakaları 
Liaeai 159.8; Hakkı, aan'at mektehi 

800 metre: Okullar bölgesinin tertip ettili 
İbrahim, Galata.saray ldübü 2.9.'i v.oleybo~. müsabakaları galibine ve

Eli, Kqımpqa 2.11.7; Abdullah nlmek uzere gazetemizin koyduğu 
Haydarpaea liSesl 2.12.8. ' kupa lçüı olan karşılaımalara dün 

C'ÇONCO KATAGORt: K&zım, Kaba~aı voleybol sahasında devaın 
Kaslmpqa Kltlbü 2.15.2; Hüseyin edilrnış ve şu teknik neticeler elde 
Beşiktq KJUbU 2.15.6; Rüşttı, De- edilmiştir: 
niz lisesi 2.16.8. ERKEK SANAT OKULU - IŞIK 

1000 de yeni rtirklye rekoru. LİSESİ 
1000 metre dm kota: Hakem: Muhsin AkyUrek. 
Riza Maksut Galatasaray klübt\ Net ce: Birince devre: 15 - 10 

33.4.8; ikinci, Hüseyin, Demir Spor Işık.. . 
KlUbU 33.31.2; UçUncU Artan, Be- İkıncı devre: 15 - 1 Sanat Okulu. 
şiktaş, 34.50. 

Bu koşuda Rıza Maksut da ikinci 
ikinci gelen Hüseyin de 34.28 daki
ka ve HUseyin'e ait olaıı eski reko
ru kıl'IDl§lardır. 

110 metre manlah kofa: 
BUytıkler: Yavru 17.4; ikinci 

Do .. 2-2 Mnilere kala Pertevaiyal • Vefa takanuan 

15 - 3 Işık. 'ı.. • 

. Uç devrelik maçtan B0nzı1 lpk U. 
sesi galip. 
Takımlar: 

Işık Lisesi: ~ Jfedhl:ı 1teDltj 
Necmi, Adnan, Orhan. 

Sanat okulu: Adnan, Cevad, IUza, 
Mehmet, Hüsnü, Necmi. 

İSTANBUL LİSESİ - HAYDAR
PAŞA LiSESİ 

Hakem: SeUnı 
Netice: Birinci devre ıa - ıı. 

Haydarpap.. 
İkinci 15 - 8 Ha~ 
Haydarpaşa galip. 
Takımlar: 

İstanbul Lileii. Adiiui, ~ m .. 
dayet. Slill.ıi, Vedad, Sellhaddin. 

Haydarpap Liaesl: Mehiiıet; v .. 
fi, İrfan, Haya~ Nu8JJ.UD9r, ~ 

GALATASARAY LISl'St - DA. 
RttŞŞAFAKA LİSESİ 

Hakem: Sellin. 
Netice: Btrlnci devre: 18 - 18 O.. 

latasaray. 
İkinci devre: 15 - 11 Darli§tafaı. 

ka. 
Uçüncii devre: 15 - 12 Dar6f§8fa.o 

ka. 
Uç devrelik heyecanlı bir maçtan 

sonra Darüşşafaka galip. 
Takımlar: 

?alatasaray: Vahdet, İsmail, tJı .. 
san, Celil, Muvakkar, İzzeddfn. 
Darüşşafaka: Muammer, eeıaı, ı.. 

mail Cemal, Nuri, İlhami 

Boğaziçi liaeti-lıtildil lia 
Hakem: Muhsin Akyiirek. 
Netice: Birinci devre 10 - 11 a. 

ğazlçi. 

İkinCl devre • - 16 BotulçL 
İki devrelik bir- maçtan ..... Bo. 

lazlçi plip. 
T•k1mlar: Bolazlçi; ~ Ha

JA Sabri, Saruhan, Cihad. 1f1iaL 
latikW: Hüseyin, l'ethi, lluhid • 

din, ~url. lfilmıet, Faruk. 
lOZLAR ARASlNDA OYNAN. 

NAN VOLEYBOL~ 
Kızlar arumda yapdmalıta olan 

voleybol nriiaabekalanııın 1tfrJiıd 

devre ~qmalan dön netlcelen
mif, apfldald telmlk netlo8ler elde 
edilmiftlr: 

!STANBUL KIZ LİSESİ - BO • 
CAZtçt Ltsmt 

Takım.c: İstanbul: 

Ruhan, Hatice, Selma. Şehriya , 
(8-Tllll!I.,,._) 
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Üç Elma Beyin Masalı -·-Hakikaten kendisi de kaçmak namıyordu. Bu sözlere f84fırmış 

hususunda talebesine ön ayak ol-ı kalmıştı. 
da. Peri dedi ki: 

BfltQn talebe o kadar kork- - 'Oç Elma Bey yaramaz de-
muştu ki hoealannın ikinci ihtan- iildir. Yalnız takayı çok sever, 
na meydan vermeden kendilerini ifte bu kadar .. 
dıfany.a attılar. Baykuş hanım· 

Arkaflqlarını takib eden haceıi - Doirudur. Bfll de onu mem-
amavf niıbayet tanındı. 

Bütün talebe o kadar kork • 
•Uftu ki .•. 

Uç Elma Bey yiizflnil güneşin 
doğduğu tarafa çevirdi. Bttyftk bir 
cıddiyetle dört defa bağırdı: 

Tarh&et, tarWl.t, 1teai lniy6ltl 
Tekr.ar eski boyuna aldı. Uo 

Blma Bey çok yorulmuştu. O at• 
f&1ll erkenden Tataima uzandı. 
Henüz uyumuştu ki pencere.sine 
tık, tık! diye vurulmaya bqladı. 
Oç Elma Bey uyandı. Can sıkıntı
siyle dotruldu. Pencereainin dıfa
nmnda bilir misiniz kimi pdil ! 
Kml burun periyi!.. Peri kendiei

,p===n-23NTs=AN·it=MAN===::\Sil l ........................... :·········· .. ······· .............................. ~ ......... ................. ......................... . ...................... ;;;"" ... 
Sevgili çocuklar, 23 Nisan, yani 

bugün bizim milli tarihimizde sayı
lı günlerden birisidir. Bugünün Türk 
tarihine nasıl girdiğini ve ne suretle 
bizi sevindiren bayramlardan bit.isi 
olduğunu IW'&da kasaca anlatalım: 
Osmanlı imparatorluğu 1914 sene

sinde büyük harbe girmiş ve 1918 
senesinde bu büyük savaştan yeni. 
lerek çıkmıştı. Bu muharebe, Os
manlı imparatorluğunun son muha
rebesi olmuş, bu imparatorluk, bun
dan sonra art.ık tarih sahifelerinden 
sllinmi§t.i. 

Bir gUn içinde yaşadığınız hür ve 
müstakil Tnrkiye o tarihten sonra 
kunıldu. 

