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r ' Rua - Alman ekononıi 
müzakereleri 

Paris, 29 (A.A.) - Moako. 
va.dan buraya gelen haberlere 
göre, Rua - Alman ekonomi 
müzakereleriııiıı ilk neticesi ol
mak Uzere Rusya Almanyaya 
bir milyon ton hububatla yine 
bu miktarda yağ verecektir. 

!umhuriyetin 16ıncıyılı bütünyurt
a en _ coşkun tez-hüratla kutlandı 
--~ ~ 

ı~~!dak ge".:İyor Vali Lutfi Kırdarla fıtanbul Komutanı Gene ral I·Ialis Bıyıktay tribün de - Kahraman topçula nmız köprü üzerinde .. 

nönünün Türk Milletine 
tarihi hatıra Hita hı ···················1 

:Yazan: Aaım Ua· 
tile ismet lnönü Lozan 

l'lıııında Türkiye için ka • 
/'. ~ız istiklal davasını 
~ eclerkeıı ........ ~ 
~ lorcl Kürzon'cla Pı'-

Ankara, 29 (A.A.) - Cumhur· he bıralmııyan çetinliği ve lıa.zırlı
reiai Milli Şef lnönü, bugün Cum· irile, muvallakiyetli bir imtihan 

lfem de lngiliz ba, ma· 
t'• tecrübeli bir diplomat ve 
...._~ sıfatı ile Türkiye 
~~ . :ıihatte bile 
--ttu: 

.A_!ıii•takil bir Türkiye ya -

.• ~-.Türkler bu harpten IOll-

~rını sarmak için paraya 
~'-caktır. Bu para ancak 
iiı e vardw. Fakat lngiliz· 

talc t.kiJ bir Türkiyeye itimat 
ı. ~ veremez. Bir a-ün ge· 
~ kaldırmak istecfiiiniz 
hı.:_ olllann iadesini yine 
~ isteyeceksiniz." 
~ti. 
~ liiıııerde ·Türk - lngiliz -
la.:". kartılrklı yardım pakb 
'~le lngiliz gazeteleri -

Türkiye hakkındaki 
lor- netriyatlanm gör -

h.t-ı d Kürzon'un ba sözle
• --.ıyoruz. 

~devletleri Lozan konEe -
• Yeni Türkiyenin istik • 

,ta&d.ilc etmekle beraber 
~ bu istiklali muhafaza 

. ... bir türlü inan • 
'il ; .!-tta Türkiye telden Te 
~llsblki) olsa bile fillen 
~.. ~et edebilec:eiini 

" ~vaalalanna sıicha -. 

hu~in 16 utÇJ. auretinde ge,irtli. 
- 6arvMtl ;lliliiiMiiıiiiiiiitlftı~~~ ~. 
lan büyük geçit meranmine hafla- Gelecek sene senin bu aaraıl· 
nırken Tür'h milletine karıı radyo maz vaaıllarına, inaaniyet cilemi
ile bütün yurda yaydan Cl§ağulaki nin, daha ziyade dikkat edeceğine 
hitabede bulunmuştur: emin ol· 

Büyük Türk Milletine, 
Bu sene Milli Bayramı, dünya· Türk milletini, onun kahraman 

nın fevkalade hatliaeler içinde bu· ve şanlı orduaunu, vatan İ•tikbali
luntlu~ bir zamanda idrak etliyo- nin kıymetli müjdui olan genç ev
ruz. Bütün milletlerin vrrrlık kay· latlarımızı muhabbetle aeltimla
guı içinde yCl§adıkları bu aeneyi, 
milletimiz, !: ~ndine gÜIJcni, millet 
hayatında nifaksız beraberliği ve 
vatan müdafaası için kimaede ıüp. 

rrm. 
Aziz vatandCl§lanm, On altıncı 

Cumhuriyet Bayramı hepinize kut· 
lu olaun. 

Alman taarruzu ./ngilterege 
karşı olacak (Y•••8l8illl•11 ... ,, .......... , 

Gazi köprüsü .dün açıldı 

Beyazıttaki geçitresmi güzel oldu 

Yedek Subtıy Olulu ta1s1*m ~ 
(Yazw 2 ncl salıJtemhde) 

Galatasaray Vefayı 7 -O yen ' 
3eykoz Fenerle berabere kaldı 

Beşiktaş, T opkapı ve istanbulspor 
rakiplerini mağlup ettiler 

Dünl:fi Galataaray - Vefa marttlda Oemqın gO.a1 bir~,,.. 
(Yazısı 5 inci sahifede) 

·Günlerin peşinden: 

936 senesinde temell atılan 
Gazi KöprUsU dlln Vali LCtfl 
Kırdann bir nutklyle aeıldı~ 
Burada Valiyi nutkunu ıöyler
ken ve kurdele kealldlkten 
sonra köprüden ilk defa ,geç
mek ıstıyen halkı koşuşurken 
görüyorsunuz. 

'(YAZISI Udnct •Jfımmdadır). 

Almanyanm ist ediOi sulh 
Alman devlet adamları ve diplomatları: 
- B1a barp delil, nllı lsUyonız !,, 
Dedikçe derhal etnlt&a bbı bir ttlrltl ses JilbeUıor ye 

ba aeelertn hepli de: 
- Ba)'U' yalan, Almanya harp lstl7orr" 
Otlmlesbıde toptanı,.or. 
Bir noırt..d,an bakdına AlmADJUUD sulh lstecllllne fnan. 

mal: lAmn. Eter ba harp IOllunda 11U7onal sosy&Uzm Alm&11-
yaa A.vrupa1a tabakktlm. eder bir YU11e&e ceHrae meJ'danda 
artık harbedecek bir memleket k:a1nnJacall için Jine bir nlb 
teessüs etmlt olacaktD'. Almanların lstedlklerl ba ınılhtl alh
ten başka bir tAblr ile ifade etmek miimkiln müdür! 

BASAN KUHÇAYJ 
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l Ma~de, 3 an!ayış 
lngiltere ve Fransa ile im. 

zaladığ"ımız son muahcdenin 
bir maddesi Uzerinde dört mu· 
harrlrin Uç turlU anlayışı var. 

Madde şu: 
•·mr Avrupa devleti tare.fın<lan 

,·aki oluı>, Akdt!niz mıntakasında 
Fr::ıns:ı ve Rirlc~ik Kr::ıllıı'.!ın tutuş::ı· 

cakları bir harbe miincer olan bir 
tecavüz harekeli halinde Türkiye 
fiilen Fr:ınsa \'C Birleşik KraHıklu 
teşrikimesai edecek ve yed-i ikli<la. 
rıncla ol:ın hüllin yardım ve bütün 
mü.z:ılıcrcli y:ıp:.ıc:ıktır.,. 

Dunu okuynn Peyami Safa 
soruyor: "Almanya, denizaltı_ 
lariyle bir teca.vuz hareketi ya
par -ı ve orada İngiltere veya 
Pransa ile bir harbe tutuşursa 
Türı>:iye harbe girecek midir?,. 

Peyaminin kendi sualine 
kenui vermek istediği cevap, 

' belli ki, "h:ıyır!,, dır. 
Abidin Daver de Peyami glbi 

IJayır diyenlerden ... Yalnız bir 
kayd ile: Girmez, muaheden!n 
imzasından önce başlamış bir 
tcc:.wll zlin mUteo.kip safhaları 
karı;ısında !sele ... Girer: İmza
dan ırnnra bir Avrupa devletin
den Akdenizde İngiltere ve 
I<'r::ı.ıısaya karşı orada. bir harp 
kopanı.u bir tscavUz harcketJ 
olul'sa ... 

Ben Peynminln de Abidin 
Daverden başka turlu anladı_ 
ğmı zaunetınlyorum. Alman

- yanın misal olarak alınması, 
muahcdenin imzasından evvel, 

,,. bu iki devletle Almanya ara
G smda bir harp hali mevcut ol· 

masındandır. 
Necmettin Sadakla VAIA. NiL 

• rettin bu iki muharrirden ay-

11 rılıyor: Oulara göre Akdcniz
de öyle bir harbi mucip olan 

1: tecavUz muahedenin imzasm· ar dan evvel başlamış da olsa bü. 
küm birdir, aynidir. 

T * * • i:;c Muahedenin tatbikinde mu· 
r teber tutulacak metin Fran
: sızca mıdır, hem Fransızca, 

er~ hem Türkçe midir, bilmiyo
klu rum; fakat Abidin Daverin te. 
oy~ cavi.1% kelimesinin yalnız Fran
r ~ ızcası ile lstidta.ı ederek bu
r 't ·n "Hcrbe sebebiyet veren 
uş. ille tccavUz,, mllnasrna geldiği

uru nl göstermekle Pcyamlyi ilzam 
rda etmesi mUmkUn olamaz. Dene
~ç bilir ki bu ilk tecavilz, harbin 
lık c A1><.lenizcleki sa.fha::;ma müncer 
ın re olmuştur. 
, fa~ Bizce ibarenin bu bakımdno 

manalandırmak için "halitıde., 
kelimesi üzerinde durmalıdır. 

el l\~uahede ancak bir (hal) de 
yardım mecburiyetini hareke· 
tc getiriyor. 

Bu hal bir tecavtiz hali'dir a ve lıu lrnlime Ttirkçe daima is
tikbale hamolunur. Demek te· a a <:avliz hali muahedenin imza. 
c;ındu.n sonraki zamana matul 

den bir ihtimaldir. Öyle olmasaydı, 
ğünd·madde "Bir Avrupa devleti ta-

f.
pılnj'.nlfından vaki olan . tecavüz, 
ur\1 kdeniz mıntaknsrnda bir har

utün be mnncer olursa,, suretinde 
unt yazılacaktı. Yazılış tarzı, bir 
oldı.harp çıkarmış Avrupa devleti-

u d~ ni değil, bir harp çıkaracak 
teftıı!Avrupa. devletini <lUşUnmekte
rasyodir. 
icil v (Tutuşacaklnrr harp) ibare· 
yalısı .de bu mütaleayı teyit eden 

a me ir noktudır. Bu siğnnın neti-
tbol ccsidir ki, \müncer olan) 
~kelimcsJnden (müncer olacak 
~elan) ma.nası alınır ve yine bu r sk scbrpledir ki (bir Avrupa dev· 
• lcti tnra!ınde.n vaki olup) 
il cliınlesi de onu takip eden bu 
t~den istikbal slgnsma. tAbi olarak 
pm ft (vAlti olncak olan) ma.nasını 
I{ şulvcrir. 
leşme Hu tafsiHH, Abidin Daverin 
er alr tccu vliz kelimesi hııklundaki 
bu sı:iznlıına katıldığı zaman, mad.. 
mua de, müzakeresinde istendiğine 
ey~ 1hükmettiğimlz maksadı kendi 
mıl.lthudut ve şumUllyle ifade etmiş 
getır olacaktır 

1i tak Necmettin Sadak'ın ~adde· 
ülmelyi genişleten izahı da belki 
an gcdo~rudur; ancak, Meclisten ve
<7ren~·a en~Urnenlerlnden alınması 
da ,muhtemel razlıı malüı:nat bilin· 

lkan tmcdil~çe veya Fransı1ca met. 
s edinin lıu 1'Urkçcdcn başka tlirlü 

r,işi1mi!old11 ;;u "iirillmedikçe buna iş
tice vıtirı'\k ml\ıukün olmaz. 

kımla * i< • 

•!ar ya ~im eli elimize geçen hir Ma_ 
~ımbi~zacar gr;:ııtesin in mualıcdevi tef-
m r · 
1 k . slr edcıı satırları da bu izahı 
me ıtc>ylt rdPnlcrc bir misal olur: 

( Pcgtcr Loycl ı diyor ki: '"Tii r
Uley rruye bir .\nupa devleti tara. 
Ü tf nılnn tec:-\·Uze DJaruz lt"lırsa 

n sa Oıt hıısıısi l""'Jı:iJdeki mu~rnve!P. 
B u b) n ·illere ,.e rransanın TUrki

a yırpı11Y<'YC karqı umumi lıir yardım 

1e liğ ,t·, ahhf d intı tıızamınıın Ptti·-ı 
ı•i , ı :\leh ~·ıı"·Lv(' h'f' ııır f.; rnPn, 

an l · ı · l · · ı • ·' n "t t -ı --=ıkd:ı:ıımesr .t ~.m .ı o ı: ·ıtıı a ngı ~ 

Dünkü resmiküşatlar Cumhu riyet 
ba yramı 

Dün istanbulda büyük 
merasimle kutlandı 

__ ..... ....-................. --........... ----------·-------
Gazi köprüsü Valinin 

nutkile açıldı 
Sehir . içinde ve mulhakatta 26 mektebin 

açılma merasimi de yapıld ı 
Gazi köprü.sünün resmiküşa_ 

dı dün saat on beşte yapılmı~ 
tır. Binlerce halk köprüden. ilk 
defa geçmek üzere Unkapanma 
toplanmışlardı. 

Vali ve belediye reisi doktor 
1 

Lütfi lırdar, belediye reis mu. 
avini Lfttfi, Şehir Meclisi aza. 
larınilan bazıları, belediye mil.. 
hendisleri açılış merasiminde 
bulunmuşlardır. 

