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Ordumuz Hatayda fH;;:;itiı~:. ı ı~~ 
~ Jk• •• •• .1 • • ~dan Sovyetlerin K• f b .k d .. l:..\'Ve 1 gun suvarı erımız ! memnuniyeti !mya a rı asının un 

Reyhaniyeye girerken.. .. ltd.;ım~•yz:.~~ö'r~e:.~s:oiv:y:e.rt~Bru··~yük~:E~~lçr.~~.,.:. ılk temel taşı atıldı 
- -~ -·--.~-~----r-----== ~A:k .... d: Ha•iciye Vekmmiz Dok- Bu fabrikanın istihsal vaziyetine 

~tor Araa'ı ziyaret ederek Hatay işi- geçmesi için 2 milyon Sarfedecegv iz· 

Türk aüvarisi Hatay yolunda ve Hataylılar tarafından alkışlanırken 

rarkiye ve Bir Fransız zabitinin ağllyan Türk 
tSovyetler lskend~~.~~ ,~.~.~şı~!~-~~}~~~Ş~k~ilü~~ıı .. albay 
~: lltt..,m Cahid YALÇIN sız klübünde diln saat l 1,30 da Fevzi Menguç ile lskenderundaki 

ftnin Franıa ile Türkiye arasında dos
~tane bir ıurette halledilmeıinden do-

~
yı hükümetinin memnuniyetle teb-~ 

iklerini ifade etmiıtir. i 
Jıi:::ts~Jı;+::C"::S::. >L.t&~JJ 

ULU ÖNDER 

Atatürkün dünkü 
tenezzühleri 

Reisicumhur Atatürk dün öğle
<len sonra Acar motoriyle ~Iarrna

rada bir gezintiye çıkmı~lar, Flor
yaya kadar gitmişlerdir. Florya
dan avdet eden reisicumhurumuz, 
akşam geç va.kit te Boğazda bir te
nezzüh yapmışlar, Savnrona yatına 
avdet buyurmuşlardır. 

Florya<la toplanmış olan binler 
ce halk Atalarının geldiğini görün
ce kayıklar ve motörlerle Acar mo
törünün etrafında toplanarak ata
larını can ve gönülden alkışlamışlar 
dır. 

Başvekil ve 
Vekillerimiz 

SA~~''WVW\WNV°W'oV>IVWVWWW"' Türk subayları şerefine bir şarap garnizon kumandanı binbaşı Sü-
-~dolu · f t' ·1 · t" T 1 t d 1 n· ·· · 1 - · l Başvekilmiz Calal Bayar biraz 
Mı • AJ'ansı, Türkivc ve zıya e ı verı mış ır. op an ı a eyman ınçsoy og e yemegıne a ı-""'tt h " t rahatsız olduklarında dün İzmitte 

b .oırJiği münasebatı hak- Antakya baş konsolosu ve skende- konulmuşlardır. "'"--.,_ <ıat k ı ı kurulacak Klor ve sud - kostik f ab-
~,_ ay meselesi vesilesiyle, run onso osu ile vali de bulunmuş- Antakya, 9 (A.A.) - " çten 
,~lan nıubtelif ,ekil ve ma- tur. Büytik Önder Atatürk'le Fran- gelen bu harikulade heyecanlı halk rikasının temel alma merasimine 
~ 1 ı haberlerin tamamiyle a- sız cumhur başkanı Lebrun'un sıh- duygu ve tezahürlerine Hayatımda riyasete lktısat Vekili Şakir Kese
\ ~dutunu ·r tt'w. 'b' T"' k hatlerine ve Türk ve Fransız ordu- ikinci defa olarak ~ahit oluyorum; biri namlarına vekil etmişler, ken-
~k llıUnaseıbatnl e. ıgdı gı ıh, hur larının şerefine içilmiştir. M ütea- (Devamı S foci sayfada) dil eri istirahat etmişlerdh-. 
~~ ~ e erın en a se- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya 

'ek ~,\it Sarnimiyet ve resanetin\ D • ı d k ı d ile Adliye Vekilimiz Şükrü Saraç
~ oı,11 ,, tnuh~fa~~ ed.e~ ve ede- enız er e, ır ar a oğlu da öğleden evvel Perapalasta 

ıa,lltıtı cernılesını <.le ılave etme- istirahat etmişler, öğle yemeğinden 

~~k.·~.:r •. Fransızlarla aramız- Nakil vasıtalarında, her tarafta sonra otomobille Floryaya giderek {a..~ va - bir müddet gezmişler, akşam üzeri 