Ebedi Şef Atatürk'ün başbuğluğu 
altında bqanJan milli mücadele ve 
büyük inkılAp bu terem cümhuriye
ti yaratmllbr. 
Osmanlı imparat.oıiuğwıun son 

günlerinde birçok yerlerle beraber 
fatanbulu da ellerine alan dÜ§mall
lar, orada toplanan mebusan mecli
aloi kapatmJGlar, birçok vatansever
leri haı-e tıkmıllar, stlrgflne yoDa
llllllardı. 

fstanbul'a dtltmau. askerleri 18 
martta ginnielerdi. 

Milletin vekilleri olan mebuslan 
Ankara'ya çağıran Büyük Atatürk 
ise burada (Türkiye Büyiik Millet 
Meclisi) ni ilk defa 1920 senesi 23 
Nisanmda topladı. 

İşte geçirdiği bir feliketten sonra 
yabancı baskısından uzak bir yerde, 
hürriyet ve yurt. sevgisi içinde mil
let vekillerinin ilk toplan11 tarihi o
lan 23 nisan bu sebepten sayılı bir 
gün. milli hakimiyet bayramı oldu. 

Bugün bu büyük bayramın on 
dokuzuncu yıldönümünU kutluyoruz 
Büyük ve sayılı bir gün olan 23 
nisanı, Büyük Atatilrk çok sevdiği 
memleket yavnılarına da bir bay· 
ram günü olarak armağan etti. O
nun için 23 nisanda Çocuk haftası da 
başlar. 

Bu haftayı, eğlence ve neş'e için
de geçireceksiniz. 

Sizden evvel gelenler, bu memle
kette kara günler görmüelerdi. Sis 
Dk defa gözlerinisi cömhuriyet gn. 
neşinin l§lklarında açtınız. 

Onun için eğlence, neş'e ve bay· 
ram daima baklnnmdır. 

Sevgili çocuklar, bütttn gUnleriniz 

dlmhurivet rttneP kadar •!Rııl. ol-
sun! . •• 

( ÇOCUK HIKA YESİ 
iki 

1 

Haşarı Civciv 
Hikiyesi 

Tepeli, Paçalı'ya: Haydi git 111 
büyük incir yaprağının altma sak
lan! dedi .. (Burada bekleriz. Akpm 
olur. Ortalık karanr. Annem de far
kına varmaz.) 

Tepeli ile Paçalı iki haşarı küçük 
eivcivdi. Her akşam. gidip (tawk· 
farla beraber yatmak) hiç te hoşla· 
nna gitmiyordu. Tavuk anne öyle 
sert. öyle sertti ki sormayın. Hem 
de ak§&Illdan uykusu geliveriyordu. 
Tepeli küçük gagasmı yaprağın al
tından çıkardı: 

- Oldu mu! diye sordu. Şimdi 
diğer arkadaşları da bulmak aonra 
onlarla beraber kan.ıılıkta saklam
baç veyahut sove oyunu oynamak 
kabildi. 

Paçalı: (Evet, evet. dedi, haydi 
çabuk ol, bayan ördeklere gidelim). 

Sonra hep beraber bayan ördek
lere doğru gittiler. 

- Çat! Çat! Açın kapıyı biz geJ-

düz kadar sıcak olmadığını liisset• 
meğe batlamlltL Sordu: 

- Ne yapacağız? .. 
- öyle ise Çlftçl hanıma gidelim. 

Onlann FatO§U ile Alolu büyüktür. 
Belki uyumamıeiardır. 

Fakat çiftçi hanım dehoetli kızdıı 
- Haydi dedi, i§inize... Fato§la 

Alot çoktan uyudular. Hem bu saat
te uslu çocuklann uyanık olduktan 
nemde görülmilt? 

Bunun ilzerine Tepeli ile Paçalı 
tıpkı 8İ&lll kolkoJa girdJtiıWı gibi 
kanat kanada girdiler ve yollanna 
devam ettiler... BirdeD. Tepeli kor
karak baiırdı: 

-Nedir o? 
KUçücfl.k kalbi aaııki kafuma fır· 

lamıt sonra birdenbire ap1daruıa 
kadar kayDlllb. Kedi mi! Köpek 
mi? Aman ytlrelfm .pıma pıldll 

1kiai de korkudan derma1ulls hale 
gelmişlerdi. Birbirlerine aotuldular. 

ne bazı if&retler yapıyordu. 
Uç Elma Bey: 
- KftndiT o? bu saatte ne is • • • • •

J dik. .. 
- Siz kimaiııiz? 

Sonra I* batka aea lllttller. Ve 

o minicik ytlrelderine blrU - 1181'
pildi: Birisi karanlıkta (Kot kot.. 

tiyorsunuz ! 
P.eri: 
- Pencereyi açını• •• hızlı ba. 

luma1ıruz. 
Oç Elma pencereyi açtı yeclf 

kat yerin dibindeki hazinelerin 
tdaımmı elinde tutan Kızıl Burun 
Peri içeri girdi. Elinde bir fener 
tutu ordu. 

Peri '(1ç EJma Beye dedi Jd: 
- Size mühim bi.r 1ey söyliye

eeğim. Düşmanınız olu Baykuş 

banım &ize büyük fenalıklar yap
maya muktedirdir. 

- Peki, ne demet hıtiywsu -
naz! 

- Şunu demek istiyorum ki 
fDtikam almak istiyor. Hoca ba
nmı yiğenine bundan bahseder • 
ken karga bey işitınif; intikamını 
da bu gece alacaktır. 

Uç Elma Bey: 
- Ne ali! bekliyerum •elsin, 

• beni korkutamaz ki! .. 
Bu esnada Kızıl Bun1n Peri : 

"Sus!., dedi ve fenerin önOııe bir 
baş yastığı koydu. 

Peri: 

~ .. 
naniyetı. affettim. Arbk tekrar 
mektebe l'elebilir. dedi. 

Ertesi gün çocuklar mektepten 
çıkarken bdyUk bir • niyet etti
ler. BQ"lnış Hammın kl9flk hem
firesi epeyce zam.andan.beri kay
bolmuştu. Hepsi bunun devin sara-
71nda habsed.tldiiini biliyorlardt. 
Saray, çok uzaklarda bir tepe ü
zerinde gözüküyordu. 

Baykuş hanımın hemşiresini 

kurtarmak için aralannda karar 
ftrdiler. tt~ Elma Beyin ldaresi9 
de t,üyük bir cesaretle yola çıktı-
lar. 

Bir hayli yürtidfller. Uç Elma 
Bey çok acele edfrordu. Arka

23 NiSAN 
19 ...... 

..;..fta koru,_. 
.fara kana 
kea.a~ı 

• Eskiyi uaut, 
a tut. 

waat 

~' • • 'izi kurt.ana 
iade.re ...... l 

8küaitaı.. 
8ea ol oeoaiw. 