Vali LQtfi Kırdar hazırlanan 
kürsüye çıkarak bir nutuk söy. 
!emiştir. Vali ezcümle demiştir 
ki: 

"Bugün resmi küş.<Ldmı yapa
cağımız bu köprü modern tek
niğin güzel bir eseri olarak Ha. 
licin iki sahilini biribirine bağ. 
lamış oluyor. HaZirlık safhası. 
ru teşkil eden zanıaıu nazarı i. 
tibara almasak bile temeli aL 
ma.k Guretile fiilen işe başlan
dığı 1936 senesi ağustosun:ie.n 
bugüne kadar tam Uç sene iki 
ay geçmiştir. Bu köprii için 
sarfolun:ı.n paranın mikdarı ise 
iki milyon 350 bin liradır. Ü. 
7.erinde bu kadar enerji sarfodL 
len ve İstanbul bclPdiy.esinin 
mali kudretine nazaran mühim 
fedakarlıklarla meydana geti. 
rilmiş bulunan bu köprüniin 
pek tabii olarak şehrin umumi 
hayatınıda oynıyacağr rol de o 
nisbette ehemmiyetli ve şümul. 
lildür. 25 metre eni ve 478 met
re uzunluğuyla Hııli~ üzerinden 
bu iki sahili ikinci defa biribL 
rine bağlıyan bu yol. Karaköy 
köprüsündeki kesafetin atiyen 
yilzde otuz bcı;ini kendi üzerine 
alacaktır. Atiyen diyorum. ~ün. 
kil bu kl.~. ~i kcndişinden bekle_ 
nen bilti\u hizmetleri tek b:ışına 
bittabi ifa edemez. !~imiz yal
nız bu köprliyü kurmak ve hiz. 
mete a.çmakla bilmiş olmıya
caktır. 

Onu muhtelif kollardan kafi 
genl~likte yollarla ı:chrin faali. 
yet sahalarına götürüp "ır"1la. 
mak mecbnriyctindeyiz. l zeri_ 
mize almış oldUoôıımuz bu vazi. 
feyi de azimle ve mümkün olan 
en kısa bir 1..arnanda tahakkuk 
ettirmek baf1ltCa emelinıizdir. 
Bu lüzumu bu kadar kuvvetle 
ifade ederken istin,atgabımrz 
sayın ve münevver İstanbul 
halkınm müzahereti ve cumhu
riyet hükumetinin ötcdenberi 
lstanbulumu7.a karf}I gösterdik
leri büyiik alfıka ve esas kuv. 
vetimizi teşkil eden ~ok kıy. 
metli yardımları ve himave1eri_ 
dir. Büyüklerimizin lRUİ.nbula 
verdikleri kıymet ve ehemmi. 
yetin derecesini Milli Şef ve 
Cumhurrcisimiz İnöıı.ünün Baş. 
vekillikleri zamanmda İstanbul 
ıçın sarfettikleri bir cümleyi 
tekrar ederek tebarüz ettirmek 
isterim: 

"İstanbul ba.cılrbaşma ehem
miyetli bir ülkedir_,, 

Cumhuriyet hüklımetinin 1s. 
tanbull:ı niçin bu kadar alaka. 
dar olduklarını bu cümlede kuv 
vet ve vuzuhla duyarız. Onlara 
karşı duyduğumuz minnet ve 
şükran hislerini burada tekrar 
etmeği en zevkli bir vazife ola. 
rak tel§kki ederim. 

Sayın arkadaşlarım. 

Köprümüzün ismi "Gazi .. köp 
rü.südür. Bu isim kanunu mah. 
susla verilmiştir. Istanbullula. 
nn. en hevecanlı ve en hararet
li hislerine, milli iradenin ifade. 
si demek olan bir kanWlun. ter. 
cüman olması kadar muhteşem 
ve ulvi bir §ey olamaz .. 

v~tamn ve valan içinde ''b~ 
lıbaşma bir ülke .• olan !stanbu. 
tun sinesinde sonsuz ve ebedi. 
yete kadar unutulmıyacak ha
t:rralar nakşetmiş olan layemut 
halaskira karşı duyduğ11muz 
minnet ve şükranın bir ifade_ 
si olmak üzere köprümlize da. 

t '?re ve Frarısaya lrnrşı yardım 
taahhUclUne {;irişmiş rle;;ilcir ... 
Muabeclenin bu fıkr:ısınc1n.n 
haşkn türlli 1Mına mk~ayc'h, <bu 
ilıtilal. Ak•l"ni7.dC' bir harbe 
ıııüııcer otunın THrklye yarılım 
f'clcccl;:tir ) dcnfrc1i. 

lialda Tarık U1' 

ima. "Gaz111 köprüsU diyeceğiz. 
Bu köprünün ikinci bir m~a.. 
riyeti de ac,:ıhş gününiln M~llt 
Şefimiz !nönUnUn Cumhurreıs.. 
liğine tesadüf etmesidir. 

Türk milletinin yetiştirdiği iki 
büyük ve emsalsiz dehadan bi. 
rinin ismine izafe edilmiş ol
mak, diğerinin devrinde açıl
mış bulunmak suretile mutlan. 
mış bulunan bu köprü hl<: şüp. 
he yok ki lstanbulumuz için de 
çok mutlu ve hayırlı olacak. 
tır.,. 

Vali nutkunu söyledikten son 
ra köprü üzerine gerilmiş olan 
kurdeleyi kesmiş, Azapka.pt ta. 
rafına kndar gitmiştir. Köpri.iyü 
~ etmiş olan firma tarafın. 
dan hazrrlannn blifedc davetli. 
ler !1.az edilmiş. halk aı;ılmış 
olan köprilden geçmeye ba..c;la. 
mrştır. 

AYASPAŞA YOLU DA 
AÇILDI 

Vali ve sehir meclisi azaları 
otomobillerie Taksime gitmiş. 
lerdir. Vali, burada Ayaı:ıpaş:ı 
asfalt yolunun a.c:;ılma mer~i
nıini yapmıştır. 

Lutfi mrdar kurdeleyi kes. 
meden evvel bir nutuk söyle
miş, demiştir ki: 

"Açılış resmini yaptığımız 
yolun uzunlu~ 600 metredir. 
Belediyeye 85 bin liraya mal oL 
muştur. Bu yol haricinde bele. 
diyenin bir senelik mesaisini de 
iki ayrı tablo halinde ifade c. 
deccğim: 

Birindsi 939 senesi !kincika. 
nwıunun i".ltida.smdan mali se. 
nenin hitamına tesadüf eden 

ı rn'J.yıs somma kadar altı ay Z.'l.I
fmda 151J hin lira ile lstan bul 
•yakasında: 60. Bcyo~lu yakasın. 
da 53. Anadolıı yalrasm<la 40 
kıloın~tre uzunluğunea. ve 
187,000 metre murabbalık yol. 
cadde ve solı:nk yapıl nıştır. 1. 
lrincisini ii"?.Crinde c;ahı;tığrmrn. 
kısım teşkil eder ki bu da son 
dört ay zarf111<iaki mesaidir. 

Bu de\Te daha verimli olmuş, 
y!!.lnız belediye bütç~siııd~n 
5u9~ 17 liralık iş meyci:ına kon~ 

Yurdun her tarafında olduğu' 
gibi §Chrimiztde de Cumhuriyet 
bayramı büyük ve coşkun mera -
simlerle kutlanmaktadır. 1stan • 
bul, dün unutulmaz günlerinıden 
birini yaşamış ve bilhassa büyük 
geçit resmi çok parlak olmu§ • 
tur. En küçüklerd:.n en büyükle· 
re kadar bütün İstanbullular sa
bahın alaca karanhğile beraber 
yollara dökülmüşler ve kahraman 
Mehmetciklerini, Cumhuriyet ev· 
!atlarını görmek. alkışlamak için 
caddeleri doldurmağa başlamış -
!ardı. Beyazıttan Taksime kadar 
olan ana caddelerdeki evlerin 
pencereleri, balkonları ve hatta 
damlan bile binlerce, on binler
ce halkla dolmuştu. 

Şehir baştan başa süslenmiş, 
her tarafta taklar, elektrik ten • 
viratları yapılmıştt. 

şekilde geçerek halk tarafından 
coşkun bir şekilde alkışlannu} · 
lardır. 

Askeri kıtalardan sonra önde 
itfaiye bandosu olduğu halde bir 
krta polis ve itfaiye efradı ara • 
balarile alayı takip ctmi§lel·dir. 
Müteakiben şehir bandoau ile be· 
raber üniversite ve yüksek okul • 
lar talebeleri, izciler, kız ve er -
kek liseleri, spor \ayafetlerile 
spor klüpleri azalan, beden ter • 
biyesi eğitmen kursu mensupla· 
rı. Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esir
geme, Türk Hava, Türkkuşu, c· 
konomi ve artırma, basın kurum· 
lan, endüstri birliği ve esnaf ce· 
miyetleri temsill surette süslen • 
miş otomobillerle geçmişlerdir. 

Alay bu sıra ile Bayezit mey· 
danında bir geçit resmi yaptıktii;t\ 
sonra Sultanahmet, Ankara cad· 
d~si., Sirkeci. Köprü, Şişhane, ia
tiklal caddesi yolile Taksime gel· 
mi~tir. Alay bütün güzergahta 
halkın büyük tezahüratile karşı· 
lanmış ve bilhassa kahraman or· 
dumuz çiçek ve konfeti yağmu • 
runa. tutulmuştr. Türk milleti bu 
suretle kahraman mehmetcikleri· 

Saat 9,30 da vilayet makamın· 
da Vali Liıtfi Kırdar tebrikleri 
kabul etmeğe başlamıştır. istan
bul<la bulunan mebuslarımız, ts
tanbul Komutanı General Halis 
Bıyıktay, diğer generaller. bü -
tün askeri erkan. parti idare he· 
yeti azaları, üniversite rektörü 
Cemil Bilse!, fakülte dekanları, ne karşr olan minn'Ct ve şükranı · 
istanbuldaki resmi daireler mü _ nı bir kere daha izhar etmek frr· 
1dürieri, Cumhuriyet müddeiumu· satını bulmu§tur. 
misi, bcleciiye erkanı. ticaret ve Alayın ba~mda bulıınan askeri 
sanayi odaları, ce;niyetler, spor mektep ve krtaJ:ır Taksim Cum-
te~kilatt ve fabrikalar nıümeGSil - hurİyet abidesi etrafrnda yer al -
le;i valiyi bu sevinçli yıhlÖll'Ü - mıslarıJır. Bu sırada boru ile bir 
münden dolayı tebrik etmişler - Tiii ... işareti verilmiş ve bunu 
dir_ ı· m:.iteakip abideye vilalet, Ku-

Saat 10.30 da da vali ve b"'ele· mar.rlanlık, b~lc<iiye, Hnlk .. Par • 
diye reisi şchrimizf.l~~i sı;n~kj.J ıtıi,i, Halloevleriı ı:.UniıvereiteaJe di·· 
konsoloslarm te~riklerini kabul 1 ğer mektepler, resmi ve hususi 
etmiştir. 11,45 de vali, yanında mü:ss seler ve bankalar tarafın• 
tsu .... bul Kumardam ch:.h:~u lıal· d~n celcnkler konulmuştur. Çe· 
de Beyazıt meydanrna hareket le.ık ko'"'Ta meras:minclen Fe>nra 
etmiş ve ünivers;te meyclanı ile blln-!o f!'!tİl(lal ma"'"'nı ç•lmış ve 
Sülcymaniye canıisi avl ,JMında 1 bu sırada bayrak çekme merasimi 
toplanan kıtaları ve Lal!c ketle - ycıp · Jmıştır. 

lcrini teftiş ec:."!rek hep~id.ı ayrı 1 Geçit re~m:n'! bu ~uretle ni -
ayn bayra.mlar•nı teb:··k ctti:;ten hıy :: t verilmiş ve kıtalar dağıl 
sonra meydandaki trfü:.i 11dc yer :ı-ql:ırdır. 

muştur. B d 
Buna husu!!i idare bülresin. un an sonra saat tam 1 l i be~ 

alm·~tır. 
A:ay Beya.::ıttan hareket ettik· 

ten sor.ra Fatih k:ıy:naka:nını:ı 
rı-is!i~incle bir heyet ~ehitliklcri 
ziyaret e~m:(itir. Ueyette. İstan · 
b~ıl Knmaı,danlr':mı. Halk Parti· 
sini, ve rliğ' r mahcılli teıııekküllc
ri tc.n3iJ eı.len birer kisi bulun • 
ml•:;tur. H eyct refakatinde bir 
bö1Ü'c asker. itfoiye bandosu, 
bulw•d·ığu halde şehitler abidesi
ne Halk Partisi ve Evleri namı
na <;elenkler konmu&tur. 

den. yalnız şehir dahil( i~iD geçe büyiik geçit re~r.ıine 'uaı;ıl.rı· 
70530 lira saı file yapılan yolla. mı§-tir. 
rı da i ~avc edersek on ay z·ır- Baı;ta yed~!; subay oJ;ulu ol· 
fllwa yol1artmıza 745000 lira n:tak iizere Kuleli. l\.fa\tepe ve De 
harcanmıştır.,, ı n1z Harp füeleri taleb ; l:ri ik 

Vali bu nutkuııdan sonra kur askeri kıtalar çok muntnzam bir 
delcyi kesmiş, bir müddet park :::=================== 
otelde istiraba tten sonra .:'\L 
şantaşı ortn okulunun resmi. 
küşadına gitmiştir. 

DCN AÇILAN OK-ULT....AR 

Cumhuriyet bayramının on 
altmcı yıldöni.imü müna~cb2tile 
şehir içinde ve mülhakat kaza. 
larmda yeni 26 okulun dııha a. 
çılma töreni yapılmıştır. Bu ().. 
kullardan Sinekli.bakkalda 45 
inci. l'üçükmustafapa.!?ada 63 
üncil ilk okullarla lfaragi.imriik 

.orta okuhınun küşat 'resmini Fa 
tih kaymakamı yapmıştır. 