~ .. ,' ·ıt ihtilaf bulunduğu sırada, şehrin dünkü mahşer hali avdet etmişlerdir. 
~ıt «tdiua tnünasebetlerine dair Evvelki gün şehrimize gelen Ha 
~ k bir kodular işitilmişti. Fakat ~ün, Yeşil~öy b~nliyö . :ren~eri mış, mesire yerleri mahşer halini riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras dün 
~'d tnUlahazaya bile hacet 30 bın, Akay ıdaresı savahılı mute- almıştır. Vapur ve trenler adam al- akşamki ekspresle Ankaraya dön
~'-ı•tı, bu tUrlU sözlerin hiç bir cavire vapurları 70 bin, Şirketi mamış, Akay ayni sa1:ıtte bir vapur müştür. 
\. .. ~hıı:~anııyacağım kestirmek Hayriye vapurları 48 - 50 bin yolcu yerine iki vapur tahrikine mecbur ==~~============= 
~ b· ı. Fransa ile Rusya ara- taşımışlardır. kalmıştır. HER S A B A H 
~""41lr •;anlaşma bulunduğu rna- Boğaza sabahleyin tarife harici Floryada iğne atılsa denize düş 
"1.~ı'kat bunun muayyen ba- beş ilave vapur tahrik edilmiş, ayrı- miye~ek bir manzara vardı. Tren· 
~Gt b· lere karşı ittihaz edilmiş ca yardımcı zuhurat vapurları da ı ler öglcden sonra Floryaya doğru 

• il' tedbir olduğu da aı:ıikar- kaldırılmıştır. merdivenlerine kadar hıncahınç do 
h..~'ta ' Haydarpaşa banlyö trenlerj de luydu. 

Sancağa saygı 
Sancatına aaysı söıtermek her 

medeni İ.naan içi.n bir borçtur. 
Sancaia hürmet fOVenlik deiil 

dir. 

iktisat vekili dün lzmitte 
nutuk irad ederken 1 

İzmit, 1 O (Hususi) - Dün lzmit l lunmak arzu ettiğinden program ona 
fevkalade günlerinden birini ya~adı. , göre tertip edilmişti. 
Beş yıllık programın en mühim mad- lzmit daha evvelki akşamdan itiba
delerinden birini teşkil eden kimya sa· ren hıncahınç dolmuştu. Köylet, kaza
nayii fabrikasının temel atma merasimi !ardan gelen halk bütün ote1leri dol
yapıldı ve öğleden sonra da İzmit'in iç- durmuş, hatta bir çokları çadırlar al
timai ve iktisadi hayatında mühim bir tında bu büyük günü beklemişti. 
inkilap yapan bu müstesna gün şerefine Ayrıca lstanbuldan ve civardan de-
bir de deniz bayramı tertip edildi. niz bayramına iştirak edecek sporcular, 

Yalnı:t İzmit için değil memleket:n kayıkları, rnotörleri, yelkenlileri de İz· 
iktisadi hayatında mühim rol oynıya- mit limanına gelmişti. 
cak kimya fabrikasının temel atma me· izmit şehri de baştan başa donanmış, 
rasiminde Başvekil Celal Bayar da bu- (Dm·amı 5 inci sayfada) 

Frankonun teklifi 
kabul olunmuyor 

masun bir İspanyada taaruzdan 
liman ayırmaktan maksat nedir? 

Londra, 9 (Hususi) - İngiliz tica· 
ret gemilerinin lıpanyo) limanlarındA 

F ranko tayyareleri tarafından bombar
dımanını proteıto eden lngiliz Hüku
metine F ranko bir teklifte bulundu: 

lspanyol sahillerinde tek bir liman 
bulunsun, bütün ııemiler bu limandcı 
ihracat yap•ınlar. Batka limana uira
maaınlar. Amma çıkaracakları mallar, 
mühimmat, top, tüfek ne olurea olsun 
gene i~teuc iıpanyol Cümhuriyetçileri
ne ait olabilir. Hatta bu taarruzdan ma-
eun buh~nacak liman Cumhuriyetçilerin 

. . .... . . 1 .' ~ . • • ' 

1 .~ 

•• 
i, -~· 
"t ~-

. . ~ 
~ 

·~>t l' llıeselesi milnasebetiyle 25 bin kadar yolcu taşımışlardır. Bu vaziyeti deniz müdüriyet 
~ ibt~~ Pransa arasında silah- tu ikaz ettiği için nakliye idarelerine 