* . ....... ...,.. 
Yana~ 
Her ilde Ustöa 
8eaol~ 

" ~ ..... ; 
Rerp,yı bllea; 
Yanta. -giftll 
Se11o1~r 

llaua - Ali YÜCel ,. ,; 
dqJ.8n bir tUrltı ona yeti~i7or-ı-.-------------
lardı. Nihayet ODU pden kay- Talihli Kuç·· u··k 1,. ... -. ._ .. ___ , 
bettiler. • BiR AZ DA ŞAKA' 

Uç Elma Bey tek başına saray& Ok l 1 erişti. Artık aqam olmuştu. Ya- uyucu - .. L -·-
1 1 

L ....... _.,, 

vaşça kapırı çaldı. Genç bir bay- MUlcammel bir lc.t 
kuş kapıyı açtı. Dd talebe konutUyorlar: 

Uç Elma Bey: - Mürekkepsiz yazİnak için yeni 
- Siz Baykuş Hanımın bir usul icat ettim. 

h~esi (Babet) siniz de - - iyi yahu; nasıl becerdiğini ba-
fil mi? Ben sisi kurtarmaya gel- na da anlatsana! 
elim. - Kul'IU!l kalem kullaruyorum. 

- Tepeli ile Paçalı! •• 
Bayan ördek kapıyı açtı lkl civ· 

civ dediler ki: 

-Rica ederiz bayan ördek teyze 
bize çocuklarmızdan birkaçıoı W:.. 
rir miainjz? Hep beraber karanhkta 
aakla-ı-- oymy • t ·~ acagız ... 

Bayan ördek hemen öfkelendi: 
- Ne! dedi. Ne diyorsunuz. Be

nim çocuklanm çoktan uyudular. 
Hem iyi huylu Ç(>cuklar bu saatte 
ayakta dUl'lllallar Jd hep JJaf;arlar. 

Bunun flzerine ilci y~ Ka.ı 
halaya gittiler. 

Kaz hala: 

- Orada ne işiniz var balrayun ! 
diye haykırdı. Şimdi uslu çocuklar 
bu saatte hep uyuyorlaJ'. 
Paçalı (GideJJm bir de bayan Hin

diye- dediler. Fakat hayli de yorul
imı§lardı. 

Hindi teyzeden de aldddan ~evap 
ftl oldu: 

- Benim c;ocuklanm uyuyorlar. 
Haydi defolun bakayım. Guluk gu
luk guluk. 

Kot kot.. Kot kot) dlJ9 ~ 
du. 

tldai birden: 
- Anne! diye hayDrdllar ve tJOD• 

ra ikisi de anııelerinln tanatbınnm 
altına lroştular: 

- Affet bizi anne! Affet biZl! ... 
Bu sıcak kanatların altı ne kadar 

da emin, ne kadar rahattı! Ve cdae 
yemin ederim ki o gün bugUndtlr 
Tepeli ile Paçalı anneleriıitn sözle. 
rJııden bir defa bile o1lua ... .-. 
madılar. Hep onu dinlediler. 

Hiklyecl Ba&a 

-••••• 1 il·--- CD DEL 1 ıs 

ÇOCUKLAR : Sizin Bayramı. 
ruzda büyüklerinize, arkadaşla· 
nnıza tebriklerinl%1 lize bu bay
ramı yaraı.n Çoc:ulr Esirgeme 
Kurumunun kartlarlle yaparsa· 
ıuz yoksul ldmseaiz kardeşleri
nize yardım etmi§ olursunuz! 

• • • 
Minimini yavruların l(>jsünüze 
takacakları rozetleri kabul edi

niz. Bu yardımlaruıız1' yobul 
Tepeli ay ışığının, güneş ışığı ka- yavruları k~ olacaksınız. 

-Galiba biri •eliyor 1 dedi. 
'Oç Elma Bey dfnledL Dalların 

f&tırdısından ve yapraklann ııı.ır
tlınndan baş-ka 'bir feY duymaclı. 
Cetnır olmaya gayret etti. F,akat 
l>ütOn bunlara ratmeıı ftittill kıor
.konç sesler karşısında tttremekten 
hndini alamadı. 

- Fakat ben g i t m e 1 ı 
cesaret edemem. Dev, iki dakika

dar sıcak olmadığını, gecenin gün- _ ........ ·-·-·-.... - ........ 

~· xxxx:xxxx:xx::ıco:::xx:cc:~~~~'YV'-~~"'V'~fVV~fVVVV\,~~-;:;:;:; 

- Hu hu hu huu, tuuuktıvvn, 
hhhulhuTI .. 

'O'ç Elma Bey hafif bir f11ıltı ile: 
- Acaba bu bfr cadl mı? dfye-

1Hldi. Bütfin azası tir tir titri7or-
61. 

Peri: 
- Hayır, hay ar; bu bayk119 

lammdır 1 dedi. 
'Oç Elma Bq: 
- Ooo D6 tub&fl diye kahka

lia fle gftk!tl. Arak lrendlııde kor
b namına bfr uy kalmamıştı. '09 
Blma Bey pencerenin kftanna 
plcti. Oradan Baykuf Hanımın 
brkunç sesini duydu: 

- Ben fena kuyhl çoeu.tlan 
lılrbfye eım.,...-pldfm 1 

Fab.t Bayıkuş Hanım henös 
alztlnl bittrmlftl ki bo~undakf 
.. bDda. oetncllilnl 'ldaettl. •• 
Yal& pencerenin ken&ftJla oekfldf. 
Sonra da Yatatm oıtMma dtlftG. 

Pen • .ellndeJd feneri Ba7tut 
tiamm.ua l'Gs!erlnin {bitine kadu 
~rdi. Zavallı o kadal"oicorlmlq.. 
ta 1ri çivilenmlf gfbf olduiıı yerde 
bldı. 

'Ot Elma Bey t>ayku'tm 'bu ha
lıne acıdı. Ona doiru im'liye • 
rek: 

- Sfze O. yapbfmı kusur
Jar6an .dolayı dfımı ılea ederim, 
dedi. 

Bqkilf U., ~ m.. 

da bizi yakalar. 
Oç Elma Bey: 
- Devi de göreeeifz. dedi. Ya

vqç.a devin odasına ibldL De-v, 
derin bir uykuda- idi. tJ'ç Elma Be
yin gözfine bir lı» ilişti. Banunla 
devin bacaldannı ıokıca balladı. 
Sonra (Babet) in elinden tuttu, 
kaçıp kurtu1dabr. 

BayO. hanunm evine plinciye 
kadar bir dakı"ka bile durup dfn. 
lenmemiflerdL 

Ba7k1lıt Hamm: 
- Biz hakikaten pek cesur bir 

çoeuk&Unuz. Pek çok yoruldunuz. 
Geliniz Oç Elma Bey. dedf. 

Sonra onu kollanndan tutarak 
J'Uaga kendi toTtnden 7•'Pılmıt 
yatağına koydu tJ'~ Elma Bey e
rada pbucat uykuya daldL 

Uyandığı zaman kendisini ör
gQ ören blyflk: .ann$Slnia pııında 
gGnll. l'evkallde .-.mtı. taldı. 