Törenoc Fatih kazasının şe-hir 
meclisi azaları. daimi en°ümen 
azasmclcın Refi k Ahmet Sevt'n. 
gil, manrif miidi.irü TeYfik Kut 
öğretmt>n ve talebe velileri w 
talebeler hazır bulunmuşlardır. 

Evvela lııtiklfıl Marşı siiykıı. 
mis bili.hara. okul direktörleri. 
kaVnıakam söz alarak kUltür 
mUessesesinin verimli olmaları. 
nı teme..'1.Ili etmi~lerdir. Büyük
lerin sözlerine karşılık olarak 
her okuldan bir talebe muka. 
helede bulunmuştur. . 

KARAGU:MRÜK ORTA 
OKULUNDA 

Karagiirnriik orta okulunda 
törene sa.at 16,30 da itfaive ban 
dosunun çaldı~ı tstiklal Mar. 
şile baı::lnnmış bilaharn okul 
talebesindcr. ~ev?.at ve kl\yma.. 
kam birer söy!Pv vermişlerdir. 
Bu sözlere. okul direktörli ,.e . 
kili maarif müdilr muavini Ha~· 
Hamdi Hı!.11.l rok desrcrli bir 
mu m~lede bulunmu~tur. 

NİŞA~T\~T ORTA OKU
T.T .fl\ı"D A 

Ni~a1ıt3r:r J•',; orta o!.ın!ur•m 
ac;ılrıı töreni d;i.ıı saat Hi,5 ta va. 

li ve beledivc rei!'i LCıtfi rrr • 
dar tarafmdan açılwıştır. Lfıtfi 
Kırdar okulun açılı~ı münasr-. 
betile şu sözleri söylemiştir: 

"Sayın arkadaşlar. 

Bugün bizzat ve berabcrr-e a
çıs resmini yaptığımız tm,iale . 
rin, NiQantaı:-ı Jrız orta mcl<tchi · 
ikiincüsüdür. Ye ben de iiçiir.ni' 1 
defa olarak huzurunuza. si;7. 
sövlemck üzere çtlctyorum ... 

Vali bundıın sonra, vi'avct in 
bir senelik me1<tep fvaliy~tiııi 
anlatarak bunların a~ılışlarnıın 
btiyük millf banarra tcı>.,diif 
etmesini memnunivetle kıwrlet . 
miş, açılnn ;\'eni' mekte~lerirı 
milli irfanrmıza havırlı olmııı:;ı. 
nı dilemi~tir. • 

Bundan sonra okul gezilmiş. 
davetlilere izahat verilmiştir. 

l\fÜLHAKAT K.AZALARI~~A 
AÇILAN OKULLARDAN 

Bakırköy ka?.asınd:ı; Yeni 
Boıma, İkitelli. Küçükçekmece. 
Şenlik okullan. 

Silivri kazasında: Bahçeler, 
Fet.e, Korfalh, Çatalca kaz'l. 
smda: Tepecik, Kartalda: Bnl. 
lıca, Şile kazasmdn: Alacalr, 
Kömürlük, Kervansaray, :Kara
beyli, GökmaRlı, Korkallı, Övez. 
li, imrenli, Yalova kazasında: 
Kirazlı ve Koru okulları. 

Dün köy halkmtn da iştira • 
kile biivük bir merasimle arıl. 
mışlardır_ ~ 

ÇOCUK KüTCPHANESf:-..~E 

Cumhurivet bayramı müııase 
betile roclık esir('reme .kurumu. 
ntın Divaı:ıvolunı:laki c;ocu1t kii. 
ti.iohane.."lind~ bir toplant.I ya
pılınıı;, bayram kutlannu~tır. 

Gece de her tarafta ş<"nlikler 
ve ff'ner alayları tertip edilmiş • 
tir. Taksimden hareket eden fe · 
ncr alayı Beyazıta kadar ve Üs· 
kü fardan kı:ıl'~an diğer bir fener 
afa,,ı an:ı yolları takip ederek Ka 
.::lıköyüne kadar ~elmiştir. Bun • 
!ardan baska bütün halkevlerin -
ele merasimler yapılmr!? ve gece 
Taksim b1hqesinde yeni inşa e -
dilen gazinoda Vali Llıtfi Kırdar 
ve t'Sİ tar'lf•n1an bir balo veril· 
mi~tir. Baloda kordiplomatiğe a
it ıevat hazrr bulunmu~tur. 

Bir çocuk ağır 
yaralandı 

Sulukulede rnonastırda otu. 
ran 11 yaşlarmda Ardaş Etyc. 
mezden Davutpa§''.lya doferu g;. 
den 2601 numaralı vatman M<>h 
medin idaresind~ki tra.mvaya 
ters tarafmdan asılmış fakat 
bu sırada. başı yol kenarında. 
ki 67 numaralı tı·amvay direği. 
ne hızla Garparak bawm bir 
halde yere yuval'lanmtş'br. Ba. 
ı:undan ağır surete yaralanan 
~ocuk CeITahp~a hastanesine 
kaldırılmıştır. 

--<>--

P a rti Nahiye 
kongreleri 

Cumhuriyet h:ılk paı-ti;;i na~ 
hiye korıgTelerl önümüzdeki 
r:uma.rt~ı.:ı güııü başlrva ca k. l ~ 
ikinci tesrin Pa.7..a.r ak~mı nL 
h:ıyct.e erecektir. 

Bir 

~ 

lira çalan ffAki 
adam 

Bir ay on gÜn hapıe 
mahkiim oldu 

bi· 
Ömer oğlu Ahmet admM. l. 

ri dün Küçükpazarda kahvecı1;r linin ka.hveci ocağına y&le ıııı ah 
m.ış ve siga.rasmı ya.kar g~ mu 
yaparak ocağın yanındaki ç . 
nıeceden bir lira. çaıı:>mıştır. ~1 lı 
kat kahvecinin görmeai uıe~~~ ,&kin1 
adliyeye verilmiş ve cürmU ~ıı. arı 1nc:i ı1 
but mahkemesinde yapılall pi uı~lı b 
ruşmada. bir av on giln bS l.ı Yoı-u 
mahkılm. olmuştur. 1.u k.ac 

~il ıııa. 

Bir kamyon 
devrildi 

h ek sa 
II!\eı· t• 1 

Q('h •ıı· 
ıı ' 1 
°-kını 

~ 11a.nat 
.111<'lcı-u 

i ki kişi ağır yaralaııd1 ,. tarar 
' ıı \'e Şe 

Dün Yeşilköyde bir ka.rtıY~ tun b 
freninin bozukluğu ~11ôd1 artı 11 0 , 

bir eve çarpmış ve kendısl.,. ~ fiaııat 
devrilerek iki kişinin ağır ~1 .. a~ir ~ 
ra.la.nmasma Bebebiyet verrı' · l\\q ha 
tir. t. 

!-.lezbahada.n. Ye~ilköye ~"~ 1~alhu1 
mek üz.ere et yUkley~n şofot & ll1iz n 
ilin ida.resindeki 3608 numıır d 0• ınuh 
kamyon Yeşilköyde halkalı c&~ ~r. 
desinden geçerken birdenbt, il 111 a 
bir muhacir araba.sile karŞıl8~ 4tıaka 
mıştrr. Fa.kat kamyon sü~dl ~a.ıt 11 
gittiğinden bu defa da ca. alde 
ti?.erinde 35 numaralı Hancı: 1tıC! bu 
n.ın evinin kapısına ça.rpmrŞ ~ ~tı tern 
Çarpma sıra.Bmda evin ka.P · t:r.lııe 
parçalandığı gibi kamyon ~ llıUten 
devrilmiş ve içinde bnlunan ) 1 ~il ha 
suf ve Mehmet isminde iki :ı.~1 ' hnki 
le nmhtelii yerlerinden ııı:-.: ~haJ<e 
surette yaralanmışlardır. şof1 t~' dUş 
yakalanmış. kamyonun frcfl

1 
~ediıeı 

rinin bozuk olduğu anl:ı.ş.ıl~v 111Yizc 
tır. Yaralı ameleler tedavı r. tlal'a 
na alınarak tahkikata başlll ha.Yet 
m1ştır. ~aktır 

l.ıiJ"e . 

Kadınlar-. sark~ntıh~ ~rı cı~ 
k.f d'l ti llncı. yapan tev ı e ı c 1ııı1a k 

T h. . . d b .. a·· J\ıır.· tıtıt: ııı:ı a ır ısmın e ırı un , ıın· 
kapıda iki kallmın nesine tal» 11 J" ııe 
m1ş ve sarkıntılığa baı,lan\l~t.ı;. il! lila 
Bir ara adamakıllı k:ı.dınlıı l·'•q 
vnkl\1..c:ı.an Tahir ... nz bula.rnnY'~ 't·1 <ut 
.J " .:J.. • f.•~ l'(!j . 
· ca kendisinin memur olduğıl~, 'l(•ıı. >ı 
ve ~rııber karakob. gE>lmeıle, ~Qr il. 
ni söylemiştir. Kadmlar btl1, l·'ı>u ıı ·. 
kabul e<.lerek Tahirle yüri.irııe~ 11ın0 e a){ 
başlam~hr. fAkat bu sTrıı , ~lı 11 
raı::tladıkları bir Uınıdıklıır~ ı·Jy h· 
da işi anlııtmışlardır. P,u t 'te 01' 

Tahirden hüvivetini g~ter~ tıı ~Y 
sini iRt.emi§, işin sarpa sard1ıı lıı 11< 
nı g-örea su<lu da firar ctf.1 ll { fi 
tcı:;cl:ıbüsii 1dC' bulur..nı u"t1:r. f' ?. eı 
kı:ı·t mah::ılle b~kçileri Tahiri ~~ ıi~; i 
kalıvarak cimnü mc~hut m~ 1 1!~!\l{h 
kemı:-sine teslim etmişler"' lı~i 
Tahi:-- Stı lt::.n~ hmrt sulh cc~~ •l·u~~le 
mnhkemesi tarafınıfan ııırır~' ttı~.I\ 
çekilerek tevkif edilmi~tir. tG'lli 

--0- ) ~ 
. b l .. ~ aıı··ı 

Frenl-erı ozu :'.in çoP 0.ı~t' 
kamyonu ~~1~ 

_ ·•ı ı l\Uı· 

Şişhane yokuııundan aşagı iJ ltar· 
mektc olan 5671 numaralı et <ıı~ı; 
kamyonunun birdenbire freJ1~ l~eıı1 
bozulmuş ve kamyon yokuŞ f tı lı 
aşağı yıldırım süratile gitf11l'

1 
h1a,, 

başlamıştır. Bu sırada 1881 11 
r l lst 

maralı taksi otomobili ile~ ~ oııı1 
numaralı tramvav arabası k ~ lllt. 
yonun önüne cıkmıE?lar ,.e f 11 ~ııaıt 
siz arabanın şiddetli çarprrı~ 

1 
ı~a 

na maruz kalarak hasara t1o ~ tı ııe1 mrsla.rdır. Tahkikat yapıln111 1 ıı.1 1 
Uıdır. ;1li~· 

•lıq 
ıı ~ 

Bir otobüs yandı ıı 1tl 
J'1 ltıı 

Şoför tsmailin idaresincl~ r ~rı~ 
3006 numaralı otobUs dün ~ ~, .. 
şam saat 17 de Taksimde ~~ 1lııı'j~ 
Muhtar caddesinde dunır1'st 1~ı 11 
şoförün makineyi çalıştıf!ll r l!U·ı 
üzerine birdenbire akül1lU1Ai, Ot 

1 

ateş almış ve benzin depof!U tı tır·ı 
ttL5arnk bir an içindP. oto f' ··~% 
alevler içinde kalmıştır. J3C)'~1 ;ırı 1 ltr 
lu itfaiyesi gelincr,y(' ){il ~ıı 
otobüs tamamen yan.m1§tı~ ;l'~ıı 

- l'Qt 

:E -> x: 
<( .._ 

Pazartesi Sah~:~~:· 
30 l. Tef. 31 J. Te tıı~rı~; 

ıııı 

.. q l~ı 
17 Ramazan 118 l{aırı'ı ;,}tı 
bıw •is hıw ıı ./ l.ırırc 

, ___ ,,,__,..._ ---- ~lllt 

Vakitler v:ı-a f' ·r.ar. 1\ a'arı 1 t,~~ <i~al' 
( •İlDt• 

Otıc 
lı;ltrd• 
Alc~arr 
Yarsı 

lmut 

__ /.ta 
1 1 % ., :,..'; l 1; 

il it "' 4A 
•• ı -<(l 

':.!'it ~ tı·ı 

• • 4" , r f\ 
• - , . tıl' 

" (ı 
18 • 
4 , 

11 ~ i " C' 'l°}I 

1' p, ~ ~ •tı 
2 ••• öllt 1 1 ~ l 

~s. ;1 100 · tı 



3 - VAKiT 

ı erf iinde bJr SO.N ; l~fAl7~R LE; R 
Eski Adliye 
beğenmediği 

Vekilinin 
maddeler 

. ahtnui Esat Bozkurt bozma kararları hakimin 

lran Şehinşahının harici 
siqaset hakkındaki beyanatı 

ı liA • terfiine mani olmamalıdır, diyor. 
• qkırn1 
, inı.:i ~r kanununun 38 Ye 1 Eski deyimile, Temyiz ka~ 

Ilı aııa.tı nl.ıddl'ieriııi hakimlik rarları (Zembilli Ali Efendı 
·ltıy0 . lıııkınıından manasız Fetvası) halini almaz mı? Es-
llıı ~ u nı ( 1). kiden Şerait nı ah kemeleri na-
l:u 

