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1 ~ üncü sayfamız bugünkü merasimm 
~ resi ınlerina ayrıhnışi ır. 

) Son sayfa~ a 3 renkli 
<( 

~ Türkiye haritası 
~ HACER arkadn~ımııın bu;ün nc5rcttiğl bu nefis haritayı 
~ SOX D.\IilK.\ olmyncul:ırma da \ eriyoruz. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••v•••••••••••••....,...~ 

IVlill i Şef inönü'den 111illet 
ve orduya seıar11, • sevg e 
Ankarada · yapılan merasimin ' ( ~ 
~eçit resminin tafsilatını veriyoru~-~ 
"-.... ~ ,r:;t" - -ı ""' 

Sovyet Hariciye Nazırı . f\_,.,... 

M©D©t©ıf 
'1ühim bir teşeb
büste bulunacak 
\ı. londra, 29 (Hususi) - Obsen·cr gazetesinin siyasi muharriri 
9'~ güne kadar So\')"Ct Hariciye nurn l\lolotofun mühim lılr te ıaMI~•!-...._~-~-· ._ıl.W.. .... ~ı!Aa-

ıt.te bulunacağını söyllyc~k şöyle eliyor : 
1 ·a!i t'C' br.!cdiyc rrisi l~ıitfi I:mJnr bııg:irt Ayas/Y'şn yol11ttrt ,.,,. .. ,,~:1•ı'e açıyor - Atatiirk köprıisii, açı!mazdan biraz r.t·ı·d 

e1 
=>. tJ 
l 

ırdeJl, 
a tıl~ 

~lolotof bu t~ebbfüıte do~ruclan doğruya ımlh tr.l<lifindc• bulu 
~ değildir, zlra SoYyct hükumeti bu gibi bir t<'klifln kabul 

' ~I için İngiltcrcnio r:\7.l olma.sınm es:ıs olduğunu blli~·o r, \ ' C 

~ dobyı böylo bir tc,<'bhtlste bnlunmaJ< l!!h!mlyor Bununla 

' r, Molotof sulhun hcnllz nıiimkün olıluğunu hildlrcn bir nu 
'Ö,tUyccektlr • ., 

Ankara, :!9 (Uusue:i muhabiri· 
mizdcn, telefonla) - Cu'1111Uriyc· 
tin on altıncı y ıklönümü bayramı 

bugün coşkun bir tezahürat ve mu 
azzam bir mcrnc;im'e kutlandı. 

Daha sabahın ilk saatlerinae 

Meclis meydanına büyük bir ka
lal:alık dolmu,tu. Hükumet erka-
nı, ordu \ 'C p:ırtı m:msupları, mil. 
!et vekilleri de mcraı;im saatinden 
çok eVYel Mecliste toplanrnı~tı. 

Öğleden sonra Çankayadan ha· 

:,~'. ~ir Arnerikan icad:ı: 
1 f ı 

f1 

::~ Uçar torpil 
,~ 1 elevizyonla taYyareden idare edilen bu 

1 • 

~ torpil hedefini kolaylıkla buluyormuş! 
1 fi l . 
~~)" ~· llldra 28 (Hususi) - Şikagodan bildiriliyor: 
~ı. ~ l~~ tıeleyizyon tetkik müessese4'i tarafından Har
~ ~o: i\1- t~ e~~retine, televizyonla idare edilen bir u-
1i~ö~ ~t~~ıl planı verilmiş ve bu yeni icadın bütün 
, tı 0 lerı yapılmı~tır· 

v ~ .. i . '-. 1 • "b ·ı hh cı uır te evızyon terh atı ı e müce ez 

olan bu uçar torpil alıcı televizyon tertibatını lia
vi bir tayyareden idare edilmekte ve tayyarenin 
pilotu torpile, sanki kendisi içinde imiş gibi, iste
diği heda.fe doğru istikamet verebilmektedir. 

Bu yeni keşif gerek askeri mahafilde, gerek 
ilim dünyasında büyük bir alaka ile kar§ılan
mıştır. 

rcket eden ~tilli Şefimiz İsmet kanı Mareşal Fevzi Çakmak ol
lnönü Meclisi ttşil etmek üzere mak üzere vekiller, mebuslar, ko 
otomobille geçtikleri ca:ldcde hal- mut.anlar, vekalet, parti , vilayc· 
kın c~kun tezahüratı ile alkı~lan ve belediye erkanı Cumhurrcisimi 
dılar. ze tazimlerini arzetti!er ,.e l smE 

Cumhurreisimiz tam saat 13 de lnönü hep inin ayrı ayn cllerio 
Büyük Millet Meclisini teşrif et· sıkarak bilmukabele bayramlaô 
tiler ve alkı~larla kar~ılandılar. nı tebrik etti. 
İsmet İnönü merasim salonuna Bundan sonra Cumhurreisim'L 
dahil olduktan sonrn, Hiyaseti· ecnebi sefaret erkanının tebrik!~ 
Cumhur filarmonik orkestrası is- rini kab'.tl ettiler. 
tiklfil marşını çalmaya ba~ladı. GEÇİT RESMI 

leclisin merasim salonunu doldu Kabul merasiminden sonr:> 
-::m hükumet ve ordu erkanı tara- Cumhurreisimiz bir müddet l\tec 
·, ndan büyük bir hu~ula dinlenen 
ıstiklfil ma~ından sonra kabul 
·csmi basladı ve b:ı~ta Meclis re. 
~i Abdülhalik Renda, Baş,·ekil 

Refik Saydam, Genelkurmay baş· 

Bugünkü 
w..-rıi 

hareketleri 
2 nci sayfawızda 

••••••c••==~~~~:~ 

(DC\'amı 2 lncl de) 

·-·· ..... -----------·--· 
Romanyanın 

Ankara elçisi 
:Kral Karol tarafından 
j kabul olundu . 

Dükreş 29 (Hususi) - Roman 
yanın Ankara elçisi M. Stoika 
dün ak5aill Bükreşe vasıl olmu" 
ve derhal ltral tarafından kabu 
edilmiştir. 

Bükr~ 29 (Hususi) - Dahili
ye müstc.~arr Baran istifa etmi'.r 
tir. · 



~ ..... ~~burglar ve 
G"i:C:!:Jt,~&;i:a 

Bugünkü maçlann neticeleri 

enzollern 
,~de ! Moskova - Berlin 

Fenerbahçe Beykozla 1 - 1 berabere kaldı - Gata· 
tasaray Vefayı 7-0; Beşiktaş Hıllli 1 O·O yandı 

Şeref stadında ne;:~e~b:h:7dı. 1 

Ortaköy: 3 Bey kaz: b. . • ll<u. 
Alemdar: 1 Günün son maçı, ırıncı 

meden Fenerbahçe ile Eçyltoı t~ 
. 

Şeref stadında gunun ilk m~ı 
hakem Saminin idaresinde ikin· 
ci kümenin Ortaköy - Alemdar ta. 
kımları arasında oynandı. Ve ne-

_1,. 
kımları arasındaydı. Takı•"· 
sahaya .şu ..§ekilde çıktılar: . 

Penerbahce: Cihat, Le bip. ~ OrtaavrupadaKrallığın temaslarında 
ihyasına ~ğ-~.~şıy~rlar esrarengiz tezıı l ! 

. ~ ~~ 
ticede Ortaköy 3·1 maçı kazandı. ruk, Ah Rıza, Altay, Esat, bU 

B ı be ·. 2 l ~ik Fikret, Fehir, Ye.şar. ~t ey er yı. . 
Ş• 1. l Basrı. 