- Beni _, IMll&blldlnls bl-
71k anut 

dfJ• ...ınn ,..tm IOrdL 
- Sen ihtiyar meıtenla kma

funda ~ordan.. Q.hre• o b-
dar 1oınn bir halde idi ki teni 
k11eatıma aldım; kendi yataiama 
getirdim. 

- Bftyttk anneelifım ben kıaıytb 
elalı kaç eene adar oluyort 

BITU ame 1'M'&f9& stildi: 
- Oll r eledi, o bdar uzun u

manlar rçti ki dotrun ben Jıeu
b• unuttwlış :yanınn ı 

Qcl Ame 

- •ON -

Mart ayı bilmecemizi ç&aı oku

yuculamlm arasmda gektiğimia 

kur'ada birincilili banıp masa sa· 
atini alan tatanbul (44) thıctı ilk 
mektep talebealnden (331) No. Ilı 
Dilek YörOk evvend gün matl>aamı

za gelerek kuandıJı masa saatini 
alnulbr. Dçik Dil4?P hayatta da 
daima ta111ıJi ofma8JDJ ~ ede 
rı.. 

Aile JUVamDm teıılillnit 'ftr
IJlu:aı tçıct ft 1aJMAR yW.r. 

ÇöcM Iait-geme J[""'""' 

G...ı Meri:ai 

••• 
Bayramda çocm romtlerbai .. 
'Ve, seve &öPfuıbe t.Jnııızl 
Bunun varhlile 1tfmnllz, Yok
lul Yavnılaru\ Satb1ma ıto
palaeaktJr. 

8llftlan IRll mtlb•llgayd.. • 
Bir Parls'H, bir Tuluzıu ve bir Nısan 

lıfanDya'h konquyorlar: 
Parlsli - Zannedersem bisim aile 

ihtiyarlık rekorunu kırmı§tır; am
cam yb on J81111da öldü. 

Tulmlu - Ytil ~ yqında mı? Bu 
bir§ey mi azizim? Ben teyze.mi yüz 
yirmi yaeında kaybettim. (Marail
yahya d6nerek) Ya Biz! 

Marsllyalı - Ben mır ŞttUr Al
laha, bugUne kadar bizim ailede ... 
amm nedir bilmeyi&. 

* v • ..,ru n.,. ........ , 
Blkim soruyor: 
- Siz bir vapuru batırmakJa mu

nunsunuz; kendinizi müdafaa için 
ne söyliyeceksiniz? 

- Kapanam vapurda idi bay hl-
kim. •• 

* Spor mw•kı 
- GeçD1İI ola Ahmet ne di19 ·1'1· 

8'bıtl aardııı ! 
- Kabahat sporda azizim. 

- Spora mı hevealendhı ! 
- Hayır, karım heveslendi de. .. 

* Açıkgöz çocuk 
- Oğlum babanın adresini verir 

ilıhdn? 

- Ymbaneal Balıçekapıdadır. 
- Ya numaruı Dedir? 

- Gayet kolay bayım; 
bpnm ...._ ıml""t. 

Ayı Bulmacamız 



2! ffllAlf , .. 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

• Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir~ 
-m- YAZAN ı SAMI KARAVEL:_ 

Yürük Oğlunuıi Sesi 
Her Tarafı Çınlattı 
• .J Bu••tün Baş Altı '' ikindiye Kauar . 
Güreşleri Bıtmış Olmalıdır " -

- Duydum, duymadım deme~
niz... Baş güreşten gayri o~an. mü· 
sabakalar ikinciye kadar bıtını§ ~
lacaktır. ikindi vaktine kadar gu· 
reşlcrini ayırd etmiycnler berabere 
bırakılacaktır. Beraberliği kabul et· 
meyip itiraz edeceklerin mazeret
leri kabul edılmiyecektır. Bu sebep· 
le pehlivanlar hasımlarile bir an 
evvel güre !erini ayırd etsinler ... 

Yürüko -1u bu ihtarı yaptık~an 
sonra· a;kadasile tekrar yerın ~ , 
dönmliştü. 

Fakat· bu ihtar Amasyalıların 
hiç te i~ine gelmemişti. Hep bi.rden 
bağırmağa b şlamışlardı. Hatt~; u
mumi idareyi tesise memur agalar 

• lar heyetinde bulunan Amasyalı a?'~ 
hakemin bu ihtar ve W nına ıtiraz 
etmişlerdi. . 

"Güriiltu ğaldı. Her kafadan bır 
ses km cra başl dı. Yürükoğlu bu 
gürültünün nereye gid eğini keş
fetmişti. Derhal olduğu yerden f.ır
ladı ve seyircilere doğru seslendı: kil .. k 

- Ağalar, Beyler! .. E~cr,. A c;u (> 

gü.ı: eşler ikındidc bitmezse, bıl~h~r -
h,tkcm heyetini tenkit ctmeyınız. · 
Çünkü: b ş giırc ge ikir, Amasya 
güresinde oldu~u gibi gece olur .. 
B raber kalır pehlh anlar ... 

Deyin ~e · Tokatlıların, Kastamo· 
nulul rın, 'Sn a Iılurın aklı başına 
g lmişti. BinlPrce ki . bi az e~·vel
ki bagırtı y ı ine şö~ le e l nıyor
lardı : 

Yi.iriikoğlnnun söy'ediklerı 
doğıu ... 

On binlerce kişinin bağırtısı v~ 
müttefik bir cephe alışı Amasyalı· 
laı ın sesleı ini örtbas etmişti. 

Ayıboğan olduğu yerde 1:'ü:ük
"ğluna başını çevirmiş dişlerını gı· 
eırdatıyordu ve yanında bulunan A
masyalı bir ağaya da: 

- Ah; gabbenallı, garuyon mu 
biyol... Nasıl kazığımı çıkarmıya ça 

lışıyor?. . . 
Sözün kısası ; YUrUkoğlunun .ışı 

anlayışı Amasyalıların m~v~ıa
nnı bir anda altüst edivermıştı . 

Fakat; çarnaçar hakem heyeti· 
nin verdiği karara t abi olmakt an 

- l be başka çare yoktu. Sonra; aga ar 
yeti de hakem heyetinin kararını 
tasdik etmişti. 

Bu hal karşısında Amasy~lı ~e?· 
livanlann faaliyete geçtiklerı goril
lüyordu. Evvelce ağır davranan v~ 
hasımlaı mı pW1du geldiği halde nıag 
liip etmiycn Amasyalılar şimdi çok 
geçmeden birer, birer hasımlarını 
nıağIUp ederek meydanı temizliyor 
1ardı. 

Hatta; başaltına güreşecekler ~e 
bir an eV'. el meydana çıkarak gu-

reşe başlamışlardı. .. .. 
Kel Hasanın yUzU güimu.ş~~· 

!'ürükoğlunun patırdısız, gürültUsuz 
Yaptığı bu iş mühimdi. 