1 
adar da değil. sıl ki bunların dışına çıkamaz-

il Avrupa harbine müteessihz, siyasetimiz kafi bitaraf
llktır. Sulhun biran evvel tesJsini temenni ediyoruz,, 

rıııeıı: lladclcleri, hfıkiru yeliş- Jar idi ise, şimdi de bu kanun 
htik 

1 
~aııatı bak• nırnda n da m uci hince Temyize karşı mü-

~eb~/. görüyorum. Laka serdi imkanı kalmama!{ 
lf,11~· >ıni sö.riemcli,·inı: üzeredir. 
"\ını!'k ,, 

~ sa.n 1 şauatr, mulrnke- Türk Cumhuriyeti Temyiz 
l\ıeıe>~tıdır. Bu her gün malı_ Mahkemesi (Fetavayr Ali e_ 

1 ~tar 1 de;, göriildliğü gibi ral- fendi) olamaz ve olmıyacak-
~ \·e :rı_arrn teşkili ile; zahi- tır. 

ol tUıı •
1
eklen muhakeme değil, Hen hukuk ilmi bakımından 

~ ~t;ı ilı~u ~ı~~·asimclen ııonra Temyizin bile kararlarında sa
ı; ııaıı· · ılıışuııce ile muhake- bit kadem olmaması fikrinde-

llı· cıtıdır yiın. .Nitekim medeni nıemle_ . ., ı· l . 
1 k1t1 h nuhakemc sanatı ki ketler Teınyizlerinde bir yıl 

~. aksrzdan ayırd edecek. içinde birbirine mUmasil da,·a-
' ~alb . . lar hakkında, gene birbirine 

ıllıiz llkı lııraz önce kaydet- zıd kara.rlar verildiğini daima 
() ll} maddeler hfıkinıi kafa- görmekteyiz ki. bu, çok doğru, 

&O dir lthakcnıeuen menetmek- çok isabetli bir harekettir. 
!~ Ilı; ÇUnkU aynı mahiyette olan 
ıs' ~tı4~ıaddelere göre hakim davaları ihdas eden vakıalar o 
V ltıa!{ a Temyiz kararlarına kadar tahalüf edebilir ki ka
d' haıaelllecbul'iyetindeclir. Ak_ rarların buna göl'e sık sık de
? ile lı terfi edemez. Çünkü ğişmesi bir zaruret olur. 
tı1 ~-1\ teı~· ll1adde 1 ere g-örc haki- Hayat fasılasız ilerliyor. 

lP ıı; eııi! ,1 hakkı. Tcmyizce tas- Temyiz kararları nasıl yerin_ 
Ô ltıUt en kararlarının adediy- de sayabilir?! 

l'~ ~ll 1enasiptir. Terfi edememek korkusu ile 
1~ • ha~~kıma göre denllelıilir hakim düşlinmekten .. nıııhake· 
~ ~hak ıın hadiseleri, valrnları nıesini yürUtmekten vazgeçin

~. d[~~e '"? mülalea etmiye_ ce, Temyiz kararlan kökleşir 
pl ~ediı Ştinmıyecek, kendisine kalır. Glinliıı birinde bir de 
' 1 !lıy·.cıı her hangi bir daYayı bakarız ki ha:\.·at almış yUrU
ı · 1 ıce .. 

~laı·a. . 0 nceden verilmiş ka- miiş, Adliyemiz onu ifade ede_ 
ha.,-c-t göı·e ~alledeccktir. Ve mlyor ve yerinde sayıyor! 
~aktı 'l'emyızin dediğini ya- Türk Htlkimleri her türlü 
Oil'ec~~ı. . silayışm fcvkindedirler. Dil-
~n det~ıniz ki, ergeç Tem- ştince ve muhakemelerinde hiç 

• (l\ttıd, lgi .. olrnıyacak mıdır? bir kayıt onları bağ"laınamalr 
1 ıına ~1. Şuphe yok. Fakat rnutlal~ seroest olmalıdırlar. 

ıırı' ile ıtc ararıarı hakimin Ler_ * • * 
ı:ı tıeıın~Je~. mani olsun?! HAkinılerimizln maaşları az-

ı;tl· ~ \J~·ııı~bılır lü hfrkim hozma- dır. Bu hal kıymetli uıısurla~ı 
Jıı ;. sın; fil<rinde ısrar et- Adliyeden kaçırmaktadır. Bu 
.,rııı ~!{at husus esaslı tedbirler alınma
.~ b tırcı .. hunu h e rkes göze srnı icalıettirir. 

ılr.tı 11 lır mi? Herkes terfi- f 1l' )il k MUcte,mi ı;ı.at-.iro uımıu ..ta-ı·.a _, 
lıı: t-r ın·1 .;endi kendini mahrum darrvım. Bunun birkaç rayda-

• l" . .J 

eC t ()rlak. sı vardır. 
8r ;ıcırı 11 ~~l.ıihn bu derecesini 1 _Halk için bir teminattır. 
d ,· ı.ı h· ı ıycbiliriz. Bir hakimin knrariyle üç ha.-
.p ~,.ol'~ do şöyle bir neticeye kımin kararı arasında bliytik 

~c 7., 
rte llty1. fark vardır. 

1~ ııı fiJq}e. ~cliııcere kadar ııa._ 
rJ bıl' r· •~ı ılcri süremez. Böy- 2 - Müctemi hakim usulün
f 1\ ·r •kır ataletiıH' dilsen in- de hakimler birbiriyle istişare 

l
. ,. Zoreı.nyize geldikten' sonra imkanını elde etmiş bulunur_ 

all lta.11
10kiF;af eder• lar ki hlil{üm ve kararlar daha 

( U~I 'Uki t . isabetli olur. 
rcJ ~'.ık l"' atbikat, lıazan en Fakat bugiln için de münfe-
c.e tıııclen Utbedc lılr hilkimin ı·ı'd hakim usulll bir zarurettir. 

1 t~k • nıütaleasmclan en 

1Iı:,ıı01 11~.ahkemelcl'in istifade :;: .;~ :;: 
) tı~ ,/~0~tcrıucktedir. Sulh hakimli~i işi, Türk ad-

aır;ı nutnıanı (Lotos dava- livcı;inde bir gaye olmalıdır. 
'ilet'~~nlla. (la llayc daimi ·Sulh hakimi memleketin en 
l'~t ıvaııı) ııa Bcl,ika BL hüera kö~clerine kadar ad~

·~ ~· ~a 1.~1 ~hkcmclel'indcn biri- leli yayacak olan unsurd~_ı :· 
ı~ ltar,;:.1 ~ıı iştişlıad etmiştim. ltalyacla lctiylere kada~ clı~ıv~ 
ıe, ;ıuka . oc<ı: Adalet Dlvaııııı- bin elen fazla sulh hakımlıgı 
~ ~ E:tııy·. llc dınlcndi. bulunduğunu hatırlıyorum. . 
ş f 11}. ha~!nıizin ele rütbece kü- nuılıı ltaı~.·a Adliye lıiıtç<'s. ı_· 
e

11 
d;ıl\ h ıınıerimizin kararla_ ö 

ı 1 er ı ni tetkik ettiğim zaman g l-
j~ rı istir nenıleket.tc olduğ"u 
i' }o,Olı11 • aııc etmesi neden va- dlim. T 

ııı' '"<ı.lt usııı? J)r. Malmıııt J~ı-;a.t BOZIH:H 
fre:ı ~aa.ıtu~ btı~iiııku kanun buna 

&" 'il ue •. 
~ ı11 1 z;ı, k Rıldir, Kanunun bah-
10J~ l\ ıı"t·c oıı ıı olan ma ddcleri-

111 <l.lırıcıcl:ıı. hangi nıemlel<ct_ 
lliıyı· ı~uııı bilmiyorum. 
~t ılk 1 u .. . 
l\ lltcketl { Çuk mütenıecldın 
1 /ıı.Q\c e~·dc böyle bir usu· 

dJ ~ ıı. Uclıyetine de vakıf de-
• t ; 'ltır,, •. ,. " l 

~jJ ııı'\ı. 01 ıu kanunun bahsa 
r~I ,1 . lflı·ı~.~n D1acJdçleriniıı hli-
~ • 1 ıı lıj 1 .. e <Kanunu Medeni) 

ıat (~•lr•IJ~~~~\ maddesi nasıl tc. 
ut il('.· <ı.ııı.ın . 
o'o ij~ ~ ıı 111 d 11 n}"cdeni) mizin bi-
-;oF' ~1Uııt·ıı cl 0sınc göre, hakim, 
8d' <ı 1 ;~tıı.' te(p k kil r eden bir 

l:~t ~a~1 O k~dar ki kabında 
ıl't- iııt> ~n .gıbi hareket sal:l
U~ ~ ~'IJn ~hktir. Ye bu sala-

~ 
~r 4Uk l'lit;z ~eıııyize değ-il, en 

ı % !!tı hu ~~~1 Türk hakimin_ 
lr·ııtı•ı g-ö? tıgiine katlar tanın-

e ı,lı.e·l\i k~~ Hakimler kanunu, 
•• hll r(lı ltııtııııuzuıı lıu hilk-

3V <l\ı. 1 f·(' \ v 

11 ı;ıı '1'" ıı;ratmaz mı? 
ıı ıhtııaıal' 111'k ha kiminin il ıni 

•et· ıııa f • 
~il\·· ıııe ; · ıtrı muhakeme 

( 1) l'rofcsiir ;'ılulııııut E~atl ı ıı 
· ı ı u ııı·ık·ıkdc "Jlııkıık (ıazctc~ı,, nı c > • ' 

. • " • - • -1• 111 ıclıklcr b:ıh~l l(l'~'Cll .!o YC ~;.ı llH ' 

~uııl.ınlır: 

3R t;-.;cl .'.\! \DDE - .\ yırııın JlH'C. 

!isi umumi he) eli, her toplaııı'i_ sc-
. · ıı~sında 'rem yiı ııwhkl•ınesııı ı 11 

nesı ... , ' · . 
lıir rvnlki sene i~·iııtlc telkık rylc· 
dirri islcl'l! f(İİrc hozııın ve t:ısdik ~c
k(;~ıl:ı;·ının hi rbi ri ııe olan ıııslıdı 111 

giizüııiindc tutarak ehliyet ılcl'cc·c: 
tcriııi l:ı~iııe esas ohw:ık ııısbclil'~·ı 
bası ıca üı; lı:ı<l içinde lt•sbi t 'c .. hır 
scı;c rııiiılılctle ınııteJıcr olmak uzc. 
re ili'ııı cılcr. 

Hu hıııllcrin birincisi tcrfic. lı:ık 
k .· "risilıııt•sı za. 

kaz:ınıııış olııı:ı · ı~ın ~ ". . . . 
ruri olan ehliyet ıkre<·csııı~; .. •k.~ıı
cisi oıııııı ü~tiiııdcki deı·t•rc\ı. u~·uı~
l'iisii tlc tcrdlı:ın tcrfie J;"ıyık ~ı:ı · 
kimlerin ehliyet ılcrccesiııi l:ıyııw 
esas olacak ııisbl'llcri gösll'rir. 

45 ıı-.cL .:ıı\DDE - :ıs iııl'İ ıııad 
l .k i JZlll'l nishl'l. ılcdc yazılı t:ısı ı · ve ıı · • 

lcri iİilıari~lc en :ışuğı clıliycl ık-
1 1. -, 'l' ili ·ııl· recl''tini kn:r.:ııımı):llı ar c ıgı • 

clekrılc göstcrikıı ~arıları lı:ıiz ol
s:ıhır hile tedie Hıyık göriikınczll'r. 

Tahran, 29 (A.A.) - Pars a
jansı tebliğ ediyor: 

Mebusan meclisinin 12 inci iç
tima devresini açan Şehinşah, 
hükumetin sarfettiği gayretlerin 
iktısadi ve içtimai sahalarda mü
k~mmel neticele.r verdiğini kay -
detmiş ve iranın harici siyaseti 
hakkında sunları söylemiştir: 

Bütiin memleketlerle ve bilhas 
sa komsularımızla olan münase -
betleri~iz dostluğa ve karşılıklı 
hürmete dayanmaktadır. 

Sovyetler Birliği ile olan tica
ret mukavelesinin müddeti bitti 
ğinden iki memleket arasrrı:laki 
ticaret mübadelelerinde bir tevak 
kuf olmuştur. Öyle iimit ediyo -
ruz ki doğrudan doğruya müza -
kcrelerle ve karşılıklı hüsnüniyet 
sayesinde meri kanunlar nazarı 
itibara alınırsa vaziyet tekrar nor 
malleşecektir. 

Avrupa harbine müteessifiz. 
Hükumetimizin siyaseti kati bir 
bitaraflıktır. Fakat harbin deva
mı bütün milletleri mali ve ik -
tısadi zarara sckacaktır. Ve bi -
naenaleyh bütün dünya medeni -

Ainerikan vapuru 
Sovyet limanından 

hareket etti 
Moskova, 29 (A.A.) - City of 

Flint vapurunun makineleri ta -
mir edildikten sonra dün akşam 
Murmansk limanından ayrılmış 
olduğunu Tas ajansı tebliğ etli -
yor. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ha_r!~ 
ciye nezareti matbuata verdıgı 
bir tebliğde, Alman mürettebatı
mn City of Flinti kontrol ctmege 
ha:<kı olduğunu ve fakat hadisa -
tın da teyit etmiş olduğu üzere 
mezkfır mürettebat Murmansk li 
manına geldiği vakrt enternas -
yonal kaideler mucibince mak -
bul ve muteber bir sebep göstere· 
mediğini ve Sovyet hükumetinin 
de bu gemiyi Amerikan müret -
tebatına iade etmesi icab::ttiğini 
bildirmektedir. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ha -
vas: 

City of Flint" meselesinde it -
tihaz ettikleri tarzı hareket dola
yısile Almanya ve Sovyetlcr Bir
liğine karsı Amerikan mahfelle -
rinde izhar edilen infial gün geç· 
tikçe artmaktadır. 

iyi haber alan mahfellcrde 
Moskova ve Berlin arasındaki dip 
lomatik münas~betlcrde görülen 
esrarengiz tezada işaret edilmcl;
teclir. 