Londra, 29 - Bugunku Sunday Dıspatch,, vaıılngton, 29 (A.A.) _Havas: Flintin hent1z Murmanskda bu-

lf 1 : 1 Beykoı takımı• Safa Hfıtrı;'-
Ge~e ~ercf .stadında iki~ci m~ç Bahadırı Mustafa: Ce~l. Fch(.Iİ• 

ıkıncı kümenın .Beylerbeyı - Şı~· T h G ı· Şa' a /J'· 1: "' gazetesi Habsburglarla Hahcnzollern'lerin or-- "Çity Of Fllnt meselesinde itti- ıunıdutunu beyan etmekte olcJtı. 
ta Avrupada yeniden krallığı ihya için çalıştık- haz ettikleri tarzl hareket dolayıai ğunu b.ldirmigtir. 
!arını yazmaktadır. Bunun için · Habsburglar a- le Almanya ve Sovyetler birliğine 
çıkça, Hohenzollern gizliden gizliye, Almanya- kıu"§ı Amerikan mahfcllerlndc iz

da bulrnnn aile efratları vasıtasile faaliyete geç- har edilen infial gUn geçtikçe art-

nıişlerdir. maktadır. 

ızııordu 

ihtiyat kadro efradını 

Jyi haber bn mııhfcllcrdC' Mos-
kovn ve Berlin arasındaki dlplo-

matik mUnasebctlerde görülen 

esrarengiz teıada il)aret edilmek
tedir. 

Bu muhtelif rivayetlerin gemi 
nin Alm:ın mUrettebatma lngi

liz ablukasını Ş'.l'Sırtar:ık şeklini 

değiştirmek suretiyle vapuru bir 
Alman limanına sevkctroek i:n-
kSnını vermeğc matuf bir ma • 

nevra olup olmadığı keyfiyeti ay
ni mahafillercle suale şayan gö. 

rülmektcdir. 

i tnkımlan arasında yapıldı ve 
maç 2-1 Beylerbe>•inin galibiyeti· 
le nihayetlendi. 

Galatas~ ray: 
Vefa: 

7 
o 

Şeref .ta;Jmda günün en mifüim 
maı;ı G<ılata aray • Vefa arasında· 
ki O}'undu. Hakem Ahmet Ade· 
min cla,•cti üzerine sahaya çıkan 
talnmlar şu· kadrolarla rer almış· 
!ardı: 

Vefa: Safa - Lut/i, Süleyman -

terhis edecel< Moskovadaki Amerikan sefi. Siyasi mahafillerde bıı icıin bii· Şükrü, Hakkı, Vahit - /\'C'cip. 
rin'.n bildirdiğine göre Potemkin, tün inkişaf ve akisleri dikkatle MuJıtcşcm, Sulhi. Melımet. Garo. 

Looclrn, 28 (Hususi) - D:Uly Ucrnicl gn:.trtcsinJn J..oodr:.ı mu 

hn.blrt bilcll;iyor: 

bu vapurun derhal ıerhal serbest takip cdilmel:tedir. <~alatasaray: Osman - Farıtk. 

Dolıı§ım bir §tl.~yıı gö.re Kızılordunun ihtiyat kadro o!radı lo·aktn 
da. terhis olunaco.ktır. T.erbis edilı:celt olan bu c(rad Rusynnın Lehis 
tanda i§gnl ettiği n.rnzide iskan edilecektir. Buna muknl)il bu yeni 
Rus nro.clsindeltl bilhassa i~siz kimseler Rusynyn n&klcdilmcktc ve 
Donctz kömilr havza'3md:ı çalıştırılmaktadır • 

bırakılmaııın ıeınret:niş ve vapur Hadı:iye nezareti, ı;;mdiye ka. ld~a11 - Cel<i~, ~n~ı;r, E_şfak. -
Alman mUrettebatın kumandası dar Moskova ve B"rlin nezdinde Salım, lludım, Cemıl, SaUihattın. 
it d l 1 bı·r semte h 1 r f · a ın a meç 1u arc- 1 ı.·· 1 :.1 b 1 . b.. ,r:ra .111. . . t~e >uLM> crr e u unt11'11{ ve U· •• • 

ket etmıştir. 1 .. k b. ~ k'· 11 kl b· h Oyuna ruzgarı arkalarına alan vu ır sogu ... ;ın ı ı a .ı u. _ , , 
B 1. d k. A ·ı r· · Al t k. , • 1 kl ·k• \ e[alılar ha~ adılar. (ıalatasaray er ın e ·ı men :a se ırı . . us a ı ma :.ıtn::ıtı top ama a ı - d k .

1 
b k nd 

· · - · c· Of ı ., 1 k .. 1 haf hattm a ·csı en u a ı an m."n .arıcıye nczaretınm ıty 1a c;. eme tc~ır. ' r 1 1 . ı...r ı...: 

.Şefin millete iıitabı 
. . (Ba~tı:ro~' 1 lnchle) ı :ığır bombardıman tay:areleri g '<' 1 kip ediyor ve onlardan son~a mo· ı sonra hazırlanan tribüne çıkmı~. 
lıstekı localarmda 1stirahat buyur meye ba~lam~ · . Bundan sor·. l törlü kıtalarımız geçit al::ı.nınm tardır. 
dular \'e sonra geç.it resminde ha- Türkkuşu plan::rlcri b.ı~ımmn i. hava ını hürük bir he!·P.canla ~çit resmine saat l ı de istik. 
zır ?ulu~ iizcre Hipodroma zerinden "·izi.ildüler. dolduruyor. ıaı mar§t çalınmak suretiyle bac:-
teşrıf ettıler. Bu "'ıradaflçj.lcr a~ merdnı-ıt'. G,çitce."'mj kimya taburları ile Jantnı§tır. AıJkcri kıtaat, büyü 

llipodromdaki merasime saat da ilerliyorlar. En önde kız iz;ae· niharete eriyor. bir intiza"tlla vali ve kumandan. 
~on beşte Cumhurreisimizin rimiz, bundan sonra ôört ta1'.ı~!:" lrfan ve harp ordularımızı, bü· lann ö.ıilr- -.. ., geçerek tramvay 
•ll11k e bir hüabesi ile ba~landt. halinde erkek ı.cilcr geliyor. Bun· yük bir atfil:a ile takip etmi~ olar. caddesini takiben T11kı;ime git,.. 

i."m"'t Inönü bu veciz hitabesinde !ardan ilk taburun b? ında .r.aı <! uumhurrei imiz ayağa kalkıyor Ye mişlerdir. 
i°!_}· e dediler- t'lS lisesi bed ' ter-Oh·e~i ,....., bu sureti", merasimin c.ona erdi- Taksimc!e vilayet. belediye~ l .. Bi:vük Tırrk milleti! [famdi buh.:nuyor. lkinci tabu ğini işaret ediyor. i\1Jzıka tekrar parti ve hususi tesel:lciiller tara • 

.,.Bu sene mılli bayramı, dilnya Muallim mektebı beden terbl~e:ı· i tiklfıl marşım çalıyor ve hane, fından gönderil:riş olan t;;~ı~nı-. 
' f cvkaltidc lztıdiseler içinde lm· ınualhmi '\.)"trkanın, üçuncii t?..· hi!)Odromu terketmek üzere tri. !er abideye konulmuş ve 1stikVil 

· mduğu bir zamanda idrak elli· !.>ur Haydarpaşa !Le i muaU·m. bünden inen tnönünü co~kun al· marşı çalınarak direğe bayrnğı • 
·omz. Bıa in milletlerin ı·arllk :vluhtar Emrenin, dordüncü ta· kı)arla scliımhyarak bü~·ük bay- mıı çekilmiştir. 

duygusu içinde yaşadıkları bıı sc- ı...ur da Anl .. ara lisesi ınual!ım! ramJn .. ,.. .. ı·n,. \'e hc ... ·ecaıu J·,.inde .., =• ır J ır Şehirde fevkalade tenvirat Y~-
•ucyi milletimiz kendine gıiı•enir, :\1ahmut Işıtmanın kumanda:;,ı nl· ""'hll'-'Or. 
milli hayatta nifaksız beraberlili tında. •KQ; J pılmakta ve bu !:utlu giiıı, l'ıt 1 :Crn 
ve vatan müdafaasında kimsede coıkun teza}lUratiyle tcsit côil • 

Uç bin izcinin tcşkıl ettiği hu Şeı..rı'm•'zde yapılan k• d" 
~ü"lıe bıralmıı ... •an l:ııdrctini isbat 11 me • .e ır · 
ır ı- "' dôrt tabur coşkım alkışlar arasın. 
'Cdtm muvaffakiyctli bir inıtilıan da ilerledi ve geçit alanının is"fıs-
wr:etindc geçirdi. yon kapısı yanındaki yerini aldı. 
· "Aziz milletim; gelecr.k sene se- lzcilerden sonra Türkkuşu ge· 
nin bu sarS'!.lmaz vasıflarına insa. dikli yuva 1, oğrctınenleri A\n.· 
niyet 8lcmitıin dalıa ziyade dil•kat nin idaresi altında gcçiyonar. 
edcceline emin ol. izcilerin geçişi ile Hiyasctıcwn 

''Tı'lrk milletini, onun kalıra- hur mızıkası da dunnuştu. Şmw 
matı ve şanlı orduswıu, vatan is- uzah.1.an a keri mızıkaların sr; ı 
'tikbalinin ktymetli koruyucıısıı o- duyuluyordu. Daha onlar goruı:
lan genç evldtlartm1ıt nmhabbet- meden ha'k alkı~lamara hazırlan· 
le sel4mlamn. 