Reami sünlerde aancak aabah- elinde bulunan limanlardan biri, mese• 

L..' ~ Zuhur etmesi takdirin- Dün hava lodostu. Sıcaktı. Pa- pazar günleri kazalara mahal ver-
~~ ti •tik su tt h k t zarı zaten bir mesire yerinde geçir- memek için vapurların h~tap hadle-
~) Q r b re e are e e ge- . k • 1 f ı d 
•- ' l\Us tnüd h 

1 
. t mıye arar vermış o anlardan bas- rinden az a oldurulmaması, fazla 

~" ı ...,. a e esı asavvur k ..• 1 d - . k 'k k ı lı.,'lL. • "tansa .
1 

R a og eye ogru sıcagı avrıyara vapur çı arı ması tcnbih olunmuş-
.'llb... "tı & ı e usya arasın- k w t 1 1 1 h · . · b 1 '-S:' \>aenelerde aktolunmuş bir so aga a ı an ar a şe rın ıçı oşa - tur. 

~.: ~db~~ T~';;h; so;:ı.~~: Mussolini yine neler söylüyor? 
~ lıtıit1 Sovyetıer cumhuriyeti 

~ b 6>ıe 0~rasındaki yakınlık tari- '' F r a n s ı z ve R u s k u v ve t 1 e r ı· n ı· 
~-:ııllıı hır devresinde doğmuştur 
,ı,~Udd:~•r.a~ı iki memleketi çok v I " b d 1 t 1 1 ,llda1c ıçın bağlı tutmağa ve m a g u e e n a ya n a r 
~ l)~i ~ dostane münasebetin • ' 

,. 
111 

b\uhafaza etmeğe ki-

~~~. b'şlc 
S:ı.llıiı tib~ vesilelerle de söy
~ 1;etıel'd ı devletler arası mil
\ 111~ol0Ji e ve dostluklarda rejim 
~ ıııtt :tnülahazalarını devlet 
~ ~~Urtı ltıülahazalarından ayır
~ 'l~na kaniiz. Bugün artık 
~ ~,11 h-.~.~ıe, ideoloji harplerine 
·~. tıedtr· nda Yer olamJyacağı-
ı ıı. v 
l&.._ So,,. e olmamasını iste-

(•~lll- Yet ~· • ~. 
~\ r.ı • 8iy ;rlıgınin rejimi ma-
l ~de l'eJinıı~1 bir gazete sütunun
ıtııel'·huıunnı ne lehinde ne aley
~lla 111 lhra ak isteriz. Çünkü rew 
~ :. ?tıahsc~t· ?nalı olmayıp, bir 

~ il . •iletin u Ü olsalar bile, yine 
~•et 1 

\>e y t.arihi, tekamülünün 
\ ~.huıun~rı~ bir inkişafından i-

lt t'ejinıu larına inananlarda-
lbL. <Oe~ nıeselesi, ilmi bir ri
~vamı ! nei 8ayfada) 

c.tud YALÇIN 
ltalyan Bap·ekili meıhur nutuklarından birini İMd ederken 

(Yazıaı S inci aayfaml&da) 

leyin çekilir, sünet batarken indi- li Almeria limanı dahi olabilir. 
rilir. Ancak tenvirat yapılan milli İngiliz kahineai bu teklifi tetkik et· 
bayramlarda aancaiın seceleyin de mio; Başvekil Çemberliyn Hariciye 
çekili bırakılmaaına söz yumulabi- Vekilile uzun müddet bunu münaka,a 
lir. Dünyanın her tarafında, her etmiıtir. Teklif lıpanyol Hükumetçileri 

kÖfeainde bu böyledir. tarafından son derece ,iddetle redde-
Yüreiimiz aızlıyarak görüyoruz dilmiş ve lngiltere de kabul edeme

ki bazı müeıaeaelerimizde, nim miştir. 
reami dairelerimizde aancaklar cu- Teklifin kabul edilmemesine sebep 

fngiliz Hariciye Nazırı Lord Halifak• 

Franko, Hükiımetçi lapanya'yı bir 
limana tıkayacak, diier tarafları ablo
k~ altına alacaktır. Essen gösterdiği li· 
mandan Madrid' e giden tren yolu cep• 
heye pek yakındır. Yüklenen eşya ve 
ya mühimmat her an. her dakika Fran
ko tayyarelerinin hücumlarına mar~ 
kalacaktır. marteai aktamından aaılıyor ve bü- şudur: 

ilin se~ U~I k~ıy~la~ ~=~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~==~=~~~ 

Sebebi baait: Pazar sünü o da- D ,, ı· •tt b ,, "k 
ire tatildir. Odacı tatil sününü ha- un zmı e UVU 
riçte ıeçirecektir. Pazar aabahı er· J 
kenden selip aancak çekmeie ne J • l l' J. 
~üz:,~;::: ~:;:~7;ia:~:-;~n!~~ aenız yarış arı yapı al 
linde yapılıveriyor. 

Diyelim ki o dairenin odacıaı 

aancaia aaysuun ne demek olduiu
nu benilz kavrıyamamıt bir safil
dir; ya o dairenin &mirleri, memur

ları kırk yalda l»ir paaar siinü yol
ları düfiip de dairelerinin önünden 
hiç seçmezler mi? 

Haydi onlarda geçmezler diye
lim, tehrin çekidüzeniyle alakadar 
zabıtai belediye memurları olaun 
bu itle alakadar olamazlar mı? ... 

Sancaiımızm eni, boyu teabit 
edildi. Lakin aancaiın ne zaman çe
kilip ne zaman indirileceğini henüz 
layıkiyle öğrenemedik. 

Tekrar ediyoruz: 
Sancağına aayıı ıöatermek ve 

aaysı söaterilmeaini iatemek her 
medeni inaan için bir borçtur. 

* 
lzmit yarıtlarından ıonra birinciliti kazananlara mükifatları verilirken 

(Tafıilitı apor ıütunumurda) 



il TEMM r «Yeni Sabah • ın tarihi tefrikası· 46 

Türkler karşisında 
Türkiye ve (ısTANBULDA-VE MEMLEKETTE sA•"~ 

Napolyon Bonapart Sovyetler Anasını döven gencin Be 1 e d i ye ve Hava taarruzıırıll 
~~~~d:~"{~:~;::~~L~:;·r~:::~ s b muhake~e.si otobüs seferleri karsı korunma Yazan: Zıya Şakir 