Moskcvadaki Amerikan sefiri -
nin bildirdiğine göre, Potcmkin 
bu vapurun derhal serbest bıra -
kılmasını emretmiş ve vapur, Al
man mürettebatın kumandası al
tında meçhul bir semte hareket 
etmistir. 

Br'rlind z ki Amerika sefiri Al
man hariciye nezarc~ının City 
of Flintin henüz M urmanskcla 
bulunduğunu beyan etmekte ol -
duğunu bildirmiştir. ___ ..__ 

Komünistler Bclgradda 
nümayiş yaptılar 

Belgrad, 29 ( IIuı;u sıJ - Na
zırlardnn Blagoı-lornki buıdin 
Belgclarla ll'll umi bil' toplantı · 
ta nutul{ süyl<.'mi~tir. • ·azır 
nutkunu 1,ilirmck Uzer<' iken 
toplantıda bulunan komiinis t 
Ieı· na:t.rrın sözünü k<'ı:::mrk 
malrnacliyle nüınayislere haşla. 
mıslardır. 

Çok g-iiriiltülii olan hu ııli
mayişlerin lınstırılnın s ı il'in za· 
tuta kuYvctleriııe ihti)aÇ hnı·ill 
olmuş, pofo;e nıuhall'fet Plnırl{ 
istiycıı 200 kadar konıiinist 1 
tevkif edilmil;ilerılir. 

ra. 11 ''az· tın.ııi olmaz. mı? 
v~;!nı·111 ·,1feı-;ı ıo;adl'cc Temyiz 

• "1\ tl t. 1 • 
~ • 1<\ rı a ıı olmaktır. 
ı. 7.a.ı· 11 ":ll • l\fit ıırtcı·: Hında bu tebcı-
l'l11 (! diış1.~ · F'akat şimdiki 
rli/11 ~ılr·1~ llntne_clen, fikrini 
ıı · lıu 1 tchcıyetıe miikeL 

A\'1!'1113 nıcrlhinre lcdic lôyık Finland · yanın cevabı 
ı;ıörillmiyeııler iki <>eıH' soııı:a. ll·k-
rar 1ıtr :ıyırnı:ı tl·ıkik:ıtııw ıa1ı1 ıu- SaLya veril ece!< 

'Ilı· ıun ·ını . • . 
~liı· tıı· hakİ· 

1
a ııı ı ısc lıakı· 

• ~ 1 talmamı~ı de-

tul~~-ırııı:ı nıC'C'lisiııc·e her ıkı·rc·rık Ilelsinki 2!1 (A.A .) - Fin . 
• • r· ı · ıaıı c1ı· '.'~. rle ı <"! !" kri Fi ıı 1 tı ıı li y::ı 'ıkı' ye hrr ~ınıftrı ii•' ılrf:ı ter ıt' ıı -

ff 1 cn,·,·1oıııı Salı g Unii r:o..., !rnvayu yık güriilıni) l'ıılcr hi1.ıııt•llı•ıı a o - , , 
götüreceklerdir. 

lunıır. 

yeti için :le bir tehlike teşkil c -
der. Sulhün bir an evvel tekrar 
teessüsi.inü temenni ediyoruz. 

Dahill siyasete gelince: inkı -
lap gayretlerimizi milletimizin 
her an daha ziyade takdir ettiği
ni ve bu inkılabın tahakkukuna 

çalıştığını görmekle memnunuz. 
Bilhassa fikir ve beden terbiyesi
nin inkişafından dolayı hususi 
bir memnuniyet duyuyoruz. Bu 
terakkilere devam ederek en iyi 
neticeleri elde etmek hükümetin 
vazifesidir. 

General Vavel'in 
beyanatı 

~ 

"An karada imzalanan pa ·et Balkanfarda 
ve Akdenizde barışın ıdames . için en 
kuilvet~ı bir amıl olacaktır ... " 

Kahire, 29 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının Kahirdeki hususi mu
hal.:ıiri General Vavel tarafından 
kabul edilerek kendisine aşağıda 
ki beyanat verilmiştir: 

Küçük bir şüphe dahi yoktur 
ki, Ankarada imzalanan pakt en 
l iiyük ehemmiyeti haizdir. Bu 
pakt, Balkanlarda ve doğu akde· 
nizinde barışın idamesi için· kuv
vetli bir amil olacaktır. 

Türkiye, İngiltere ve Fransa 
arasındaki dostluk, barışı ve hür· 
riyeti isteyen ve milletler arasın
da hüsnüniyete ve yapılan taah
hütlere ivi inanı olan üc büyük 
demokra~i arasında temhir edil • 

Ye siynsi Ye umumi sahalal'cla
ki nüfuzunun hayranr oldum. 
Kendileri mükemmel !ııgilizce 
konuşuyorlar. TUrk ordusu kı
taatından pek azrnı görmek 
frl'satını buldum. Fakat hanı 
meydanına indiğim zaman beni 
ıı elfımlamakla ınübahi eden 
.:\Iuhafız kıtaatı efradının be
den g-üzelliği ve askerlik revişi 
bende çok t-icldetii bir intiba 
hasıl elti. 

Türk kurmay subaylarının 
emsalsiz oldnğunu gördüm. 
.\Jesleklerini hal<kiyle biliyor
lar. 

.:\fareşal Fe\'zi Çakrnal>ın 
yüksek meziyetlerini daha Tiir-

mistir. kiyeye g-itmeden de duymuş_ 
Siiphesiz karşılıklı yardım plan tum. Mareşali, şahsen tanlnıak 

larının bütün teferrüatına giriş - ve en·eıce i~ittiklerirni yal.:ın
mek mümkün değildir. Fakat İn- dan takdir etmekle duyduğum 
giliz filosunun l'ürk sahiller~ni memnuniyet b11yliktllr. 
herhangi bir mütearnza karşı şıd- 'l'Urkiyenin geçenlerde b1r
detle müdafaaya muktedir oldu- kaç gün geı;-irdiğim mıntalrnEı
ğu ve Türk oidusuna tazım olan ur evvelce görmemiştim. :\feın_ 
bazı modern silahlarla hava si - leketin modernleştirilmesi sa
lahlannı verebilecek vaziyette hasında elde edilen terakkile
bulunduğu aşikardır. ri, Ankaranın inşasında takip 

1~14 harbindeki Türkiye ve edilen bilgiyi hakiki bir lıny
İngiltere yakın şarkta biribirle - raıılıkla takdir ettim. 
rin:! karşı kuvvetli ordular çıkar· Sözlerimi bitirmeden önce. 
mışlardır. Muharebe talii hazan TUrkiyccle bize karşı gösterilen 
bir tarafa hazan da öbür tarafa hUsniikabul ve nıisafil'perver_ 
giilclü. Fakat iki ordu biribirini likten dolayı pc k ziyade ın üte
takdir ve vasıflarına hürmet et - hassis olduğumuzu söylemeyi 
meyi öğrendi. lüzumlu addederim . ., 

Simdi ise bir birine karşı mu - Genernl beyanatı >erirken 
ha;ebe değil, lüzumunda yan ya· ::\Iaroşal Fevzi Çakmağın çok 
na harbederek taarruza karşı ge- samimi bir telgrafı g-elcli, Ge
cilmez bir se:l teşkil edecekler - neral. Tilrk - İngiliz hissiy:ı· 
<lir. tındaki müheyyiç iştiraki kayt 

Rcisil'ltmlııır ismet lnönli için gelen telgrafı gayri ihti_ 
tarafııulan kahnl edilmek şe- yari bir hareketle Anadolu 
refiııe nail olarıık, ~ahsi cazi- ı Ajansının muhabirine uzattı. 
bes inin e s iri. derin bilgisinin 

Alman taarruzu lngil
tereye karşı olacak 
Brüksel. 2D ( A.A.) - Yakın

da nsk cri harekfıtın inkişaf ede. 
ceği Berliııden bildirilmektedir. 
Bu hususta ittihaz edilen karar
ıaı ı anca l: Bitler ve askeri şcL 
lcr bilmektedir. 

İyi haber alan mahfillerde 
söylendiğine göre askeri hare
kat İP :;iltereye karşı yapıla -
caktır. 

Londra. 29 (A.A.) - Paris 
radvosu, Almanların şimal de -
nizi sahilinde Bremen ile Ham_ 
burg- a rasrnda tahşi<la t y}ı ptık _ 
!arına dair Parise g-elen haber. 
ler teeyyüt etmektedir. 

Paris, 29 (A.A.) Havas 
ajan!>ının askeri \•aziyct hak -
kwdaki varı resmi tebliği: 

Ham günden güne daha ziya
tle fenalaşmaktadır. Vosges ve 
Sarda kar yağıvor. Yükı:ıelmesi 
durmuş olan nehirler ve bilhas
Sl :Ren nehri tekrar yükselme. 
ye ba c;Jamıştır. Hava vaziyeti 
diin gündüz ve g-ece yalnız mev_ 
zi harekatmr felce uğratmakla 
kalm'lmr.::tır. Almanların büyük 
bir hnrek<.'lc gcc:mesini de aşa . 
ğı vukarı ihtimal haricine çıkar_ 
maktadır. 

TJc:--"1ra, 2!l (.A.A.) - Röyter 
ıı i'.ınsının askeri muharriri Al -
manların Sar ınıntakasmda bir l 
taarruzda buluırn.c:ıkları müta • 

leasınr ileri sürüyor ve diyor ki: 
Bütün alametler Almanların 

İsviçreden Hollandaya kadar 
hudut bovunca mühim tahşidaL 
ta bulunduklarını gösteriyor. 
Almanların taarruz etmeleri 
muhtemel müteaddit noktalar 
hakkmda bir takım farhziyeler 
mevcuttur. Fakat bu hususta en 
kati işaret Fransız harp tebliğ. 
!eridir: 

Filhakika Fransız erkanı har_ 
biyesinin bir haftadanberi neş_ 
retli~i tebli~ler münhasıran Sar 
mmtakasından bahsetmektedir. 
Binnennleyh bu civarda bulu
nan bitaraf memleketlerin üze. 
rine meşunı bir gölge çekmek _ 
tedir. 
Eğer Almnn.lar Fransız cep _ 

.i1esinin diğı::r noktalarına taar
ruz ediyoıfarsa bu asıl hedeL 
lcr ini gizltmeife matuftur. 

Almanlarm tayyarelerden pa 
ra::;.ıitlerl~ f ngiltereye asker in
dirme:lcl'i ihliınaline gelince, bu 
ı;ayri varitlir. Vakıa bundan L 
ki sene evvel Sovyetler Kiycf C'i
-.·arında tüüin bir livavı silah 
\c. mühimm:ıtlarile tayYareler _ 
den parasütlerle indirmişlerse 
de bu kıtaat toplanıp mücade _ 
leye hazır olabilecek bit" 'V'!.zt _ 
> e;te .~elmek iGin aradan bir çok 
saatler ~ccmiştir. 
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GöiüP-düşündukÇ,8! 
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Hulya 
Serab, nasıl susam.rı ruh ve 

çatlamış dudağın yarattığı bir 
göz aldanışı ise, •'hulya'' da ak· 
hn kamaşması, mantığın iflaı et
mesi bahasına elde edilen bir di
lek köprüsüdür . 

Bu altın korkuluklu, zümrüd 
p:1rkeli ve yakut fenerli köprü, 
gönülle dış alemi arasına atıldık
tan sonı:-a, her yer teknedir. 

Yer yüzünden ''olmaz!" kal· 
kar. Dünya, avuç içine sığar. 

Dün al<şa:n, geç vakıt çıkan 
''Sen Dakika'' da böyle bir hayal 
avunması, bir züğürt tesellisi 
gördüm. 

Denizlere hakim olan İngiliz -
lere hücum çareleri arayan Cer
men dehası, birkaç harika ker 
fctmiş. Denize iki sıra mayn dj ... 
zecek ve bunların arasın.dan ken" 
C:i nakliye gemilerile milyonlarca 
asker. göndereı·ek Britanyayı fe
tedcceklerrniş. · 

Dahası var, üç bin tayyareye 
ordular yükleyerek İskoç gökleri 
üstüne gelecekler ve sonra para• 
şütleı-le inerek köprüleri, sanayi 
merkezlerini silah ve mühimmat 
fabrikalarım esir alacaklarmış. 

Bundan evvel de Majinoya hü· 
cum için eski şövalyclcır gibi zırh
lara bürünmaüş alaylar teşkil et
meği kurmuş1ardc. Hatta; bunla
rın makinelitüfeklerle mücehhez 
bir bölüğünün hücumunu göste -
ren resimler de basıldı. 

Bugünkü silaha karşı vücudu 
koruyacak çelik zırhın kalınlığı 
ncdit-? Bu kalrnlıkta bir zırh kaç 
kilo eder? Bunu giyen insan peh
livan da olsa hücum etmek şöyle 
dursun, yerinden kıp·r·dayabilir 
mi? Oç dört yüz kilometrelik 
hızla uçtukları, yer değiştirdik -
Ieri halde sapır sapır t;.•yyareler 
düşürülürken, par<ışütle inmeğe 
kalkışılır mı? Böyle bir ordunun 
bılrlırcrn sürüsünden kallll" yeri 
mi olur? 