''Aziz va/(lndaşlmım: 16 ıncı 
cınnlııtriyct bayramı lzepinize kııt· 
lu olsun.,, 

nuşt1. 

HAHHl YEL1LER 
Harbiyelilerin önünde tümge

neral Kemal Gökçe, arkac;mdan 

merasım 

1stnnbul bugUn f evkalnde gUn
lerin':len birln1 ya~ştır. Saba. 
hın cok erken .aatinden itibaren 
Cumhuriyetin 16 ıncı yıldönümü 

bayramm1 tes'it için ya:>ılan me. 
rasim yerlerine akın akın giden 
halk, taklar ve bayraklarla dona
nan caddeleri dolduruyordu. 

Kalabalık, bilhassa saat 9 a 
doğru btanbul cihetinde bilyiik 
bir ke afet peyda etmiş ve hu 
ylizden tramvay ve otobüs sefer_ 

]eri tatil edilmek mecburiyeti ha. 
sıl olmuştur. 

BUCON MERASlf:fl~E t .. ÇI. 

LAN MfJESSESE LER 

A§llb'ldaki miierse:ıcler, bıır,ün 

merasimle açılmı~tır: 
Gazi köprüsii ıs tc. Ayasp"'şa 

}'Olu 16 da, Nişantrsı kız orta 
mektebi, 15 te, Sineklibakkalda 
4 5 inci mektep 16 da, Karc•güm. 
rUk orta mektebi 16,30 da, Os. 
kildar belediye tahsil dairesi 
15 te, Çatalca<U ilkmektep ı S tc, 
Kiirtalda ilkmcktep 15 te. Yalo
vadaki ilkmektep 15 tc, Sitivridc 
illcmektep l S te, Şi!lide il!::mek. 
tep 15 te. Ka:iıköy maliye tahsil 
.;ub~si 14,30 da. 

.. :onra Sarı-l\..mnııı ı ar ntSJ vır 

' hakimiyet kurdular. Devrenin 
alıaıcı pakika ında Cemil geriden 
aldığı bir ara pası ile San-Kınnı· 
zılıların ilk sayılarını kaydetti, 
Gene oçünı.:ün dakikada Cemil Sa· 
!imden aklığı bir pasla Galatas.'\· 
~ayın ikinci golünü de attı. 30 
mcu dakikada Salim Vefa aley-
hilt '~kn bir ptmaltıyı avta a. 1 
ara:c bir gol hrsatını heba etti. 
f)C'\'retlİn bundan sonraki kı~ı 
\Tef cınm favllii oyumı~·la ı-e kar· 
ılıklı al.mlarla nih::ıretc erdi. 

lKl ret CEVRE: 
1kinci devreye Vefanın bir akı· 

n•lc b:ı"~andı. Ve yirminci dakıka· 
~b Buduri pcnalt ıdan. Rene 23 
iincil da!.ikadı:ı Buduri kafa ile, 
30 uncu dakikada Salahatti~ gü- 1 
zel bir \·olcyle, .ıo mcı dakıkada 
gene Salfıha:idin uzaktan bir flitle, 
13 üncü ciPkikada Cemil Salimden 
aldığr bir pasl? G:ılatae.arayın ye
dinci go~ünü attı ,.e netice;c Ga· 
iata arar 7 O maçı kaı::ı.nmı~ oldu. 

Fener stadında 
Bcyoğluspor: 1 
Anadolu: 1 
Bugün Saat 11 de Beyoğlu. 

spor ve Anadolu takımları ka.rşl· 
laGtılat. Maç 1 • 1 berabere bitti. 

j ... to.nbulspor: 3 
A ltırb1P.: O 

Müteakiben birinci kümeden f~
tanbıılsporla Altıntuğ takımları 
s".lhaya çıktılar. Birinci devreyi 
1stanbulsporlular 1 • O ~aHp hi. 
tidiler. tk:nci devrede iki gol 
daha yapan İstanbııhpor ta~.;ımı 

EN SON DAKiKA 

ur an, a ıp, 11 p, ~. 

zım. 

Oyuna Fenerliler ba~ladıla'' 
Kuvvetli esen rü~5ra karşı i<::J" 

tııt· 
kozlıılar sok iÜzel bir <>yun . ... ,, 
turdular. Ovunun 28 inoi 04• 

ka!lında Rebiiden güzel hir 11"" 

alan Basri takımının ilk golÜ,olJ 
yaptı. Oyun bunırlan sonra ki • 
men Beykozluların hakinı:'"°r 1 

a1tın'Cla gecti ve devre ı - O f'• 
. J h 0 ~ b. . !k· ' d __ Aı 

n'!rın e ıne ıttı. ıncı ev.-
rüzgarı arkaya alan :.Ren.:ı.bıllrı 
~ok h5kim qynamasına rpğ:t'leıı 
gol yapamadı. 38 inci dakil:ad' 
Turhan<Jan yerinde bir pas ~ıaıı 
Kazım Beykozun herabctijlc go
liioü yaptı. Oyun bu .ac.1'Bde ~ 
ği,meden l . l berabere 1:H,tt1• 

Taksim stadında 
Topkapı: J 

Süleymaniye: 1 
Taksim stadında ı;üntin ilk Jil' 

çı saat 13 de hakem Şazi '11~ 
idarC3inde SUleymaniye - Toptt&P' 
takımları ara.smda oynandı ve pi 

ticede Topkapı .2-1 maçı kazıı.lldJ 
Beşiktaş: 1 O 
Hilal: ~, 
:rakıiJn .ı11tadmda ~nlln i1'1~ 

maçı Beııı1ı:~ - Hilal tak1%J11 ,e 
arasında oyn:ındr. Hilal geçen 1ı 
neki kadrosundan bir hayli ı.B~1 
üstelik bir ki.<Jl de 11okean otar .... 
sahaya. :ı O kişi diziliyorlar. 

Takrmlar şöyle: 
~ikta,: ŞC\·ket, Taci, Fard'ı 

Cihad, Ff'yı.l, Hü!Oe~ in. tlıratı11i'ı 
llUsnil. :Sabri. Şeref, J~srcf. 

Hilil: · tfi' 
l\lunul) ırn~tem, Orhan, J;ll ·i 

Bekir, Halük, İnayc!, Yr.nıf, f'a 
yuzl, Nimet. .. 

Oyurıun hi:-inci de\·rcsu,dc• 1 ~ 
üçU Hüsnil, dördUncil!'lü tbrıılı'~ 
5 ve 6 ıncı da Şeref tar8fındil' 
mnk üzere altı gol attı. 'Bıı ıı 1t1 ~ 
dP.vrenin tabii neUccsiôir. ffil~ 1 o' 
lor devre milddctlpec n:ıüdai~ 
yunu opındılar. 

tKtXCl DEVJ!J~: . ,,,, 
Nisp::ten n7.0lıuıe rU· .. ·ırı 1r t t 

rine alan Hil1'ı.11i!f'r bu dnvrc , ,, . 
şeyler yııpmnk l~ln c;;abo.llY"r l' t 
Bu devre ilk dakikada Rıkr61" ,. 

anda kcnôi lcrndil<>rine bir gol 
11,ı 

tılnr. 8 inci dakiknda f!t'rcf S 
1~ıı 

golü, 29 unru dakika"n S'\brl tt ..ııt 
c •ı· 

cu. ·13 llncU ~aklkııdn dn • · ,~ 

Re!'likhı.~ın 1 O uncu gnlllnli AlU" 1 
.., ,alr 

maç ela bu !!U'l'l'tlc 11) O pt 

sm f'\lihiyf'tile nrtirelf'ndi. 