Hasan, yılışarak : . . . 
Ülen Yürükoğlu hinci bıtll dın 

Arnasyalılaı1 ... 
Büyük orta pehlivanları on_ onbeŞ 

dakika içinde birbirlerini magl~p e
derek meydandan çekilmişlerdı. 

Ortada, baltına güreten pehll· 
Vanlar kalmışb. Bunlar da bir a!l 
evvel işlerini bitirmek için çalışı· 
Yorlardı. Çünkü; berabere kalırlars-:ı 
hiç bir hediye alamıyacakJardı. 
YUrükoğlunun keyfine payan yok 

tu. İkide birde gülerek yanında btı· 
lunan Hasana: 

- Nasıl Amasyalılardan çıkar· 
4ık mı kazıklarımızı ?. 

- Tam yerinde oldu. . .. 
- Ne kurnaz adamlar? .. öyle gu-
~ bir plan kurmuşlar ki!. Eğe.-. 
ben olmasaydım mükemmelen. ve 
belli olmadan tatbik edeceklerdı 0 • 

Yunlarını .• 

_Hiç şüphe yok ... Ben bile anla-

mamıştım. .. . . 
_ Zaten; Amasyalılar gureşı ılk-

bahara bırakmak için çok çalışmış· 
tardı. Fakat; Sıvaslılar de~kod~yu 
büyülttükleri için nihayet; ızze.~nc~ 
fis meselesi haline gelen b~ ~eşı 
bilmecburiye yapblar... Şımdi de 
güreşten kurtulmak için işi geçe bı
rakıp ortadan beraberlikle sıyrılmak 
istiyorlar.. . . 
_Doğru .. tki saat kadar kendmı 

Akkoyunluya karşı koruyac~k, J~~ 
ra da g e olunca bilmecbu~ı~e gu
reş beraber kalacaktı. Çok ıyı yap· 
tın Yürükoğlu ... dedi. 

Amrısya ağaları oldukları yerd~ 
kıvı anıyorlardı. Hele; Ayıboğan nJ 
yapacağını ırmıştı. Al koyunluya 
dört saat kadar karşı l~oy~c~k .n~
fesi yoktu. Zavallı adam, ıçın 1cın 

ağlıyordu. 
On beş enedir, Anadolunun baş 

pehlivanı olan Ayıboğanın üziintU-

sü çoktu. . 
Fakat; rlınden birşey gelmezd•. 

Karsısına çık cak olan hasmı bu· 
gün .için kendisinden çoll'" kavi idi. 

r~akin, ne de ol a en son gayretile 
hasmile boğuşmaya ı·arar V"'r· 
mısti. Mag!Up olın mak bi akis has
mını maglfıp etm k i in c 1 ı::acaklı. 
Mademki, gü e uzarsa nefeşi ke.::i
lerek mağlup olmak htndısi kin m•ı 
k dd rdi Bin nalc} h · efesi v~ 
hızı üzerınde jken ilk ellerde s1nıs1kı 
ve canını dışinc t k ı ak olan a kuv· 
veti ve zoru ile gürcse gırnıeli idi. 

Yani; ilk hızile ya hasmın~ 
. O-lılp etmeli ve) ah ut keııdısı 

nıae 1 ·a· 
mağ·lıip olarak ortadan çıkma ı ı. ı. 

Her halde güreşı uzatmak kar 
aklı değildi. Jt.Jğer, Amasyalıl~rın 
manevı alan galip gelip de gureş 
geçe kalmış olsa idi, o vaki.t, mü
sabakayı uzatmak ve geceyı tut a
rak berabere kalmak muvafık olur· 

du. . 
Simdi bu olama7.dı. Güreşı uzat-

nıak demek neticede daha büyük 
bir rezaletle mağlfıp olmak demek· 

ti. 
Ayıboğan, oturduğu yerde k~fa-

sından planını çizmişti. Bu gltL"e§ 

planını Amasyanın en büyük a~~: 
)arından ve biraz evvel dertleRtigı 
adama anlatmak için olduğu yerden 
kalktı. Çok geçmeden ağa ile ko· 
nuşmağa. başladı: 

_ Ağam; göri.iyoı sun ya? .. tş fe-

na· .. 
Evet; Yürükoğlu domuzu işi 

çaktı .. N yapacağız simdi~ 
_ Ben, güre planımı çızdım. 

- Nasıl? 
_ Madenıkı; giıı eş uzun mütjdet 

içine girmiştır. t i <:abuk bitirmek 

lizundır. 
_ Daha fena olmaz mı ? 
_ Hayır; eğer güre i müdafaa 

tarzında yaparsam uzar, uzadıkça 
da nefesim kesilir, ondan sonra da 
hasmımın elinde bir oyuncak olur 
ve daha ziyade kepazelikle mağlup 

olurum. 
-Peki; 
_ Bu sebeple; güreşe olanca hı-

zımla gireceğim, ve Akkoyunluyu 
yenmeğe çalışacağım. Hiç olmazsa 

bir saat mükemmelen ve durmadan 
çalışabilirim.. Bu bir saat zarfında 
ya mağlup ederim bu herifi veya
hut kendi hızımla mağıap olur or
t adan kalkarım .. Ne dersin bu pla
nıma ağam?. 

Ağıı.; mülahazaya daldı. Çok geç-
meden cevap verdi : . 

_ Doğru bulurum planını ... Belki 
de bu hızlı 'e ce ur gilrcşinle has
mını da ma;lfıp edebTr ın? Allah 
bu ... 

(D •amı var) 

T&llllAaA• 

Hatay Başvekili 
Şehrimizde 

Büyük Millet Meclisi bası sıfati
le Hatay Devlet Reisi Tayfur Sök ~ 
menle birlikte Mecliste yemin et • 
mek için Ankaraya gelmi§ olan Ha· 
tay Bq vekili Abdurrahman Melek 
evvelki gün şehrimize gelmiştir. 
Başvekil doğru Parkotele inmiş 

ve kendisile gör il§en İstanbul maf>. 
buatı mümessillerine ıunları söyle
ml§tir: 

c- Gazetecilerin Hataya gelme -
eini çok arzu ederim. Geliniz, gözle
rinizle görünüz. H::ıtayda neler ya
pılmış olduğunu hiçbir izah ve tak
dire hacet kalmaksızın hiçbir hayal 
ve tasavvura lüzum hasıl olmadan 
bütiin hakikatile o zaman görecek
siniz. Hataya geldiğiniz zaman her 
şeyden önce kardC'şlerinizin seneler
dir birikmiş tahnssüıile karşıfaşa • 
caksınız. Sonra Ti.irk kabilivetinin 
nel<?re kadir olduğunu kısa bir za -
man içinde neler yapılabildiğini, ne
ler yapabilmeğc müsait olduğunu 

bir kere daha y kından örer .. k tak
dir edeceksiniz. H Ik her ~ahada 

hummalı bir \ lı ma df'v P ne g·r • 
m · bulunmaktadır. Karde lerinizirı 
m zhar oldukları bu yPni havat dev
rec;inde livakat ka?andıkları mum -
t 7 mevkie n sıl bir a kla bağlan • 
m ş olduklarını ve bu rnevkiin şeref 
ve itibarını bir kat daha arttırmak 
için durmak ızın nasıl didindikleri· 
ni görmek hakikaten bir zevktir. 
Tü kiye Cümhuriveti kanun! mı 

H~ta' ı in d h aynen kabul ettiği
mizi bTvor unuz. Bunl rın bir kıs
mı mll\ f ki' e>t1t'.' tatbika başlan
dı Diy rl rİ de peydPrpey rıkarı) • 
m ktadır > 

B k 1. dü 1 hri ı de b zı zi-

(Battarafı S inci eaJfada) 
Sabahat, Mileyyet. 
Boğaziçi: 

Nükhet, Zübeyde, Nilüfer, Hile, 
Melahat, 1' .. erda. 