Bütün şimal denizini baştan 
başa kesecek bir mayn köprfüü 
İse dünyada hiç bir devletin bü~ 
çesine sığar şey değildir. Tuta 
lırn, ki sığsın ne çıkar. Maynlc 
bir hisar değ.ildir, ki arıuınd 
nakliye kervanları görünme<lcn 
geçsin. 

Dedim ya, hulya, irr.kansızlıl:· 
lar karşısında adam oğlunun so!'\ 
tesellisidir.-. 

Hakin Süha GEZGiN 

Sovyetfer 
Po lonyada f ahşidat 

yapıyorlar 
Cernauti, 29 (A.A.) - Sovyct 

istihkam krtalarmın Polonyada 
yeni Alman - Sovyet hududu u -
zunluğunda tahkimat yapmağa 
devam ettiklerine dair verilen 
haberler emin bir menbadan te -
yit edilmektedir. Ayl'lı menbadaıı 
öğrenildiğine göre, son zaman -
larda şarki Galiçyada Kolombi -
yanın arkasında Snatyn istika -
metinde mühim miktarda Sovyct 
kıtaları tahşit edilmektedir. 

--o.---

Molotof 
Sulh lehinde mühim l;~ 

yanatta bulunacak 
Londra. 2!l (A . .A.) - Obser 

Yer gazetesinin diplomatik mn. 
harriri B. ::\lolotofuıı bir kac 
güne kadar mühim lıir clcınar: 
şına intizar etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
Zannedilcliğiııe ~öre l\Iolotof 

yükı-ek Soyyct ıııcl'lisinin içti 
marnclan sonra, miicssir olma· 
sı için lngiltcrenin peşin taı:ı 
'ibi elzem olduğundan dolaYı 
1\1oskova 11111 m Uzalı er etten i·s
liııkü f ettiği harış tel\lifleri 
değil. barışın halen ıniiınl{iiJ 
olduğuna dair bir beyanat ya 
pacaklır. 

--.0--

Kralcılar faaliyette 
Londra. 29 (A.A.) - Sunda 

Dispatch'in öğrendiğine naza 
ran merkezi Avnıpada kralcıln 
Londra ve Pariste büyük b . 
faaliyet gösteriyorlar. 

Habsburglar açıkça P,aho: 
ma~ta ise de A~n ba.nec ,ı . 
mensupları olan &-~;r.,, 
le'!' :ı.nc e!ra .. lrnm hir -;:of ,ı .\k 
marıyad:ı buiıınduğı..n1M..""l;"" t;i;.' 
~ ice lıarcket edıyarhr. --
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Mese~ ayru ameliyatı Moda 
apmak olunca, genç operatör 

L>unun iki mislini istedi, çünkü 
masrafların yüksek vilayet me.. 
muru, MO<i ve süklı.netin aşığı ta.. 
rafından verileceğini, istikbalin 
miisavi sulhu içinde uyuklayan 
çocuklarını rahatsız etmek iste. 
miyen yüksek memurun, bir yük
seklik eseri olarak kesenin ağzı
nı açacağınt ve birkaç binlik ka.. 
ğıt parçasını esirgemiyeceğini hi_ 
liyordu. 

Bu namuslu memurun, güzel 
dansöz Moda bir kere daha gebe 
kalmamasıru rica ettiği bir gün, 
genç operatörün dahiyane müda
halesi ile bu tehlikenin tamamen 
önlenmiş olduğunu öğrendiği 
zaman duyduğu saadet hayatma 
buldLt. 

Genç operatör aldığı para, yap
mtş olduğu birkaç şahsi tecrübe 
ve bilhassa zabıtai ahlakiycye 
mensup olan yüksek memurun 
bir kadirsinaslık eseri olarak ken 
disini himayesine almasiyle ikti
fa etti. 

Fakat Tito, sevgili Modunun 
hiç bir tehlikeye maruz kalına. 
dan aşkın ısatmak, kıymetli ma.. 
!mı lbir annelik hamulesiyle boz
mamak için bıçak altına yatmış 
olduğunu öğrenin-ce o kadar fe
nalaştı ki, sanki genç operatörün 
neşteri, güzel dansöz Modun yu_ 
murtalıklan yerine kendisinin 
kalbini kesip almıştr. 

Pek ıızun bir maziye malik 01-
mıyan fiziyiloji mütaleasc onda 
bazc hatıralar bırakmıştı. Tito 
iki sene müddetle bir emrazınisai. 
ye kliniğine devam etmiş, orada 
kalbi parçalanarak, birçok kadın~ 
1arm bazı marazi sebepler dola
yxsiyle, tıpkt Mod gibi ameliyat 
edildiklerini, bütün hayat kay. 
naklarnun, kadınlık yumurtalarr. 
nrn alındığım, kısırlaştırıldıkla
nnı ve artık bunların kadmlrk
:~.I\ı çıkmış o1duklarınr görmüş. 
u. 

Tito bu rezil herifin birkaç bin 
-angı cebe indirmek için sevgili 

Moddan çıkarmış olduğu kiahiıt 
ifrazat 1goddelerinin faaliyet hu.. 
susimdaki ehemmiyetlerini esa. 
sından biliyordu. 

Düşünüyor, ameliyatt mütea
··ıp klinikten çıkarak evlerine 
doğru yollanmış olan çok güzel 
genç kadmlann daha yo]da iken 
sözlerindeki, ı gülüşlerindeki, ha
reketlerindeki i kadın inceliğini 
kaybettiklerini hatırlayordu. Ses
lerine bir kalın~ık, bakışlarına 
soğuk bir mana, bir cinsiyetsizlik 
bir ünsalık çöküyor, yüzleri za.. 
manmdan evvel ihtiyarlayor, er_ 
kekler gibi tüyler ile örtülüyor 
ve bütün vücutları eski güzelliği. 
ni, intizamıru kaybediyordu. 

Tito bütün: bunları Moda an
latmak istedi, ve boğazını sıkan 
hrckrrıklar arasmlda: 

- Zavallı, benim Modum ..• 
Diye inledi. Tabi1 Mod bütün 

bunlardan bir şey anlamadığı ve 
kendisinde de bunlarr anlatacak 
izah edebilecek yürek bulunma : 
dığı için bu müthiş gudde feHike. 
tinin ehemmiyetine işaret o1mak 
üzere genç kaldının dizlerine ka_ 
pamp tefrika romanlarında oldu
ğu gibi: 

Çift, yerinden kalktı.. Domni_ 
ka artık hiç bir şey göremiyordu. 
Yalnrzca sık sxk nefeslerle gece_ 
nin sükunetini bozan hafif bir 
kadın- cığhğı işitti.. 

Yanakları ateş gibi yanarak 
eve kaçtı ve sabaha kadar ağla
ldr. 

* * * 
Bir pazar gezerlerken nehirde 

M aruşkamn kayığma rastladılar. 
Köyden bir hayli uzakta bulunu. 
yorlardı, nehrin üzerinde başka 
kayık yoktu. 

Atesli dul kadın kayığın arka_ 
sma oturmus. di.zlcrine kadar 
sıvadığı eteklerinin altından er_ 
kardığı beyaz bacağını suya s.;r_ 
kıtmıştı. 

Konstan-tin görmemek için ba
şını çevirldi. fakat Maruska Dom
nikanın anlamadığı bir iisanla a_ 
t~şin bir şarkı söylemeğe başl3_ 
dı . . . Bu, seri ve sert bir 
şarkı idi . . . Fakat hazan ya· 
vaşlayor. ihtiraslı, atesli bir eda 
ile uzayıp gidiyorclu. Manıska
nm sesi olgun ve alıcı idi .. Daha 
d?ğrusu. kadın cinsivetine uygun 
bır ecla ıle şarkı söyliiyorrlu. 

Domnika bu sarkıdan bir sev 
anlamamıştı. Fakat bunun zaman 
~aman muzaffer olan bir aşığın 
:thamlanndan gayri ~ir sev ol-

- Mod, ne yaptın 'len 7 .. Sen 
ne yaptın Mod .. 

Diye ümitsizce feryat etmek
ten başka bir şey yapamadı.. 

Mod kendisine göz ya~larını 
silmesini ve biran evvel odadan 
çıkmasmı rica ediyordu. Çünkii 
küçük cerrahi hadiseden sonra 
7.iyaretlerini bir kat daha arttır. 
mış olan yüksek vilayet memuru
nun birkaç dakikaya kadar gel. 
mesini bekliyordu. 

Fakat Titodan ayrtlm<ızdan ev
vel sordu: 

- Niçin ağlıyorsun? .. 
- Ağlamıyorum ki. ağlıyor 

gibi yapryorum .. 
- Fakat gözlerin yaşla tdolu 

idi. 
- Biz ihtiraslı insanlar, ağlar 

gibi yaparken hile hakiki göı 
yaşlan dökerfa. 

Miithiş hakikati ona anlat<ıcak 
cesareti kendinde hulamryordu. 
Genç. fakat cessur operatör Le_ 
jiondönör nişam almak için sıra_ 
ya girmi~ti. 

*** 
Tito. beş altı gün bir de1i gilıi 

Paris sokaklarında gezdi ve ara 
sıra İrrefutabl gazetesinin mu
harriri olduğunu hatırladığı için 
hizmetine ihtiyaçları olup olma
dığını sormak üzere bazı bazı ga_ 
zete idarehanesine uğraridı. 

Bir gün bir ceset gibi istihba_ 
rat odasına kadar gidebildi. 

Sanki başı uzun müddet bir a_ 
ınonyak şişesi içinde durmuş gi_ 
bi bembeya7. idi. 

İstihbarat odasınıda İlk olarak 
hemen· karşısına çıkıp bütün yü~ 
zü ve vücudu birden gülerek ken. 
disine elini uzatmış olan "kim ol
duğu bilinmez adama" rastladı. 

''Kim olduğu bilinmez adam" 
bütün gazetelerin yazt işlerinde 
dola.~rr, kimse onuı; ne iş yaptığı· 
m soylemez, sanatı malUm değil
dir. Fakat herkes hademeden di -
r7ktö:-c kad~r onu muhtelif şe . 
kıllerde selamlar. Bir mtthi\r:ir 
değ]n;r. Bir müstahdem deöiJ -
dir. Hususi olarak hiç bir iş: ;r.k 
tur. Buna rağ?TJen herhangi ti: 
tnasaya oturur, müessesenin te· 
1efon ve kağrtlarmdan istifade e
der, ~apka.;ını başmdan çıkar -
maz, gazeteleri okur ve hademe
lere emirler verir. 

İlk olarak t.öz söyliyen de bu 
"kim o!duğu bilinmez ;tcam'' ol
du: .. 

- Azizim Arnodi, çok intizam 
s~z bir hayat yaşryorsun.. dedi. 
Öyle değil mi Nocera? 

Nocera: - Bu iki kadın seni 
çatlatacak zavallı Titom. 
Başmuharrir - Sen evlenme . 

lis.in .. 
Tito - Allah göstermesin. 
Başmuharrir - Küçük. sadık 

ve zaman zaman metreslerinin 
vermiş olduğu ıztırabı teselli ede
cek birkaç söz söylemesini bilen 
akıllı uslu başlı bir ev hammı. . 

Nocera - Eğer istersen ara -
makta sana yardım ederiz 

Tito - Filhakika h~kkmız 
va_r .. Madem olur gibi, izdivaca 
sıgmmam ]azım. \ 

Kim olduğu bilinmez adam _ 
~v~enmek lazım .. Bu üzüntii sek· 
lını clcğiştirmeğe yarar.. · 

Her giın yıılrm: 'kısa <)alga 31,7 nı. 
94fi5 Kc/~ ııostamızla neşredilmckı~ 

olan Yabancı Dillerde Haberler ~a· 
alleri ıışaRıda AÖı>lcrilmi~tir: 
1ranca S:ı:ıt 13,:rn ve 18,45 de 
Arapça ,, 13,l!"l ve 19,45 de 
Fransı1ca 13,4;, ve 20,15 de 

30. 10 939 Pazartesi 
7.30: ht;ı~yonun :ıçıhşı (Mııhtı:_ 

lif dillerde). 11>1 i kl:il marşı. i .35: 
;\li11i 1.. (Sabrı h müziği - Neşeli 

rılak) R.00: Sıı:ıt ayan ve -ve ;ıjan., 

haberleri. R.20: Müzik (Pliık). 8.4~> 
\lüterc·l.:ki memleketlerde cemiyet· 
lı•r ve Tiirki~·e ı;ocuk esirgeme l.;ıı. 