Cumhurrei imiıio, yekpare bir 
kütle halindeki bütün hazirun ta. 
raf mdan b\ırük bir sessizlik \'e 
hürmet içinde dinlenen ve bu de
rin hu~un oonunda yüreklerden 
kopan heyeca-ıın bir itadesi şeklin 
de alkışlanan nutkundan sonra 
geçit r~mi i in haıırhk başladı. 
GEÇ!T IU~SMI ;ijAŞLIYOR 
Bütün gözler, geçit resmine i~ti· 

rak edecek okır taburların gelece
ği istikamete dil,i'mi~ti. ihayct, 
uzaktan izcilerin bnyrrudan gö ~t" 
dü. Ayni zamnnda Ankara. üzerin 
de de tayyarcleriIT'-z t:çu~ara 

ba5lamıştı. Riya .. eti cum.lıur filjı

monik orke"'tr~J. g"çit r ınli mas] 
lannı ça)ıyorou. lıcılçr geçıt mey· 
danına dcğru ilerliyorlnr. Ond. 
Tlirk b=ıyra!d::ın. nrknd-.ı mektc-· 
"arra!.lnn bu bü~ ilk m"'ra im ab· 
"ırun rı güzel c1 l:oorunu t , •! <' 

kunnay reisi Tuğ komutam Ha· 
san Atakan tribünün öıınu,!cn ge
çerken kılıçlarını indireıek :·.1ıllı 

set:mizi selamlıyorlar. Harh:r .. 
mızıkası tribünün önlınde yer alı· 
yor ve Harbiye ala}1 geçmt-)'e ba~ 
]Jyor. En önde alay komut:.ını al· 
bay Behzat, arka~ndan hdl".bi;·c 
;Jlaymın birinci taburu gdi~or. 

Harbiyelıler 

Resmi programa tevfikan bay
ramın kutlanma merasimine sa. 
eahalıleyin sa~t 9 dan itibaren vi· 
layette başlanmıştır. 

Vilayette vali ve belediye reiıi 
I.utfi Kırdar, kentlisini sırasiyle 

ziyaret eden istanbtıl kumanda. 
m, merkez kumandanı ve diğer 
kur.mndanlann. vililyet. ~lediye 
ve parti erk5nırun tebriklerini 
kabu letmiştir. 

w '** MjriiM 

:Musoli11i Hil!er 
teleioı1ia 

.ıyor. /, nlcarnnm aziz top:-ak :l:-1 

· ·eıinıf .. gençlik b~ suretle /er a. 
' ..fccn cö'f\'-ü:~nc!,, de rir <P" 

--çit rı!ml oluyordu. Tek s:ıtıhh 
t.,yyare!erdm nra çift motörltı 

rarşı tribündeki Jınl!< tarahr.
dnn: "Ya,a I-larbırc!,. ~c::ılE"rı ık 

selamlanıyor \'c iddetle aiıı:ı}lanı 
yor. lkinci tabur. fü;üncti ta1>1 ı 
bö} !t:: <ı:kış ' e takdj r se leri ara. 
sında ılerliyor. 

IIurbiycden sonra Muhafız ala 1 
yı, daha sonra fakülte tahuıu Vl 1 
jandarma b•>lüğiı g~çiyor. 

~-ı.at d··rd~ yırmi rnr. t ·ı'll t ır 
thari1erimiz.n nt e~ieri d··:uhı 

ror. :..Itz.ka c·nı,!i ~ü ad ırı c -. ' 
mel ine m ~<1u hızlı hir tt:mp 
jjzc··nd,., ~a·ın:ıkt::ı. SUva ilı·:ımi 
yalın kılı; ~e'.iyorlar. 

Suvarilerimizi ic :~tıır::-ı:l'ız ta 

Mliteal:iben şehrimizdeki er. 
nebi ko:-ısoloıslnr, tophı o}'ilr:tk va. 
li taraf:n<'.an hiilc(ımet namın.a 

İc'.\bul e:fümişlerc.iir. 

Scıat 10.1.'i t: vali Litfi Kır. 

ıhır, v:mın:.ta kendb!ni tebr:kc r,". 
l"n ?.C'ltBt bulun<iu - u halCV.: J3 • 
•aılt ~cvtinnı11a 'iLr.ı'ırl rc!"r. P;.ı 

rach vaı:, m rl:ez lt 1 '!"1C1 ·c.1ıını. 

h"'il l~J-!rôr.c t;-'liô~J c!i.:lc:ı yer~c ... 
ele me\·lti ol:nu; b~•l ..,"':ı ~=!=~rl 

k·t~hrla mcktc.,, tıılc ıelcr:nl ve: 

dıgcr tej}ekki.iilcr.i tci.iş cttiktt'n 

göı~üştüle ~ .. 
t ~al yan Ba~v~kili, İnc-il} cre~e yanıla~nk ~üyük tz.arruzun mu·ıaffc.f. 

ycllnden emın degıl ı-tt ·( 
Altl'nn ceb'1 si, w ~A.A.) _ Havas ajansından: rli§rııUş ol~u.~na d~lr bir ~ayi:ı devera1\ ctm~~ 1 

Berliıı'd-..n habcı· nldmdığıoo. göre: Alman propıı.- Mu.solinının 1ngıltercyc ka11Jt iere. .. ı m fl ( 

·uıdu nu.nr['tiııin glıli ecr\•İ 1 rinde "Ilo~evclt'e ver bü~Uk :aarruzu.n muvaffakıp~~ ~a;::ın.ır.~ ıJ,; 
.. ıı b' ·ı d 6 <· ••1ı~ı.,ı 1·r 'C' mallorı h:ıkıı:ında ijüphc ,.c trrcddut ızlınr c 

ı:e.t ı nstn ..c ır l!ernıavc ı ı a • ....... . .ı,u 

~t·ı ını :. ı·. ı;unı;"'.tıt'iu ~ r;,iı!~ıı t!c1• "n11:1hur hıtihrp dugu !!Öylenme'klcdlr. jı 
ilmi' İn" :·ar 11:1r::nc .. :; rı<ıc-.do·c: c •ah3İS cdllt'çek Hınt1i kıtalar veri erine var f 

'"'bu rflnk ilth An'"lİkı.n c;n:::cte1crinP parn"n y:ır- 1Pndra. :m <A .. \.) - füı: ırı<'n blldiwi!dı.,it';l 
l:m ohın<''.:"k ,." Roo.,\ (.! .. 'in bUtün rakiplerine mu r e Tllnfü ... tanılnıı lutro~et r.trnlş olım lıiitU11 11 ,ı.~t 
ıve>n('t yapi!'lca'ktır. kıti~·en ıay;ata u~ram:ıl;sı.:.:m l er:c~ ;ne 'asıl 0

' 

llitl rın ~iusolı • ..; ile tclcrfonln u.ıun uzadıre ~:l· J;ıdlır • 
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Bugünkü nıuhteşem 
geçit resmı 

• 1 

el!~·· 'lll" T'' 1 d ·ı h. ı·ı T" , . r. ,. ... • ., G 'J • • .. 1 d B • l • • • • • • ,_ tq~t" ' .. u~ {O~ usı c ır ı de,. ur~ irıan gcn~ilf!i cm~~ cnr1::~ li.'1tı.1..:~:c~ i.l:r cc-:;!~ .. r~::;mı yap~ı~ 8:r ~~· u resım.?rım17, ""cc:wt rcsmıne ıştıraK 
CJtlu, pıyatie kıtalarla polıslerı ve mcra:;ımı ::cyrcdc:ı h:-..!ht:-.n b:ı.r !:::::---- 1 ' - • - meri\sımp·ı ı "'O~termektec n 



,r········ ................... .,, ........... , .......... ,. ..... ·········· ·· ··· ···~······· ········ ················ .. ··•·····•·•·•·••······ ··········l 
i Cumhuriyetın 16 ncı yıldönümü şenliklerinde istanbuldan birkaç gece görün üşü ,~ 

H©D©ln<dJc§lr;ıor;ı n~tnna~u 
k UI vv~tD ~ liifll UI lh1 t <® fil1l <®o 
~ımany.~. P rag'da 
Şımal den ız ı 

s~hillerinde had ise ! 
tahşıdat yapıyor 

Brüksel, 29 (A.A.) - Yakında 
askeri harckfttın inkişaf edeceği 

Bcrlinden bildirilmektedir. Bu hu 
~u ta ittihaz edilen kararlan an. 
cak Bitler ve askeıi şefler bilmek· 
tedir. 