15 - 11 
4 - 15 

15 - !5 
İstanbul Kız Lisesi ka.zamtil;ttiı. 

' SELÇUK - ÇAMLICA 
Çamlıca: Fatma, SüheylA, Lütfi. 

ye, Latife, Semahat, Nurimisa. 
Selçuk: Emel, Şükriye, ŞaziP' 

Meliha, Selma, Leman. 
9 - 15 

15 - 9 
15 - 8 

Çamlıca kazanmıştıı. 

İSTİKLAL ŞİŞLİ TERAKKr 
Şişli: Afü e, Türkan, Saadet, Jale, ı 

Türkan, Selma. 
İstiklal· H lide, Melahat, Mnı;ali-, 

ha, Türk~ n, Haticcı Mualla. . 
15 - 2 
15 - 9 f 

Şışli galip. 

Melek GDrdağ 

00 00 ıın 

Futbol 
Pertevnlyal: 2 . Vefa: 2 

Futbol m çlarının ikinci dcvı e 
kar ıla mal rına dun ba~l nmıştır. 

İlk oyunu Vefa - S n t Okulu galibi 
Vefa il , Perte\ niyal • Er ·ek Öğret
men Okulu g lıbi Pertevniyal yaptı. 
Takımlar s haya şu şekilde çıkt • 

lar: 
Pcrtevnı 1 M noel İbr h m, 

Buoun Yapılacak 
Futbol Macları 

Milli kilmc maçlan (Takıim ıta-
dındo.): 

Galatasaray - Vefa saat 17 de 
Huıuıi maç: 
Fenarbahçe - Pera, saat 11 de. 

Barutgücii. sahasında 
Beşiktaş Altınova -- Barutgücü 

A takımlan, saat 16 da. 
Yeşildirek Özyurt - Barutgü • 

cü B takımları, saat 14 te. 

bir akın yaptılar. Ortadan sağaçığa 
gelen top s açığın beki atlatarak 
güzel bir vuruşu ıle Pertevniyal ka
le ine girdi. 

B n n sonra g li y yen Pertev -
Ü7C'] k nl rıle has mla • 

rm ın k km•ya b ladıl r. 
:-; iiıhar ·r ·n 'erdi ı p ı H ydar 28 

inci d ki ada güz 1 bir vuru la b -
r b lık ısını yaptı. Ve birinci 

de rc> bövle nih et buldu. 
İkinci d 'ı e: 
Vefa lıl r n topa \ urma ile d · de 

be kala oyuna ba l ndı 
Topu oı t d n l n Pcı tevnıyaliıı 

1 hır r yaptı, \'e bu 
fade n F i sıkı bir 

1 n 2 ınci daki -
Vef a~hır ı 

hl r 

yaretlerde b l nmu t r Bir c ç gü
m; k dar Ankaraya dön cekt'r. --- Namık Fahim, Ekrem, Vedat - n 

Haydar, Selahaddin, Adıl, Fethi, Ö
Zavallı Bir Amele 

iki tonluk bir tafın 
altında can verdi 1 

Tire, (Hu u i) Tı e kauısının 
M hrnutlar kö ü civ rmda müthiş 

bir kaza olmuştur. Mahmutlar kövü 
civa ında küçük M nd r s 11 hrin n 

mer. 
VC'fa: Ilu C'Yİ» - Murat, Ah • 

met - KC'nnn. Fikret. Vednl Ne- : 
cati, Şahap, S hah ttin, z ki, D f 

etraf na ihata duv rı çckm k i.ızere ğ b 
t ç karıld ğı ır.ada, bu i te çalış 
tırılan am l çavu u Bursalı Ab • 
dü · r m o lu İsmail ocağın üst 
k ~m nd n dü"'en ıki tonluk bir ta. 
şm altında kalmıştır. ra oyun m vazin bir 

Bundan sonra oyun mlitevazın bir 
Amele çavuşu, bu müthiş sukut 

15 inci dnkik:ıda Vefalılar güzel 
albnda neye u~ad~ını an~mam~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~ 
ancak bir savha koparabilmi:;;tir. Za-' .. , 

;:~~!'ı:'~~:k~:;, ~:~;~~~ ~~~:,:ı::ıA~erıka bombardıman 1 
:~~~;:nde hayata gözlerini yum - Ed ı lmek Tehlik~s i nde 

Hadise tahkikatına Ödemiş Cüm- (Baştarafı 4 cu srr:rfw) 
huriyet müddeiumumilıği el koy • münakaşa cere~ an etmektedir. 
muştur. -·-M adrld resmigeçidi 
ıs Mayısta yapılzcak 
Madrit, 22 (A.A.) - Umumi ka

rargah, 15 mayısta yapılmasına ka
rar verilen zafer geçit resminin 30 
Mayısa bırakıldığına dair P.cnebi 
memleketlerine yayılan haberleri 
tekzip etmektedir. 

Aliikadar mahfcllerde tahmin e· 
dildigine göre bu haber halıhazırda 
Avrupada hi\küm süren qiplomatik 
gergınliği arttırmak gayesile işaa 

edilmiştir. 

B rselonda bir idam 
Barselon, 22 (A.A.) 1'Jski si-

vil muhaf ızlaı ın generallerinden 
Jose Aranguren Rold m, idam edil
miştir. -
Fransa Rumanyadan 

petrol ahyo r 
Bilkreş, 22 (A.A.) - Fransa'ya 

1 nisan 1939 dan 31 mart 1940 ta
rihine kadar 400 bin ton petrol sa· 
tılması hakkında otuz Fransız şir
keti namına dün Rumanya ile bir 
mukavele ıınzalanmıştır. 

Bu mukavele, geçen 31 mart ta
riq,li Fransız - Rumen anlaşmasının 
tatbikatı cUmlesindendir. 

-·-Feci bir kaza 
Kato\'İÇ, 22 (A.A.) - Bir tram

vayla bir otomobil çarpışmıştır. 
SadmPnin şiddetin n otomob!rn 
benzin deposu ateş lmıştır. Oto
mobirn İC'inde bulun n 4 kisi ale\·· 

Her ne oluısa olsun, Havay ada
larını muhafaza eden ve faal olarak 
Filipin"lere asker ıhracına mani o
labilecek Guam adasının kıymeti 
harp esnasında çok mühim olacak
tır. 