rıımıı mevzulu korınşın:ı (Tiirk <·o_ 
rıık csinceme kurumu 11mıımi ml'r
ke7. rci~i Ye Kırklareli mchusu Bay 
Or. J7nııl Umay larııfın elan). 0.00: 
Son. 12.:rn: hıa-.yonuıı açılışı L\hth 
fclif dıllcı-le). htiklıil marşı. 12.40: 
,\jans hrılıerlcri. ı:ı.oo: Türk Miiıi
ği. ı :u~ı: Cıınıhııriyct f(ünıriikı:iilii_ 

j:!ü ve ıııhi-,arlar icl:ırcsiniıı kıırak· 

teri mcnıılu koııu~ma (<1. "e l. \', 
ekonomik işleri müıliirü Cclıiılet 
füırbarosoğlu larafınıl:ın). lol.00: 
.'\lüzik <l'l{ık). 1 ~.:lO: Milli lk ı ısa! 
'" t:ı,:ırrıır nıc\ zıılıı konforan'i {:\lnr 
din nıdı11'11 Ba) Hıza ErtC'n l:ır:ı
fınclan). 1 U5 : \llizik (l>l;ik). Hi.OO 
Tfrh•diyr YC köy knlkınrıwsı ıııcnıı. 
lıı konfrrıım (Dahiliye Yekal<.'li ıııa· 

halli Hl:ırC'lcr ştıl!c nıiiıliirlniııtlc·ıı 

ifa~ IJah:ı Kolılrış). J:i.l:i: Son ve 
t~tiklı'il Mn r~ı. 17 .on: lsl:ısycııı ıııı 
ııçıJışı Ohıhlclir clillc-rlrol. f,ıikl:'ıl 
.\lıırşı. 17.IO : .\Jiizik ( Hiynsc·tic·mıı

lııır bııııdo'u - • '.\!arşlar). 11Ul0 : 
.\jans h:ılı<.'rlC'rİ '·"· 18.20: Cuıııhıı. 
riyet dc,-rinJ eıir:ı:ıı ı;:ılışnwl:ın n· 
feyizli cc;ctlcri nıc ' wlıı koııuşııı:ı 

!Ziraat V. ıniilehıı.,sıs miişaviri B:ı) 
nııhmi Okc larafınılarıL J8.3.i Tiirk 
ııı iizıği (Tuna hoyu, kü~·ck ,.c milli 
havalar). rn.:15: Tiirk hOYtl kurıı· 

munun 14 yıllık calışın:ısı ıııc,zıılu 
konuşma (Türk lıııv:ı kıırunııı unııı · 

mi merkC'zi reisi Ye Errnrıım nıc. 

husu Brıy Siikrii Koc:ık t:ırafınclaıı l 
t!l.50: Tiirk müziği. 20.45: Cıınıhıı_ 

riyet ılcvrincle tic·arctin kııraktPı·ı 

mc>rnlu konuşma ( 11.ır:ıC':ı t ı k~ld· 
rnııandırın:ı nılidiirii f'l:ıy .Sc•r\'C'I 
Berkin larrıfındnn). 21.00: ~fii1ik 
(Küçük orkE.'slrıı). 22.00: .\juns ha· 
bel'leri Y.s. 22.20: .\füzik ( C:ızband 
- Plick). ı:t:ıo: Son ve htikliıl 
mrırşı. 

NOT: 291101 l!J.'19 gecesi saat 111111 
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Matanyo, karşısındaki hoyrat • 

delikanlının yüzüne hayretle bak
mış, sanki bu sözleriyle ne de. 
ınek istediğini sormuştu. 

Getasu sözüne devam etti : 
- Ne çabuk unuttun, aziz dos

tum. Sen bana bir beyaz kız bu
lacaktın; gelmişken onu da ~Ö
reyim ve götüreyim. Nerededır? 

Matanyo o zaman karşısında . 
ki adamın aklından geçenleri an. 
lad1. 

Demek ki bir zamanlar şüphe
lendiği gibi Getasu onun sözünü 
senet t._utmuş, şimdi de yapılma. 
smx istiyorldu. 

Ras Yatsunun yüzünü fena bir 
kuruntu sardı. 

Karde§inin ne dereceye kadar 
atak ve deli olduğunu şüphesiz 
hepsinden iyi bilirdi; Matanyo. 
nun kolunu tuttu ve göz kırptı. 
Yüzbaşı bunun manasmt an

ladı: 
- Ben adağımı unutmadım, a

ziz dostum ... Fakat bu iş pek o 
kada~ çabuk olmaz. Zaten burası 
ufak bir yerdir; sarıa göre klz 
bulunmaz. Bizim kızlarımızın da 
birçoğu esmerdir. Sen ise bem
beyaz isti.yorsun ... 

- Hayır, hayır ... O kadar be. 
yaz olmasa da olur ... Mesela se-
nin karın biraz esmer ama, çok 
güzel... Onun gibi olsun!... 

Bu sözler Matanyonun hoşuna 
gitmemişti; kafasına fena bir şüp
henin çengeli atılmıştı; fakat 
kendini çabuk top.adadı: 

- Zannetmem ki böyle bir şey 
yapsın!... Hem burada ... 

Diye düşündü. 
Sonra cevap verdi: 
- Şimdi aşağı yukarı işin ya. 

rısı bitti; modelini bulduk ya, as. 
lını bulmak daha kolaylaştı! Sen 
hiç üzülme!... Biraz daha bekle ... 

Yüzbaşı sözlerini biraz ldaha u
zattı. Ras Yatsunun dilediği gL 
bi onu oyalıyordu. 

Getasunun yüzü yavaş yavaş 
sertleşti: 

- Peki, beklerim!... 

..... 
i 1 

Yazan· Kadircan Kail• ab 
::Matanyo bu yüzden kar~ını tiği görüldü. Aynı zama~ 

evde bırakmak istemiş, fakat bir Jık kanstı. Brüon havladı ltara 
türlü onu razı edememişti; böy. tar ürktÜ. r tetiıı ~ 
lelikle, görülmemiş, korkulu, es. - Kaçıyor!... KaçırıYo tı. btttu 
rarb şeylere merakı olan, mace- Diye bağıranlar oldU· atıııı 
ralardan ürkmeyen ve birçok er- Onbaşı Koranzo aln1ııııı ıı ı:o. 1 ,.t 

ah l . . dt !I 'i l keklerden d a cesur o an genç smdan gıren ve ensesın d ba. 
kadın yine kocasiyle beraber bu- bir kursunla kanlar için ~ ksek 
lunmuştu. yuvarlanmış. Getasu da QdUııd.e 

Hatta misafirleri uğurlarken yı bir anda bdinden k3 lı a\'a81 
bile erkek kryafetinde ve bir er· kendi atına almış, son ııı Qr 
kek gibi atına binmiş gidiyordu. zaklaşmıştı. tl ita, -y 

Gatasu ile çabucak dost olmuş. Mariyanrn atı da Ge f 
!ardı. O hoprat ve kurt baklşh yanıbaşında gidiyoıidu. :E:l~ 
a:lam, bu güzel kadının karşısın. genç kadın onun yuJartıı 
da bir Avrupalı kibp.r adam kadar mamış, yahut bir tarafııı;. 
incelmeye çalışıyor, bu haliyle dığı için bırakamamıştı. 
epeyce de komik oluyordu. den de çekip götilrüyordll· 

Genç kadın onun bu hallerine Getasunun, atınt bütii~ 
giilüyordu. vetiyle mahmuzlayarak 511 

Gerek Ras Yatsu ve gerek Ma- genç kadmın da onun 1c0 

tanyo pek çabuk korkularını u. rasın<lan kurtulmak için 
nutmuşlardı. Uzakta Habeş dağ. dığı görülüyordu. 
lan morlaşryordu. 1şte o sırada Askerler silaha davraıt 
çavuş Saliyanti, yanyana ve k~- Fakat Matanyo hemeıı 
nuşarak giden kadınla erkege dı: .. 
bakmış: - Ateş etmeyin! ... V0 

- Hakkın var... Arkasmı bırakmayın!... "/ 
Demişti. Aync zamanda Ras 
Sonra kendilerinden beş adım şüpheli gözlerle baktr. . 

kadar ileride, yüzbaşı ile yanın- karısını kurtarmak için gı 
dakiterden üç dört aıdrm geride mülazim Macyoya da şıı 
giden mülazim Macyoya yaklaşa. dayc vermek üzere idi; 
rak Koranzonun şüphesini anlat_ - Bunları tutunuz ve 
mıştı. götürünüz ... 

Yolun ucunda. beş yüz adım Fakat Ras Yatsu yiit tıa 
kadar uzakta Arbatera geçidi emrine rağmen hemen sil;: 4u 
görünüyordu. Yüzbaşı ile müla- line almış, Geta:sunun kaÇ ~ıwıı.z 
;ıim ve diğer askerler buradan rafa ateş etmişti. k Z 
geriye dönecekler, yalnız çavuş - Ne yapryorsun? nı t 
Saliyanti ile bir man-ga yerli as. - Bu alçağı kaçınna ~ ·k z 
ker, misafirleri hududa kaldar gö_ atına ateş ediyorum. ka1~ otti 
türeceklerdi. şey olmaz, merak etme ı... tıı )\ 

Macyo kendisine söylenen söz. Bu fikir yüzbaşının da ~l'. a 
Jeri dikkatle dinledi. Fakat yü- gitmi~ti. t ız 
zünde K oranzonun şüphesini doğ O da Getasunun atma ' iH1ı · 
ru bulduğunu gösteren bir hal mek üzere idi. Fakat Yat~ ahcı 
yoktu. lüzuf1\ brrakınamıştr. çunlcfl ~ h~ 

- Ummam ... Zaten işte geçit dört nal sürerek ikinci dt~ 't tn 
göründü; orada ayrılacağız. Fa. ettiği zaman Habeş delile~ "ı:ı to 
kat siz yine her ihtimale karşı atı arka ayaklanndan bir1~ ~OJ"'a 
onlara yakın gidin... tüne çökmüş, yıkılmıştı. l~iıld 

Dedi. Tam da geçidin ağzındl~ asını 
Koranzo atını ileri süt1dü; Ge. Yüzba~ı. kumanda bt 14}\,, Dedi ve artık sustu. - .. 

tasunun ancak bir adım gerisin-de köpeğine bağnBı: ka Şaka sanırken yüzbaşı Matan. ~ 
yo sahiden bir çıkmaza girmişti. yi.irümeğe ha-şladr.o - Brüno, tut!... 

1 
taq 

Her iş bitmişti de şimdi bu az. Habeş delikanlısı yavaşça başx. Köpek de ileri attldı. 11:~·ua 
gın delikanlının keyfini mi düşü. nı çevirdi ve gözleri onbaşının Fakat bir saniye kadar 

0 
:~ıı 

necekti?... bakışlariyle karşılaştı. zamanda Getasu yerden U ll.k~ 
Ras Yatsu bunun farkına var- Mariya hiç bir şeyden haber- muş, bu sefer beraber ~ ~ • 

mış, bir aralık gizlice şunları söy. siz. ileride görünen yalçrn kaya_ nerek giden öteki ata 1>I ile~ 
Iemişti: Irklara, daracık geçide bakıyor. genç kadrn da hala lcıJc' ıtı~i 

- Düşünmeyiniz dostum .. Beş du bulunuyordu. ta Y 
on güne kalmaz, onu A disababa- Getasu şimdi konuşmuyordu. Yatsu ile Yüzbaşı aynı ı 1 ıırııt 
c:kn çağıracaklar ... Yahut... Geçide yaklaştılar. da yeniden ateş ettiler, f~ ~!)~~ 

Ras Yatsu birden durmuş. söz. An-cak elli adım kalmıştı ki tasu geçildi dönerek ka~db~:c {r:ıca 
l<len çok daha manalı, sinsi bir i- Getasu birdenbire geri döndü. Ras Yatsu en önde gı ı, r·~·ı 
şaretle, ne demek istediğini an. Elini uzattığı bir tabancayı on- - Kumandan .. Bu aJç3~ ~1tı 
}atmıştı. başı Koranzoya çevirerek ateş et. kalamadan durmak yok lilt 
~-~----~-----~-~-.. -.... -.... -.... -.. -.... -.... ------._-.. .__- .=-- :s=:- Hududu geçmeden tutrn8 ~Ot ... :s==: ............ • ...... -... :::::: ::::::::ı::: ------~ y k u 1 ~1 :::!=== :Siiiii!I:! :!!!iiiiilii :::::: :::::::::::: ............ ............... o sa guç o ur... 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, }(" ırıkhk ve bütün a ;:;.rılarJ nızı derhal 

keser. İcabında vünrte ~kase alınabilir .... .... .... .... :;:::s::::::~ 
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,-------------------------, - Senin için acı duymakla ne 
kadar bahtiyarım .. Yemin et ba
na, bir daha zevkini başkaların·da 
aramıyacağına ... 

l'arılcden Balkan Uırl•~1 

ııvclı. 01111 kı:ru~ düsültır. 1 
hırlıilınc ııırınıven \•erırr~ ı 
\1'11111" hr~,.r kıını' nımmt' ııı 

4.honl' kıınlını bılclirtP ,~ 
ıun \'I' lı•hırııı llert'tinl. 9 ıı;ırnı;ının oo,ıa "l'YA b:ın~ D 
\Ollarıı:ı ıicrelıni idare keıııJ 
rıııc alır. TUNA KIZI 

63 • 
maıdığını anlamak ıçın şarkıyı 
bilmek lazım değildi. 
Kayık kaybolduktan çok .zaman 

sonra bile rüzgarın getirdiği sı_ I 
cak seste ateşli bir davet havası 

1 
vardı. 

*** 
Bundart sonra Domnih ,_ __ 1 

tantinin temiz nevazişlcrine de 1 
müsaade etmedi.. Fa· a, .. • ..... 
genç adamdan ziyade kendisi ıs. 

tırap duyuyor ve geceleri Kons
tantin birkac metre ileride 
uyurken yatağında rloğnıluyor, 

kendisine yabancı olan bu erkek 
vücudunu seyrediyor. içinde her 
zaman artan ve nafile l!ayretler
le defetmeğe c;alı~tıı>-ı bir heves. 
bir arzu hissec:ivordu. Bir ak 
şam yine her günkü gibi ne
hir üzerindeki balrk a\'ından yan_ 
mış. ycnılmuş, eve c.lönmiis ve 
muta-i üzerin~ P.erı'" kad•n•n eli_ 
ni sıktı~ı 7.<'tT'a'1 DC' ...,-:ı.a bir 
!~erli tcslimin:ti·•le 1-cndisin" 50· 

kulmus, t"cr:el"rl uv'<Lıs:.ı~·ı kaı:ı
nn hu erkek kokasunu :valcm:lan 

duymak ister gibi göğsüne yaslan ı arzunun tesirinden uz.ak.laşabil· 
mrştr... mek için biraz geri çekıldt.. 