A lman polisiyle 
Çekler çarpıŞtılar 

·--···-. 

Almanyanın 
istikbali 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . 
ı 

:Mağl ubiyetten sonra! 

'=·tatbik ed ıl mek üzere~ 
, Londrada bir ! 
jproje hazırlanmışll . . 

ıyı. haber alan mahfı'llerde so'"y· Londra1 29 - Röytcr ~ ajan r Bu esnada ha:,ıl olan p.1nikten 
... x. Nevyork, 28 - Geçen pazar 

endil!inc go- rc askeri harekftt tn· nın ögrcndıl;inc göre Çekoslovak· istıfadc eden bazı komünistler, 
~ i:1 • • k ı '~ ... 1. günü buraya muvasalat eden es. 

,. 1 ıt"reyc karsı yapılacaktır. ya cur· ·etinın ·uru uşu. ·1 "ı aşasın ~ta ın,, diye batrınmı:lar 1 ... '" - ki ngiliz bahriye nazın Duff yıldönü . nunascbetilc dün Çc· drr. Fakat halk derhal "Yaşasın Tahşidatm yapıldım yerler Kupper atbuat .. ·11 · · o- koslovakyada ve bilha a Pragda cumhuriyet,. ı;e<:lerile mukabelede • m mumessı erını 
şayiayı teyit ediyor bazı hareketler vtikubulmuştur. bulunmuştur. kabul claerek beyanatta bulun-

1..ondra 29 (A.A.) - Paris rad Alman makamları tarafından Ç'.cklcr, herşeyi göze alarak, şeh· muştur. 
'>OSU, Almanların şimal denizi sa- alınan tedbirlere rağmen, Çdtler, rin birçok yerlcırinde Çckoslo\·ak Harpta, Almanyamn mağlfıbi. 
hilinde Bremen ile Hamburg ara· cumhuriyetin yıldonilmünü k"Urlu· bayrağını çekmişlerdir. yetinden ve binnetice parçalana-
sında tahşidat yaptıklarına dair lamak üzere Prag cumhuriyet mey Çeko lovakyanın eski Lon:lrn cağından bahseden Duff Kupper, 
Parise gclen haberleri tcyjt et- danında tezahürat tertip etmek i · c.lçi"i Jan Mazarik bu ak~am Çe!{ ezcümle demiştir ki : 
mcktedir. tcmi~lerdir. milletine hitaben radyoda söyledi· "- Daha şimdiden Londrada 
Tahmınler Tezahüratı men<!dcn Alman po· ği bir nutukta vatandaşlanna miit buna dair bir proje hazırlanmış. 
Londra, 29 - Bir Alman taar- li!;i ile ç,cl<ler arac:mda çarpışma.. tchit bulunmalarını, istikbale cm· tır. Bu projeye göre, cenubi Al· 

ruzunun muhtemel sekillcri etra. lar olmuş ve neticede birçok tevki niyetle bakmalarını, ümitlerini manya ve Avusturya birleştirile. 
fmda tahminler yürüten gazeteler !at yapılmışt!f. kesmemelerini tavsiye etmiştir . rek, 'bir "Tuna devleti.. vücuda 
Bitlerin, lngiltereyc karşı, kulli getirilecektir. Bu yeni devletin 
km'\etle taarruzda bulurunak he- 9 • k Bugünkü Avrupa Kon- başına Prens Otto dö Habsbur _ 

SAAT 13,40 
Dört çocuklu askerler Fransad 

terhis edilecek 
1 .. t!~ 

Pnris, 29 (A.A.) - B141vek ı Daladyer, 1890 teveııuuu 1 
maada dört çocuk sahibi babnlaruı da smrflan ne olut'f!a oltıı11' 
edilmelerine karar vermiştir. 

Zağreb üniversitesinde komünist talebe 
kargaşalık çıkardı 

11 
Belgrad, 29 {A.A.) - Zagrep Unlveraltcslndo komunl!t 

nln sebebiyet \'erdiği kargaşalıklar hakkında tefsirlerde ~~ 
"Kntolik gazetesi,, son zamanlarda. Fransnda yapıldığı gibi W ' 
tanda da komünistlerin faaliyette bulunmalarına mft.nl oıııtı 
istemiştir .. 

Lehlilerirt malları müsadere edilece1' 
Londra, 29 ( A .A. ) - Alman ~ 1vosunun bildirdiğine ıo~ 

man yUksek kuımmda heyeti, i§gr ı Polonya arazi.sinde 
edilecek müsadere usulleri hakkıı ..... oir kararname neı;rcunl' 
hususta fazla tnfsllat almamamıetır. 

Londraya gelen ilk yaralı treni 
Londra, 29 (A.A.) - Cepheden gelen iki hasta treni ' 

Londra civarında küçük bir istasyona muvasalat etmiştir. ~ \ 
\'e yaralılar civarda bulunan bir hastaneye nakledilmişterd1.~ 
şer \'agondan mürekkep olan bu trenlerin gelişile ancak b• 
ali\kadar olmuştur. 

Sovyet tahşidatı ve istihkamları 

Cernauti. 29 (A.A.) - Sovret i tihkii.m kıtalarınm J'Oıc 
yeni Alman • Sovyet hududu uzun tuğunda tahkimat yapmıığ' 
ettiklerine dair verilen haberler e min bir mcnbadan terit ed: 
dir. Ayni menbadan öğrenildiğine göre son zamanlarda ~~ 
yada Koiombiyanın arkasında -na tyn istikametinde mühiıJl· 
So,·yct kıtaları tah~it edilmektedir. 

defini takip etti~ini, fakat, Holan 1 r a m YO n vanıiyonelile gelenler gun kral olarak getirilmesi çok 
dayı, Belçıkayı ve İsviçreyi çiğ· Bu abahki Konvan~ironel treni muhtemeldir. 1skoçyada bir hava muharebesi ,,/ 
nemek suretile miMcrek bir hare· UÇ Ur Uma il,i ı:aat gecikmiştir. Londra, 29 (A .• \.) - 1 koçya dan gelen malumata göre ·-~ "' Almanyanın diğe raksaınına ... 
ket faraziyesini de gayri muhte- Semplon ekspresi bü bütün like i h;zareti veriltli;-;i zaman halk mahzenlere girmekten 1 

1 d gelince, bazı vilayetler Lehis. - " 
mel gormcmektedirler. yuvar an 1 gt'Ç kalarak tarifesinden beş saat muharebelerini eyretmeyi tercih etmektedir. 

tana verildikten sonra, başda ·rıt 
Mançester Gardiyan, Alman farkla ancak saat on ikide gelebil· Dün l "mbic ahali inden 600 ki~i bir hava muharebe:-• Sekiz yolcu ag"' ır . l' Prusya olmak üzere bunların hep ,, 1 kumandanlığının simdi, Fransayı mış ır. . h'd oımuştur. l ngiliz tan•areleri ellerinden kurtulmak isti~ cı • J d sı te~ ı c dilerek bir şimali Al· 1'lı 

ihmal ederek bütün kuvvetlerini ya.ra an ı Büklımetimiziıı geri c;ağırdığı nrın tarrnre;ini kvva'amaktaydı lar. Alman tayyare .. i · ,, 
manya devleti kurulacaktır. ,, k !ll' 