Salnhiyetdar Amenkan mehafıli, 

muhtemel bir bomnrdıman hadise

si lchdıdmden hubeı·d r d imiş -
tir. 

Sena'da ordu komıs) o ıunda 

Amer ka 1 ha\ cıka 11h rbiye Re

isi GC'nenıl Ar l".i, ç nleı de, Al

many nın, !\frık nın ,<'rp c;ahıl n

den, c n bt Am k sahı-

yan etm ti. 

G eı alın, :, ı ıca 

Birle ık Amerik ya 

1 n d n 

Alm n nın, 

ı apab lecegı 

muhtemel bır taarı uzun ancak ce
nubi Ameı ik dan geleceğını, zira 

bu mıntakalarda tayyare lisleri te

s·s etmeı ın, bo nba ve rn hrukat 

stokları ) apn a ın mkan dahılınde 

bulundugunu :-ıu) lı.: 111~ oldugu be
yan cdılme .led·r. 

Bu umumi mulahazaların netıce

sine gôı e de, Birkşik Amerika için 

sükun devre!';inin nıhayete eıdiği

ni soylemC'k hiç ) anlış bir hareket 

olamaz. Z lrnn \e dC'\'ir d ğ'şmiş

tir. Bu mesafe! r h •r gün a <1lmak

ta dev ı;n d y r. Bu 1un ıç 

:Nlı fa D\ltK 
ler içinde kalarak yanmıştır. Dı~er z.l 
iki kişi de ağır surette ..}'aJalanmış- . 

Lou A Joh on: 

- 9.000 tavyaı 
tır. yuna be. anat a bulu Hl) o .... 

iKTiSAT tŞLEJU ı 

iş sigortası kanunu 
İşçilerin mesai ve hayatlan üze. 

rinde mühim bir rol oynıyacak ~lan 

işçi sigorta kanunu Devlet Şfıraı;;m

da tetkik edilmektedir. Kanun pro

jesi haziran bidayetindf' merivet 
mevkiine girmiş bulunacaktır. 

Toprak m ahau lert ofisi 
latanbul m UdUrU 

~ahı imlzde 
Yugoslav~a ile ,ıktedilen veni 

afyon anlaşması etrafında vekale-

te izahat vermek üzere te§kilatlan

dırma müdüni Servet BC'rkin ile 
Ankara 'ya gitmış olan Tor ak 

M hsull ıi Ofi · 1 tanb l Şube i 

m düru Vahıt D ıırkan ün sehri
mize dönmüştür. 

Esnaf t•iekkUllerlnf n 
faa.lyetl 

Şım<liyc kadar İstanbul Tic· ret 

ve Sanayi Odasına bağlı olan esnaf 

teşkilata yenıden ıhdu edilen Tica

ret Vekaleti mınt:ıka mUdürIUkle

nne bağlanması mukarrerdır. Bu

nun içın Tırarct Odası Esnaf ~u

besi MüdürlUğU esnaf gnıplatının 
bütiin faaliyetleri hakkında Ticatet 
mıntaka müdürlüğüne takdim ·:?dil
mek üzere geniş bir rapor hazırla-

mıya başlamıştır. Esnaf teşekkül

leri Ticaret Mıntaka MUdürlUğiine 
bağlandıktan sonra hUkCimet esna-

fın dert ve fhtiyaçlarile daha gı:>niş 

bir surette alakadar olmak imkan
larını hazırlıyacaktır. . ·~ 

l r•k hariciye nazırı 
Ankaraya geliyor 

Bagd , 2.:. lA A..) Irak H..ıri-

ci) c Nnzın Anka.a'ya gıtm k lır. 

Orada bır hafta. kadar kalacaktır. 

_R-=-::-A_D__..,;Y~O_] 
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12.30 Program. 

12.35 Müzik (Küçük Orkestra • 
Şef: Necip Atkın) 

1 - Bucalossi • Pestaıozzamn bU 
p.rlmı Giribirlbln . 

2 - Rubinateln • Kostümlü balo 
ırilitl. 

3 - İwanow . Kafkas süiti 
13.00 Yemle.ket saat ayan, a

jana, meteoroloji haberleri. 
13.115 Müzik (Küçük Orkestra • 

Şef : Necip Aşkın) 

4 - Becce - Birinci İatlyan siıiti 
5- Mainzer - Viyana polkası. 
6 - Uvine • Humoreske. 
7 - Sidney Jones - Gey~ ope 

retinden - Potpuri. 
13.50 Türk müziği. 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Zühtt 
Bardakoğlu, Refik Fersan. 

Okuyan: Radife Neydik 

1 - Uşşak Peşrevi. 

2 - Şevki Beyin - Uşşak §arkı -
Gülzara n za~ kıl. 

3 - Leminin • U k şarkı . Sı
yah ebrul rin. 

4 - C d t Ça la • Keman tak
simi. 

5 - .... B ı • Kalb m 

·Baya ı 

~a-

) 

t 
lı'eı san, Cevdet Ko-

z n. 

Oku , Safiye 
Tok ay. 

1 ... · E\ ıı; pe~ıevi. 

2 R uf Yektanın • Evıç beste . 
Halkai zülfü siyahın. 

3 - Lemmin - Feı ahnak k Şa.r 1 • 
Lerzan ediyor. 

4 - Salıihattin Pınarın • Eviç 
~rkı · Gözyaşlarınız. 

5 Cevdet Kozan . Ut taksimi. 

6 - ··· - E• ıç tiırkti _ Şahane göz. 
ler şahane. 

7 .. ._ - Şu köylünün yosma kızı. 
8 Rıfat beyin • Hicaz şarb • 

Niçın bıi bul n eyler. 
9 Udı Fah 'nin - Hicaz şarl{ı • 

Bahar ol a Çemenzar olsa. 

10 S dettin haynnğm • Nılıa-
vent arkı - G · nü! nedir. 

2l.O1 Ne! li plaklar . R. 
21 1 (Rı\ a et Cumhur 

band u Ş : 1lı an h.tinçer) 

1 Hı bc>ı t B th • Denız mar ı. 
2 L. G. nne - Atlı! r (Val.c:ı) 
3 R. \ gn 1 - CM ı te sıngı•rf 

O})t3ra 111111 U\ 1 iı u. 

4 M. Rn, 1 • Pa\ ne pour une 
Infnnte defunte. 

5 F. Li zt - Ma ar ra 1· ..11 
No. 6 

22.00 Anadolu Ajansı (Spor r. 
\•:si) 

22.10 Muzilc (Cazband • PJ ) 

22.4:>.23 Son &J. n" h be l - r eri ve 
yarınki ~rogı am. 