Gözleri içini saran arzu ile ya_ 1 Domnika onun ;:ine ~~ç~cağr-
rı kapalı. boynunu yukarıya doğ_ nı, o meşhur eve gıdecegını zan_ 
ru uzatmıştı. nediyor, bundan korkuyordu : 

Artık tamamen elinde idi... - Konstantin, dedi. ne olur, 
Konstantin bunu anladı. Fakat benden ayrılma, beni bırakma ... 
bu kere de kendisini yenmeğe Senin yine ona. o bildiğin kadına 
muvaffak olarak, göğsündeki ka· gitmeni istemiyorum .. Eğer sana 
dmı hiddetle itti: 1 muhakkak bir kadın lazımsa beni 

- Beni rahat bırak, yorgunum, al... Al vi.icudumu diyorum, ne 
yemek de yiyecek değilim.. olur, esasen bütün kalbim senin 

Dedi.. değil mi? 
Konstantin sedirin üzerine u- Ve öteki kadından görmüş ol-

zanırken. Domnika genç adamın. duğu gibi memelerini ileriye doğ. 
ilk defa kendisini çırıl çıplak gör_ ru fırl:ıtarak göğsünü gene ada· 
müş olduğu günkü gibi allak bul- ma uzattı. Kcnstantin artık ken
lak olduğun•ı, yüzi.ini.in arzu ile elin le mukavemet edecek kuvvet ı 
kırıstı~ır· v,örclü. bulamadı, ağızları birlesti. o da 

Gözlerinde yine her defa M;ı_ c-enç kızın vanına düsüverdi ve 
nışkava k1rtJ<tı günler P-ibi saJit, kuvvetli kolİariyle yakaladı .. 
kuvvetli Hr na~ar vardı. Domnika evvelii küc:ii!;: ı::r f,. .. 

Cinsi bir kıs!-a,r:hk arzusunu vat kopardı. gerilemek istedi. 
'<:hrik etti. gene adamın yanma Fak\1t sonra bütün vücuduyla 
v.-~:,ştı. sokuldu. Üzerin~ eıfldi k:ndini ı:renr adam:ı verdi. 
nen'" a ia,.., uzıın zam'\ndanberi - Dino. benim Dinom. diye 
kendisini c!e yakan bu ateşin, bu mırrldamyordu ... 

Sustu. müthiş bir zevk yavaş 
yavaş bütün vücudunu kaplayor_ 
du. Artık bir kumrunun sesi gi
bi hafif mırıltılar, iniltilerden baş
ka bir ses duyulmayordu. 

Stepde rüzgar coımuş, kavak 
ağaçlarını, nehrin sularını hare· 
kete getirmeğe, kÜl(Ük köy evini 
sarsmağa baslamıştı. Fakat bir 
aşk havası içinde olan bu yuva
da onlar kalplerinin mi.işterek 
çarpıntısından başka bir ses duy_ 
mavorlaı:dı. 

Pol Taveresko ile Florikırnın 
ilk kar§ılaıım2lan yarı dram, ya
'rr vodvil ııeklinde oldu. 

Biribirini tanımıvan veva ta_ 
r.ımak iHemiyen iki karde~ ilk 
olarak Bükreşte, Stanesku oteli 
nin sal::munda ka:-sılastrlar .. 

Pol Taveresko, . Lö Mestriye
nin girdiiYini J!Ördüğii zamar.. o_ 
turmuş. Danyel Lejinin bir yer -
den avdet ine intizaren P:aı:ete O

kuvordll. Birdenbire arkaJası ile 
karşılasrnca : · 

- O . maşallah. nihavet e:öri.i
sebilcli1<. Ama sen ubiatini boz_ 
dun. B,.ni on bes giin habersiz 
bıraktın.. · 

(Daha var) 
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italyada bütün bağlar 
harnp oldu 

Milaııo, 28 (Hususi) - Yu. 
karı kı.lyada lF+.rive'd~ki he. 
nüz toplanmamış bütUn bıığlar 
tanuımile harap olmuştur. Eme. 
liye ve Umbriye'dc kı§ şiddetle 
hUkmlinil siirmekledlr. . 

--·-
Romanyadan bir heyet 

Londraya gidecek 
Bhkre~. :!8 ( H usust) ·- İn· 

s ııtere ve mu ttefikl eı:ını n Ro· 
manYanm tanıamlretı nlUJkl· 
vestnın Jforıına<:ağrna dair var_ 
~liklı>t'i ga!'antinin ıathik şekil· 
!Niyle tcfr•rrıwtını knrarlnştır· 
mal~ Uzoro iktıstıdi Ye lllyasi 
hir JhımE>n heyetinin ı,ondra):n 
göndorilmrır;ini 1ngiltern hllkıı
metl nrıulanuştır. numen h(". 
yeti n.zn.larr Lonclrnya harcıkAt 
E'ltmek Uzcredirlcr. 

Londraya dönen İngiliz 
hasta askerleri 

Londra, 29 < A.A. l - Cephe. 
den ~elen ilk iki hasta trcn.i dün 
gece !A>ndra civarında kilçük 
bir istasyona. muvasalat e~miş. 
tir. Hastalar ve yaralılar cıvar
da bulunan bir hastaneye na.k. 
Jediln1işlerdir. Yirmi~er va ~on.. 
dan rnUr~kl.o:ep olan bu tt'en~e: 
riıı gelişile ancak bir kaç kışı 
alakadar clmuştur. 

Ceklerle Alman polisi çarpıştı 
.:1 

Birçok kimseler ağır yaralandı 
Kop"'nha.g, 20 (A.A.) - Poli· 

tiken gaz.ete sinin Berli n m uha. 
biri bildiriyor: 

Dün Pra"'da bir çok Çekler 
Çek istikl8f bayramı mUnnsebe. 
tile tezahilraltıı hu1u:rımuşlar. 
dır. 

Muhtelif noktalarda teza.hü
ratç1larla Alman polisi arasın. 
da müsademelcr vnku bulmuş
tur. Bazı kimseler nğır mırette 
yaralanm1ştır. 

Kopenhag. 29 (A.A.) - Poli. 
tikPn gazete..,lrı.in }).prJin mııhıı_ 
biri bildiriyor: 

Pra.gda dün vuku bulan nü • 
mayişlPrin evvelden hazırlan • 
ınr" ve bu tezahüratta tenfr mcv. 
cut olup olına.dığmr tetkik et
mek üzere. Cekos?ovnkva Ut~u. 
mi Yalisi Von Neur::ı.Lh'm reıs. 
Jiıiinde bir polis konferansı top. 
ıa.3nmr:·tır. Malum oldui{u iizere. 
dün <v~ku bulan hüdir er dernLc: 
e.-liJ('rek Cek ileri gelenlerinden 
bir kaç vüz kişi evvelden rchinC' 
olarak tutulmakqı. idi. 

Amst.erdn.m, 2!l (A.A.) -

Telegraf gazetesinin Pragdakt 
mubablrl bihlirlyor: 

Bir Alman kaynağına göre, 
dilnkü teıtı.btirattan sonra be. 
nUz hususi ille bir tedbir alırı· 
mamıştır. Halkın bUyUk bir 
kısmı pasif bir numay1ş hak .. 
kmdııki talimata riayet etmiş· 
tir. Öğleye doğru Almanlarla 
Çekler arasında bazı kllçU'k 
lıAdiseler olmuştur. Saat 13 de 
Almıı.n a::ıkerleri başta muzlka. 
olduğu halde kıtalarına. döner. 
lerken daha elddf hA.dl11elor 
vukubıtlmııştur. Çek polisi, 
Gestaponun da. m Uzaheretlle 
tezah u ratçılar ale:Vhlnde ıııtd· 
df)tli nlildahaJe etml~tır. 

Bir~ok tşçıiler lstlklAJ bayra.· 
mına lştlrı\k için fsbrlltıı.larıı. 
r,-itmcınfşlerrli r. 

SAH1RI : ASIJI U~ 

Hımlıfıl!ı yer: VATCTT Meth11sı 

Umum Nefriyatı fdıre eden: 

RPflk Ahmet Sevenın 

JST ANBUL DEFTERDARUGINDAN: 
Fatihte Dıırntprışa orta mektebinin 125 lira muhammen icarlı bak. 

kıılh esi üç sene miiddefle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul· 

mustur. 1 k . . a· lh 1 's elik kira lıcrlcli rlört taksit ve ıer la sıt pcşın ır. a c 
lfi/11 ;;!i!l Perşembe gunü •ant 1.( de ~lllll Eml&.k Müdfırli.\lün<le mUte. 
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La 

Kadıköy stadondaı 
- ~ - ~ Ç"p ~~-. ,_., ... 

ı. Spor 3 
Birinci kilme milsabakaların. 

dan birincisi Istanbulsporla 
Altıntuğ OCasımpaşa.) beynin. 
de idi. Doktor Halit Galibin ha. 
kemliği alt!nda oynanan bu 

Fenerl -
K adtköy &alıasI.(l.1n ikinci ve 

ffOnHncu milaabakaamı Beykoz.. 
la l"enerbahçe ekipleri yaptı. 
lo.r. 

Sarı llcivertU takımda yalnız 
Büyük Fikret bulunmuyordu. 
tık dC\Tedt! rUzgArla karş:ya 
dizliml§ olan Beykoz takımı 
çok güul bir oyun çıkardı. Bu 
kıanım ortalarında Rebiinin 
pa.slvle Baarl vasıta.sile Fener. 
lller ilk ve 80n gollerini attılar. 
Bu sayıdan eonn sivfth sarıh. 
lar bariz bir UstünlUk korudu. 
tarsa da devre bu netice ile bit. 
ti. 

İkinci ha.ftaymda rüzgarla 

41tıntug O 
ma~m ilk ltısnmu 1-0 galip bi. 
tiren siyah ım.rıhlar. ikinci dev. 
rede do iki gol daha çıkaı arak 
mtic:abakayı ?r-0 kt\,zandılar. 

Beykoz 1 
bcrrbcre oynıvan Be ·koz takı . 
mı Ustünlilğünü mu}ıaf aza et • 
mekte idi. Bu hal, imiyothı seınc
r~~ini de 38 inci da!-lkncla göı 
du. Kazım berab rlik sa\"Emı 
attı ve mUsab:ıka da bc·vler.e 
tara flarm birn goliyle bt-ra., 
berlikle biti. 

Ga1atasaraJ~ - l§•k 
lisesi maçı 

Bıı~Un yapıJnrak Galatasrı 
ray - Fener mtit'°'k:ıltlerl Mnt· 
buat takımı mnc;:ından ~,.,.f' ı 
Galatıısaray - Işık li!ieleı·i fut 
bol talcımları hlr mac ynırncıık · 
lnrdrl'. 

,. NIŞANTAŞ • •11-smı•111~ıe;. 

ingiliz Hay • Skul Mektebi 
Mektep çağından yukarı bulunanlar için geçen ~ene nçılmış bulunur 

GECE INGtLtZCE KURLARINA ~ekkll ı:omiııyônda yapılar.a1;tır. . . _ 
Taliplerin 28 lira 13 kuruş mı.t\"ııkkat tcmı~atla ~üsn~hel .şa~adetnı. bu Nne de 2.11.1939 Perşembe sünü şant 19 da tekrar dc,·am olunn 

nıesi, sıhhat r.ıporıı ve sab ı kası olnı:ıdıama dııır vesı'kn ı1c bırlıkte mu· J caktır. Bütün ders devrc~i 5 Lira. t 
:1YJC'll giiıı w s:ıalt<' konıis:ınnıı miirnr:ıııtları (8R34) iil•••••••••••- • w ı u 
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muhtelif intıbalar küşatlar 88 
ır 
tiı 

.\°,ıhraman ,,.t•trr~"'..-fmf.z ır,.çit.,-,.. - Vrı7l ue k7.ımmıd4'1 'bahri~ mektebi roltı~t?rri'!li '."ftiJ ediyor - Balıriye ta1cbc1eri geçit rcs. 
~~1ld.e -- Mr.>ı ,, ı,/~·ı '; l.P.<- ~ a..tı miadı! ılerliyor -- ~..:üııari.Jerimi.:: ·tri:ni.>ı iitıi.imde -- ·TfJw;ıılcmıı gr.; çisiı:dcn biı" 9ö1·iinü~ - ll!otörfü 

/Ql,aQt - 2..;ıbıta rnerr..urlcn geçi ?JOr - M~ktcp~ -- z.mı.a~ıor •Uflll.'fl lı!İi,(li.<rl:i'./;i uim.ısmm gı:; c.c tcııviratı - G-alalcusaray li.se. 
. :ri !;,a·p•.:mW.<.ık.i ttmvı.ru~ 

Yukarıaan a.şağıy<J ooğru: Vali 'Ayaspa.,a Yolu:niJP•~ 
let.fi kesiyor - Gazi köprü.sün.den bir görüni.4.J - .Kara{/u,Jı 
ta okulunun açılışından bir görün~ - Aynı mektebin · :.ı 
Fatih lw..ymakamı nutkunu okuyor. - 45 inci nıektcbilı lif 
söy'UN ,veren bir talebe. · 
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