Ingıltereye karş: bir araya topla· Ç.ankm, 29 - Ka'-tamonuya talebcmizden lh an llrac; bu sa· iiınidile ha\ ada tehlikeli canbaıhk lar yapmakta ve onun 1' 
1 Duff Kupper bir suale cevaben e 

mak mecburi}•etinde bulunduğu· giden bir kamyon Piderc \İrajın bah Pari len gelmiştir. Talebemiz. her dei~o:mda lngiliz tayyareleri ta rafından tekrar edilmek. t 1, 1 Bitlerin sulh tekliflerini giilünr AJ 
nu, Holandanın istil8.sı, I viçre- da d vrilmi5 '\C 200 metre derin· nı;ilizler \ 'C Franc;ızlarla yaptığı· ~ man tayyare~i taklak atınaktn. bir kanadı ~iıerınde ani v•1 " rl' 

bulduğunu söylemiştir. 1 
ninkinden daha muhtemel olduğu. liğindeki uçuruma ym:arlanmıştır. mız son anla,.ma müna~!}etile makta \e ara .. ıra bac: d"ndürücü bir üratle inmekte idi. 0 
nu yazmaktadır. Yol kenarına düşen on iki yolcu· Fr:mc;adn fevkalade doı.;tluk tcza· nihayet başa~ağı c:cri bir ini5 y:ıp mı5 \'e top:-:ı~·1 ı;"ırprnı~ ;..e,. 

Ordu ba~kumandam generalin dan sekizi ağlr yaralanmıştır. O· hürleri yapı!dığına ~ahit olmuc;tur lar ara~mdadır. Bunlar şehrimiz· tayyareye 1
• ikim olmak iı;in son bir gayret arfe:lerck te~~ 

cmrile Isviçrede te~risani '1YI için· len yoktur. Kazaya kamyon fren· Avrupada bulunan üç Hintli ta· den tran it olarak geçip Toro· 'alnnma1.: iimidile pek arızalı olan :ırazide bir müddet tcı.er 
de ışıklan söndürme talimı yapı· !erinin bozuk olma ı sebeb'yct cir, bir Mı ırh pren bugtinkü k pre ile memleketlerine gidecek· zerinde ilcrle:neğe te~ebbii etmiş, fakat bir ta5 yığınına çııfv3 
lacaktır. \ crmi~tir. Konvan iyonelin gFtirdiği yolcu· !erdir. tepenin ) amacında prç·tlanm•;;tır ~ 

~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

Artık uzaklaşıyorlardı. Pagan ada· ı 
sımn mahruti §ekli, gemilerin arkasın
da bıraktığı köpüklü izin nihayetinde 
yavaş yavaş silinmeye yüz; tutmuştu. 

Nitekim az sonra da bu maruhttan eser 
kalmadı. 

Akşam yaklaşırken rüzgar serinledi. 
Şimdi meltem esiyordu. Deniz yava~. 

yavaş değil, hemen hemen birdenbire 
kabardı. Dalgalar koca gemileri salla· 
nuya başladı. 

Emdenin önünden g:den, önündeki -
nin izini her şeye rağmen bir an kaybet 
memeye çalışan Nurenberg sallana sal
lana ilerliyordu. Bas taraytaki, dal~a 

ların kalınlığına ehemmiyet vermeden 
..,uJara gömülüp çıkan iki büyük kruva-

ör ,ar:ısıra göri;TT"T\CZ oluyordu. . . 
htikilmet ~:ıı·k .. Sür'r ~ on mil. 

SON DAKtKA'nın 18 

Amiral Spenin bir parmak işaretiyle 
hemen çiziverdiği kaçış yolunu bitire. 
bilmek o kadar kolay olmıyacaktı. Bu 
bir parmak işareti bir kaç bin millik 
yolu içine alıyordu. 

Tabii ve hic bir arızaya uğramadan 
gidişle, gemilerin şimdiki on mil süra. 
tiyle, büyüklerin yirmi dört saatt : 
yüz. küçüklerin elli ton kömüre ihti
yacları olaca1ctı. 

Hiç bir yere uğranmtyacaktı. Bu gi. 
diş ve mevcut kö:ııürleri ancak buna 
göreydi. Ya yoHa çarpışmak nı•cbtıri. I 
rctinde veya hücum eden ejderlerden 

tefrikası: 

kaçmak vaziyetinde kalırlarsa bu mik- ı 
tar birdenbire günde beş yüz tona çı· 

kabilirdi. J 

Amiral Spe yal:-ız: bunu h~saba k;:~. I 
mamıştı. Hesaba katmaması, bu kadar 
kömürü, yanında ta~ımak kudretini ha. 
iz clmayı~ırdandı. Tam üç haftalık kö. 
mürleri vardı. 1şte talihlerine güvene. 
rck gec ·nin k'\ranlıkfarına doğru yol a
lan gemi1 · ri idare eden kumandanlar 
bcl'd de bu dakika ·la bunları clii~ünü. 

vorlardı. 

Ya Müllcr? .. O. lı"'rcket anınca ku. 
manda mcv:c:ine geç'11i .. ti. Saatler ilerle· 

iliği halde amiralinclen 
hala slvinci icindeydi. 

Şimdi diişünüyordu: 

kopardığı izni:ı 

Aacaba ken. 
cEsine serbest bulunduğu emri ne za. 
man verilecekti?. Barlı ba ına buyruk ... 
Bu ne bulun-ııaz bir emir olacaktı. Ni
hayet denizci olmanın zevkini bundan 
sonra tadacaktı.. Vatana hizm:tin ne 
olduğuna Kont Von Spenin mektebin
den yctişmis clanlara ancak o zaman 
göı;terınek fırsatına kavu~acaktı. 

Deniz birdenbire morarmış. ufuktll 
eflatun renginde sisler t iiremişti. ! 

Müllcr, ırııkların söndüriilmcsi cm. 1 

rini vereli. Beyaz sülünde ziller JI 
Lambalar söndü. Herkes vaı:ife ,, 

U !!r•rı' na geçti.. Bir hücuma ~ 

gibi tedbir alındı. 

Nöbetçiler toplarının başırı'. (ı 
ler, top basındakiler, vazifcJtrı~f 
da•larına de \•re ttikten scnra ,ı 

çekilmişlerdi. Çanaklıklara "~ıe 
kadar her yere vazifedarlar yt 
ti... u c 

Em:len kafilenin dördUncil•ıı i 
yol alıyordu. Gecenin karaıı~,ıı 
dü,,enciler, öndeki geminin d ıs'' 
yunu görebilmek için baş}a rıııı 
mecbt:riyetinde kalıyorlardı. 

611 
Miillerin gözleri kafilen iıt ·O' 

giden Şarhorstuıı hayalini a~~Y,0, 
da belirecek bir i şueti göı:lıJ) ~t~ 
ralara göğüs vererek süziıteıt 
dinliyordu. 



Frans ljl bi de 
. idare e e ç c 

Lilr fırıncrnın ofiiu o:an Daladter 1 i1ndir va n sı 
14yatınıda hiç bir mania tam= hayatının ilk d.virlerin:ie çalış -

truyarak yenmek Uzere bunlara kan bir talebe iken §İmdi ipe un 

'aldırınaktan yılmadığından ki- sermişti. l !)00 de lal:alorya imtL 
naye kendisine Fun ız parla- hanlarında iki defa girmi§ ve iki-

yetişti 
şimdiki Fransız başvel:ili bir ka; 
senl'l evveline getinciye !·adar, 
harbiye nazırı iken sabahlan ne
zaretine bu deınckrat nakil va-

.~cnto mahfillerinde eskiden sinde de muvaffak clamaınıştı. sıtao;iyle giderdi. 
."aucluıc bogasıt,, lakabı ve- İhtiyar ekmekçi bir akşam oğ· Dört ·:ne harp ettikten, üç 

tılnıf§ olan ve İngiliz ~azcteleri lunu bir kenara çekerek azarla. :iefa ordu tebliğinde ismi sitayiŞ-
tarafından da hemen daima dı: le bohsedilip Legion d'Honneur 
"Franaanın demir adamı,. diye a· Oğlum, h;n "tta muvaffak nişanı aldıktan sonra B:lvard Da-
llıfan şim.:iiki Frans:z Başvcl.ili olmak İ"tcrsen " . Her şeyin la~ier miitarekede terhis edildi 
~dvard Daladier Frons<'d:l ı 939 sırası var. Pot t' a ile tah~ilini ve mı.:allimliğc dönrniycrek tam 
harbinin Clcmancau'audur. Ha- bitirdiğin zam<:n meşgul olursnn. 'l 'tnasiyle pollt'ka h:ıyatına atJl
Yiltı ınuvaffak olmak azmine gü· Cahil k:ılırsan nasıl büyült ııd<UTI dı. 
ıcı bir misal te~kil eder. olursun?. 1919 da doğduğu kasabaya y'r 