Kahire bir barut 
fıçısına dönmüştü 

vip ve takdir oıunabmr. çünkü ;-a- e ep: Kardeşının kunt· Tedbirler Kin~ 
kın veya uzak komşu ve dostları- harasını neden kırdın?.. . --" mızın rejimlerine siyasi bakımdan Arabaları gelınceye ka- tatbik olunacıa;ı ~ 
~iç. bir söz söy~emese_k bile onları Dün, . nöbete cürmü me.şh~t dar da otobüslerde intı- Hava taarruzlanna karfl n ,.""-
ılmı ve felsefi cıhetlerınde tahlil ve mah.kemesı olan Sultanahmet bı- • • • nulacağını hal.kha, memurl~· _ _. f 
tamik etmeyi kültür icabı telakki rinci sulh ceza mahkemesinde, ana- zamı temın etmelıdır tıelerdeki müstahdemlere ~ 
ederiz. Fakat bu ilmi ve felsefi mil- sını döven bir delikanlının muhake- Jstanbulda otobüs işletmeyi yalundıı ze~e ~ir t_efkilit vüc~~~~ 
lahnzalar iki devlet ve iki millet a- mesi .. yapılmış, vaktiyle gene anas1- Belediyenin eline alacağı malumdur. j daır bır nıumname vuc . ~ 
rasındaki dostluk rabıtaları üzerin- nı dovmek ve hakaret etmekten izm"ır'de A k 'd b'" 1 d" B . ._. ti. Bir kanun ile tesbit edilcJa ,..- _ı.I Derken Fransız karakolları basıldı 

ve ele geçen Fransızlar parçalandı 

• . . ve n ara a oy e ır. u uu _:.ı b9P"""" 
de .hiç bir tesir yapmamalıdır. Na- mahkum edılmış olan Cemalettin ıeLr"ımaz" de d b 1 d" k .. 1 t rin tatbikine, kanunuMP""• 

d 
.. n e e e ıye ço auze o o~ 

sıl ki yapmıyorlar da. ~n .de 26 _gu.n hapse mahkum edil- büaler getirtmiştir. Elyevm işlemekte caktır. t ~ 
Biz, kendi hesabımıza, kollek- mıştır. H aclıse şöyle olmuştur: olan Jstanbu) otobüsleri içinde çoktan Tedbirler meyanında fUR .. ,dıidi tJI 