:::::::!3ı, 

Kurtdereli için mevlut 
K urtdcreli 'dehmet pehu ... 
ismi güzel, keadf güzel lleVeivaa 
Avrupeda lt-Ur hH Mr aman 
Sözü, Ölıi dofru olan mllsJUman 
A vnıpa'da. buJaııısdı Ciİıı1 
RtntJt Oula.m'lu hlffrmitU itlnt 
TU!'Jdttğe ~Jı.nkler Mt?:-dt 
Asiinıaıta ~bı t:tı saacağmı 
Bu paz r S ıl an hr.ı t cac:ıi.siııd 

ın ·Jıld olmn::1 
Şad edelim rutnunı ' 

1-:ömiircü Mastafla 



BAKER A1akkaplan 

Rabt ft •ilaacbrıa,. 
Bu ayakkaplan •••akla ik• 
tıaad etmif olacakmnıs. 
Halihazırda yerli Ye ecnebi 
malı Zenpn çefitleriais 
Yardır. GtUnb, alrll•k 

.L!L ec1• • Ye bıwaapını•. 

s'OT MA.KINALARI ,_ __ 

VIKI NG 
Markuıle Teke .. Gll 

etai,tlr. 
TUrk • Avrupa 

Ltd. Ş. 
Galata Perıemlte Paı."'" ol 

-- Çacuk Hıkillll --ı 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

fLAN 
11.UB .... Sachlrzade V&~ tahlla edlent tatanbul'& getiri• 

len ,wderden avaryah olan1ann takdltl kıymeti lçlD baunl icaplar J&• 

pılmıetır. Bu yWderi al&kalılarm f:A9eellllmbe arzettftlndli U&n _. \fe 

28 Nisan - ~ akpmma kadar usultl dalnmlDde Um...,.-to
l&n getirilerek teaeımm edilmedili takdirde gereken ardiye tlcnıthıin 
halap ve istif& edilffeiini ve bundan böyle yDke terettlp edecek avarya 
teaytıdtl ve B&lrimlıı her tUrltl llJıl!llf uliyet ve avaldbi ytlk eeh•wa :"&C1 
ve bundan Bankamızrla tamameıı gayri m•'ul olaeaim' hamule ll&hlp-

lerinln ıttıla nazarına arzederiz. 

Siird Belediyesinden : 
Tabim. TaB•llaa• Palu No. 4 1- Usull dairesinde il&n edUmiı olan Silrd eehrine ihale edDeeet 1111& 
Puardaa .Ua •• ,.. alt eksiltmeye niaaD 20 inci gün.il aaat 11 e kadar talip zUhur etmedl-

Saat 15 t ea .. ara linden ihale bir ay sonraya tehir edilmlftir. 
2 - Keeif bedeli (120,000) lira olup 2490 sayılı lwıuıum 1'/17 el 

maddelerine uygun 705 liralık muvakkat teminat. 

3 - Jm müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi llJık IRJIDil
duğu takdirde ihale 20/5/939 gibıthıe rashyan cumarteBl lllBI ..at 11 
de Slird belediye eneOmenbıde :v.pılacaktır. 8artname1er altı lira ..._ 
bilinde verilil'. 

' - Bu huaua baklanda fasla izahat almak t.tiyeDJeriD ~ 
lmfrl heyeti fen ..,Oijine ft Stird ~ mtlıtaut etnıelıld 81ıi1i 
.ımu.r, (118) 

ARET BANKA 
MERKHI: ANKARA 

Her Nevi· Banka Muamelatı 
Her ay faizlerl ödenen ; 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

JORK HAVA KURUM 
27 nci TERTiP 

Büyük Piyangos 
Birinci Kesidaı 11-Mayıs -939 dadtr 

Blylk ikramiye: 40.000 Liradır. 
llllllu •a: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık ilıi atlet ınl
kô:lat vardır • •• 

, 

SUBELERı \ 

ANKARA: ~ ..... ~ ~ ISTANBUL: 
f;g;;, BU . a.a.. . E...... TelWRt feWô: ı 2ii7R 

• 
Türkiyenin her tarafında aıuhabirleri vardır. 

TliL8RAF ADll E SI 

U.- ....... , rORKBANK - ŞUWer: TlcARET 

Or. Hafiz Cemal 
.IMclnMB.W. 

Dahiliye Mütehassısı 
~lM 

....... ..-taeıt puu 11.arlf 
her gün 2.1 • ........ ... 
VJ cumartell salMthlm 1 • ti 

fukaraJ'a ır. naoa 
..... ı. ı• idi 111 3 

ZiiJıreY1 ve cilt h8ltahtlali 

Dr. Hayri Omar 
otıe<ıen sonra BeJollw. ~mi 
bqısmda No. 33 Tel fon 4138 

Havzbot ''Yüzer Ev,, 
Sahibinin Aakerlifi 

Dolayıailt Satılıktır. 
iti ps mwelml J[alamıfta, 8aadfte lntlnd veya Paf&bahçe 

k~Bda takdir ve &'IPta ile seyrettiflni• Havz~(Ttzer Ev) 

utılila pkanlmlftlr. Tu mevsimini maaile aıhhl bir ıusette •th 
oırmek lltf7en denis :ve deniZcllik aeverler için bulunmu hir 6zo.;. 
aattır,. lateklDerhı Tabfmde General Receb aokak KUbVek 
a~ (1) numarada B&7 Receb ErkmaJJ& mQracaatlan. 

labmiı Ahmet t.:~ na ı ı !S A R A Ç O C L U 
,._.,... _..iri, Macit ÇETiN Budd..,. r... ••~ÜNaai Elliluııa 

v,p,u;•v .............. ,...,.E İŞ OLAN 
M'OESsF.SELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrilk komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

Karşısında Çanakçllı han 
No. M - 35 Telefon : 35,95 • 

Yeni Çıkb 
Methar ~ocak romaalan ı 1 

Vatan Urgana 
R. G. A KIN 

Canlı Tarih 
Deniz Hastahanesı cilt ve zührevi 1 - p rde, 2 - Tablo 

hastalıklar mütehassısı , 23 lısan için yazıhDJJ okul piyesi 
DOKTOit F atı 10 av. 

Feyzi Ahmet Onaran Her yerde kitapçılard • ve 
Pazardan maada her tün 3 den pzete bayileri dea arayum 
sonra hastalarını kabul eder. BALIKESİR 
Adnıa: .&bı4li Cağaloğl" Voku- a 1,.N -•-a. 

"' Jcitebop Q s....... ..... "" ... 111&1111 

TAKViM 
uuuuuauuuuuosuuuuucuuu ctMM 

2S Nllaa t'B PAZAR -
Hlelı S R .. lllw"1 t!Şf 
a..JılONISAN U55 -

K.._ 167 -
Milli Ye Çoeak-.,.. .. 

D• ... ti. 5.1 
0,le ı 12,IS - lldatll t l~ 
AJLtuaı 11.5' - Yata ı 21,Si 

Luuıs,ıı 