Daladier 1884 senesinin 18 ihtiyar ba 'banı düş Un ve ona mi be§ kilometre kadar mesafede 
haıiran gUnü V;:uclusc ey:ıletinin k .. l:r verme .. Btn s~nı.n-le eskisı bulunan Oraor,eda mebuslu~a 
Carpcntra~ kasabasında doğmu~- g;bi iftihar etmek istc.rim. :ıamzetli[tir.i kc ydu ve cıvard<> 
tur. Edvara Dal:ı~ier müteessir ol- tanmdığı i~in büyük bir siyasi 

mücadeleye lüzum k~lmadan in
tihapta kszandı 

1 

'Bab:ısı orada e' mekçi fırını h;
lctnıektcydi. E.tmeği bizzat l:en- ı 
disi pi~rir. hamunı kendisi yu
t:llrllrdu. Edvard babası çalışır
ken Qnu seyreder ve derslerine 
baka.r~ı. 
M~allcli ekmek almak ilze~e 

~~na geldikleri zaman sorarl<'r· ı 

muştu. A(;~;ı:nam-ı~ kin ke,.di...ini 
~üç tuttu. Bab:ı na .. nı.:ıti bcş:ı 

gitmedi, Edva-d tekrar çalı!':"'l"" 

ğa koyuldu. imtihanlar :u verJı 

ve son bir iırt'h~'a tarih a"'re3e 
prcfc-öriı old•ı. 

TARiH HOCt. ~ı, J..~·am VE 
i'OLITIKACI 

Bu seçimden sonra h"r teşrii 

devrede ayni mınta'tadan mebu~ 1 
:;cçilmekte d .. am etti. Sosyalist 
a1ddel~rine sadakatini bırc-kmış 

\'C radikal sosvalişt olmuştu 

Eskiden !.yo:ıd:ı hocası, olan He 
rdot ile dosttu. 

- Çalışıyor. büyiik bir adam 
oıa.cıtk in~aallah !. 

- Kiisük nasıl?. 
~ li'ıruıc, Daladier iftiharla gö
g1i3 kabartarak cevap veriyor
du: 

Seneler geçti. ~vard iyi b!r 
~uk ve çahşkan bir talebe ıdi. 
l \:allimleri kendisin-den stayiş
c l:ıa.hscdivorlardı. Babasını çok 
~•en Edvord. onu se\indirmek 
'Çin bütiin imtihanlarcfa iyi dere· 
ct ahnağa çahııyorou. 

• &aba1t1 bir gün ona ~öyle de
llı.l§ti.: 

- Çalış oğlum, bUyUk adam 
~L. kirnbilir belki gil.nün birin· 
c kasabamızın belediye reisliği

ııc kadar bile yükselebilirsin. 

~ l!:dvardın tatil gilnleri.nde ba· 
81ndan istediği en bfiyilk mü

~afat mli§terilerin evlerine ck-

~k ı<stUrmekti.. Küçük el ara
lc-r l'1t1 ııar gibi kızanru~ ckmek
~c doldurur, mahalleyi dolaş
li h sıkardı. Bu nazik ve sevim
bu SQcuğu herk~ severdi. Ona 
ı }"\iyünce ne olacıığını sorduk
~tı l'akit: 

'1!- Sabam politika hayatma a
ltla..~ söylüyor, derdi. 

1924 de Herriot tarafmdan 
Marsilya !isc:sirıe muall'm ta. Daladier müstemlekeler nezare-

y~n edilmişti. Orada bir sel"c kal- tine getirildi. O tarihten itibarer. 
dı. 1914 hurbi çıktığı vakit i .. · muhtelif kabinelerde muhtelif 
Condorcet lis !linde mualliın:ii. nezaretler il}gal ctt!. Gilzel sa. 
Harbin ilk y.ünlerinde askere a- natler, nafıa ve haruiye naı:m ol
lındı. du. Bu son nezarette iken Alman 

İyi bisiklete bin:yordu. Bu sc. tehlikesini görerek :nemleketinin 
beple orduda bisiklet~i olarak is- silah kuvvetlerini arttırmağ

tihdam edildi. Bu yfü:der. bilaha· çalıştı ve bun<la muvaffak oldu 
re siyasi rakipleri onunla "bisik- Bir müddettenberi de başvekil -
letçi,, diye alcz-y etmi§ler. Fele- dir ve Fransa onun zamanını:la 

rr.enk knıli~:sinin bile bisiklete mütemadi kabine stlktıtu hasta _ 
\•inmekten hoşlo.ndığını ve bun- hğmqan kurtulmuştur . 
da hiç bir komik taraf olamıya • işte Fransanın bugünkü Cle-
c .. ğmı ui:şünmemişlcrdir. Esase.n l mancau'su ! -F. 

( 
,; 

Fin ordusunun alzr tank13n bir manevra eena.sında. .. 

TAHSii.. HAYATI 

~!ıttktcpte blitün mükafatları 
0lll a11ıyordu. Bir gün muallimi 
bj l:nUkMat olarak altın yaldızlı 
~t ctıd içerisinde Jule Veme'in 
taC§h~r "80 glinde devri ftlcm,, 
frt 'ttlaııını verdi. Edvard babasının 

tor.nt-erede :ı.shre ı:ıı.ihnfonlıı.rdan bir gnıp bn~"Ullarryla ber.ıhcr gQlll'Orlar .•• Frno~ız Kmlbaı:mm yardrmmı !:Ör<"n hir J,eh muhacir aile i. •. 

l.i t?ltncta bu kitabı Meta hatmet
)~e kendisinde büyük bir sc-

~t nıerakı uyandı. Babasına: 
dt- l3i.iyüyiince çok seyahat e-

C:ci1im. ,. ,, "" . oıyor..ıu. 
)~ '":- l3e1li olmaz oğlum. Belki de 
ııfen . 
~ senın Fransadan ayrıl -

;anı ica pettirecel:tir. 
ta dvard ilk tahsilinden sonra 
~a l.'flentra koilejin1: girdi. Ora-
ı.. !;<ıbuk • .. • 1 b "it}'·. .emayuz ettı ve ta e e 
ha ıgı reisi oldu. Politika ile da-

'rk 
0 zaıım~:lan alak:ıdar oluyor, 
ldas1 · . tılcb i\nylc fılfin veya falan 

t~11 L~sun veya nazırın icraatını 
·~ıd 

ve nıUnak"'şa ediyordu. 

f\oLITIK.A MIKAOBU 

l\rtılı; 
1-.q ttı.ik 0nun dam:ırlarını politi-
\r;ıtd "'robu girmişti. Genç Fd-

valnd' oıl'tıtı ıer artık sınıfının bi. 
lııl'ı :tu ve fikirlerini müdafaa 1 
tc!tı 

11 
zan<ırr:ıyordu. Lldnce va-

1 

~·b Otu biJ 1 1 Çal .. al:ı:namıştt. F~kisi 
Jt.. 11\tcıyorı:iu. 

· "'ab .... 1 S\\b ~"1•lda laik r.enrler b:rıL 
eıı csın~ 'd' . . "lu t aza ı ı. Scısyalıst •r Uvc f'' . l . . .. . 

tı rı-u ı.-ır erını muaafan 
)) r.cıdcle~c buhınuyc-rdu. 

\r :lb1ir ı. 
c 1.,.1 r l!"\b:ı., flnnınd:ı. sessiz 

"c 'i: erli hamunmı.: •·ui!uruvor 
.... ·~~;; • .1 ' • 
, :1· >-• ıı, fırın~ ntıyordu. Çok 
~r l'l:'ltt O~· • • h • '(.r · ı.;ıu ınn o ne ayaı-

t't~ıı,tn Hn1buki o tahr;i1 

--------------_..,..--------------·-------------------
Son Dakih.a'nın his, aşk, macera romanı: 30 

Naki ederi: ftll uzaff er Esen 
Yüzüğün aşınnan iç tarafmd:ı. I etti: 

·C: fi harflerle yazılmıs bir y~zı - Bıı yüzük buraya yeni kon· 
vıır .. Güzin ve Vahit bu yazıyı her yeri toz içeridnde... Fal:at 
hecclcm l;e uğraatdar. Fakat esa burada tozdan eser yok. 
sen cırap harflerini çok iyi bil- Güzin yüzüğü yerine koydu: 
mediitleri için bu karma karışık - Doğrusunu isterseniz Vehit 
yazıyı sökmeleri imka."lsı:ı oldu- bey dedi. Ben bu i~ten hiç birşey 

Güzin: anl~tr.a•lım. 

- Vakıc:ı, dedi. Yazıyı okuya- Vahit r,öz kapaklnmıı yarı ka 
madık <.ma ben iddia ederim l.i pı;rarak dnlgın ıdalgm düşündü: 

buradaki yazı Nurn;n ır. - Bu muammayı halletmek 
- Zanneder midniz? liizım .. 
- Zan ::le~il eminim. - Neredesiniz yahu Allahaş-
Güzın ) üzq;ü b, ksın diye kına? Böyle birdenbıre kayhol-

Vahide uza•n.:ı vakit bir türl ü dunuz~ 

eli"dC!l bm::kar.uyordu. Hele yii 
züğü V ... hidin parmafında g?rüTJ 
cc acı b:r ı::tır:;p ile irkil.,,ckten 
k-::ndini alamadı. Delikanlı yü· 
zi.ığe baktıl~tan sonra parm<ıf,'In

dan çıkararak genç krza ı za~tı 

ve ı;crtlu· 

- Buru ~rede bu' ~l'!'UZ? 
Ger.~ krz c!iı•lc '·•runurı k -:n::

rmdal:j l'fak rfı .,~-!erdi. 

-. Durr~'l. 

'Val-:'t dil:b.tlc r?ft mu2ye., ~ 

Cemilin sesi dı"arıda gUrledi: 
- G'iz::ı ... Gü'tin ! 

.tt ğı kadar 
bağıran Semııhattır 

anki nasıl 

hape':"t decckl .. rii1i çok evvel 
~fon !-:ı. .. ıl:'ln tt:rmış gibi çıktılnr 

ve etr•dı knpıyı C:ikl:atle l:apa 
d•1<'r. Vohlt mırılc'ftnrh: 

- B ıra "ıı 'i;;· dU~ krbıizi Ce
:nile n,. l:ıtıııı.;." lii::um yok. Fiz 
lm m':l'lmmavı İrt:nd:m:? hallcı:'!-

riz. 

*** 
"Bugün gördüklerim rüya de-

ğil artık.. Esrarengiz !lir ~akım 
vakıalarla karşılaşıyormuş.,. 

Gü:ıın yatak o<lasmtla yapayalnız 
altın kemerli geceliğini giymiş, 

düşünüyor. 

Resme yaklaşıyor. Uzun uzun 
bakıyor. Resmin parmağında pır 
l:ınta yüzük besbelli.. Güzin bu 
yüzüğü humma ateşleriyle yat<ır 
kcn o:lasmcla gezinen hayalin 
parmağında görmüştü. bugiin 
ayni yüziiğü laboratuvardaki ra 
fın üzerinde gördü. 

Bütün bunlar içerisine karış· 

mak üzere olduğunu hissettiği 

meraklı bir maceranın esrar doht• 
aHimetleridir. 

Genç kızın bakısı resmin 
m<l'li gözleriyle karşılaşıyor. ı,ı:.: 

dolu bu göz!cr hal5 ~ktan bah
seder gibidir. 

Gfırln kendi de farkına vnr _ 
madan, rnsmin gillilmscmelerine 
de tatlı tebesslimlerlc rcvab v~ -
rlyar. 

Sc\'rne.k, vUcudunda tatlı bir 
hararet duymak demektir. Sevgi 
in~ana hararet ve kuvvet veren 
gizli bir kaynaktır. SMTTnek de _ 
mck ay:-ıi ::aman::la hl'm çok zn -
yıf. hem c:;ok kuvvet!! olmak de. 
mektir. 

Faltat Güıin birdenbire hatırlı-

yor: 

Cemil kendisiyle C\'lcnmck ist.L 
yor, buna karar vermiştir. Fakat 
iş bu kadarla da knlmamL5. ken
disi bu ızdh'acı uygun görmüşti.ır. 
Artık bu karardan dönmek olur 
mu? 

Genç kız düşünüyor: 
Evlendiğimiz giln Cemil elle 

rimdcn tutacak ve bana fısıldı

yacak: 
- Sevgilim bilsen ne kadıı.r 

mcs'udum. Sen. öyle seviyorurr 
ki, öyle seviyorum ki ... 

Ben dt: ona buna benzer k<'li 
melerle cevab vereceğim. 

Fakat ikimiz de aldanmış ol ,. 
cağız. Sevgi ismini verdiğimiz hb 
maddi rdahm doğurduğu rnhe+. 
tan ba~ka bir §ey değil. 

Cemille aramızda aşl;ın gö';-.e· 
bile yok ve olamaz. 

"Fakat acaba yer yUztindP hn· 
kiki aşk ve.r mı?., 

Ağır bfr keder kalbinin llz">'i 
ne çökilyor. Şimdi yüreğfndP çot· 
başka şe ·terin ha:ıreti var. Jıt·ğı 

öndilrU!'OI' ve pencereye yakıa ... 
ı,ıryor: gökyUzU apaydmhk . 

Gözleri yavaş yavaş gecenin 
yarı karanlığıon ah31yor. Balı _ 
çenln pc1t iyi tanıdığı şı>kJllerlni 

f::lrketmeğe b:ışlıvor. Ç lılıtdnn. 
çayırları. yollo.n. Üz"rinde ,.et -
miı; b"" srnPnirı yiikii:vı,. hıı "f!gl 
tekke uyuytJr. 

C:enr ktz hir<len hi re t it rl'di ,.e 

.-ulak ımbartu. Bahçe kapısı ih. 
tiyatla açılıyor. 

Birkaç dakika sonra bahı:cdc 

1ir insan gölgesi görUnUyor. 
Genç kız pencereden eğiliyor ve 

~ölgeye bakıyor. Bu Vahldin göl
·esidir. Delikanlı gecenin bu ile. 
ri saatinde bahçede n~ yapıyor? 

- Belki de sadece geziniyor. 
Fakat maksadı yalnız gezmek

se niçin kendini göstermem k L 
çın bu kadar ihtiyatlı hareket e
diyor. Dudaklarından biç ayrıl • 
mıyan cigara.s.ını bile yokmnmt!':, 

\•Abid bahçenin ile~&lııc. eski 
ı;Lnı imalathanesine doğru gidi _ 
yor. Şimdi Güzin delikanhnm mak 
sııtfını anladL 

"Vahid, ge~leyin yalnız başı

na kimseye haber vdrmcden mu • 
arnr-:nyı ha.lle çıktı. Çi(tliğin es
nırı'lı ö~nmek istiyor. Fakat hu 
1"'al·~ndını benden ne diye gizle -
ij. ·o•rsa bendl'n de ml şüphe e
diyor ... 

_ lşte:. 

Vıihid iki kibrit ye.kb, r..ll~ır:, 

korunun kenarlarını. her köşeyi 
i~ice aradı, Fakat aradığı şc~·I 

bulamadı. 

- Garib şey, diye düştlndil. Sa
at dörtte bu kap!j'l bi~ kapamıı;_ 

tık. ÇıJrmrdan evvel üzcrlnde mu
.. ..:ı"ıcıer bulu:ıan kf!ht bur:ıdny • 
dı. 

• • ( Dt'f"1nt1 t•flr) 
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