Zavalh adamlar; bu korkunç bir sükOnet göstererek derhal faa- tivi~i~ nazariyelerine şiddetle mu- Langada, sepetçi sokağında 45 hurda haline i,telenler varken bunlara Şehrimizde müteaddit cZ ..J 
tehdit karşı:;ında, şaşırıp kalmışlar- Jiyete geçmişti. Her şeyden evvel, hal~fız. Fakat bunu kendi memle- nu~ara~ı evde oturan 43 yaşında belediyenin neden aldırıt etmediiini kursları> açılacaktır. ı1JI"":; dı. Bir şeyler söylemiye hazırlan - Ceneral Duka. ve Ceneral Dize'ye ketımiz ve kendi kanaatimiz hesa- Emınenın Cemalettin isminde 25 ancak yakında iıi kendi eline alacağı Bu kuralardıt, geçen ~ .,,, mışlardı. _Fakat Bonapart, derhal yaverler göndererek derhal Kahire b_ına söyliyebiliriz. Başka bir mille- yaşında bir oğlu, Meliha odında 16 için müoamaha etme•ine hamlediyoruz. .... kur.!an> ndan fa<kh ~ı.;: ;;ıı; 
yanındakı odaya geçerek, sedef iş yollarının kesilmesini, ve bu tarafa tın muhalif bir kanaata saplanarak yaşında bır kızı, Muamer isminde lstanbul otobüs aerviıi için 200 oto· ne, cZehirli gaz maıkeleru 
Jemeli kapıyı, onların ylizilne ka- hiç kimsenin geçirilmemesini em- bu rejimi tatbika kalkmas1 bizim o 10 yaşında da ikinci bir oğlu var- büse ihtiyaç olduğu tesbit edilmiıtir. hepai talimler yapacaklardJr· 60 ~ 
padı. retmişti. Sonra da teftiş ettiği alay- millet aleyhinde bir düşmanlık his- dır. Cemal iki gün evvel tevkifha- Halbuki Belediyenin Meclisten aldıiı 1 S Y&flnı ikmal eden .. ~ 

Ertesi .gün'.. ~kşamına ka?ar B~- ları alarak cebri yürüyüşle Kahire- ~i. be~le~~i~i icap etme~. Onun neden. çıkr;nıştır. Evvelki ._akş~ni, ta~ai~t. ancak 30 otobüs aetirtmiye varrnamıt olan kadın. er~ ; 
napartm ıstedıgı para tedank edıl- ye gelmişti. ıçındır kı fıkır hareketlerı sahasın- annesı Emme, 10 yaşındakı oglu muaaıttır. . tandatlar, senede en çok otaS 
di; ve gönderildi. Ancak şu var ki, Fakat, şehrin kapılannın sım da, kollektivisft rejimini tenkit e- l\f~ammerin kumbarasının .kırık ol Bununla beraber Belediye yavq ya· ve talim aörrniye mec~~ 
bu muamele halk ile Ilonapartın sıkı bulmuştu. Onun için, Bulak ta- derken, bu sütunlarda Rus milleti dugunu görmüş, içerisindeki para- vaı bu rakamı tamamlamak üzere he- Pueif hava korunma ~ ~ 
arasındaki ~erginlige, bir kat daha rafına ~olaşarak giıçlükle oradan il~ Türk mil!~ti aras~n~a sağl~m yı saymış, 80 _kur~ş eks~k bulmuş.. men otobüs .. ferlerini. oeçece!J.,; yol- .ı.ı.a ol~p da. bu kan"".""~ 
kuvvet verdı. . şehre gırmeye mecbur olmuştu. bı_r d.~•Uuk m.ilnasebetını~ hukunı tur. ~unun üzerıne, oglun~: ı.,_ nerelere, ne kada• otobüs •ehle- .,.Ln fili ve ~.ek~tle""'.' ~ 

Bonapart, bunu hıssetmekte ge- Bonapartın böyle bir imdat kuv- sürdugünu gormekten doııan mem- - Oglum Cemal. Kardeşının kum ceiini ıimdiden tayin etmektedir. Bu de deruhte ethklen vazife~ cik~e~~ _Halkın umumi bir kıyam veliyle şehre girmesi, ihtilileilere ~mıiyeUmizi halisane ifade edebi- bar~ından p~rayı sen almışsındır .. proje hükamete •önderilecektôr. muttali olduklan hald• "f,,Jl".I 
ve ıhtılahnde:" korkarak,_ sokak. a_ra bllsbiltün hôddet ve heyecan ver • lınz. Btr s~syete içinde; na9ıl fertler Gerı ver,. demış. ~~nun üzerine d~ Bu müna .. betle fUnu da söyleme- "."'rcie haber vennôyenl~· 5 ~ .... Jarında devrıyeler gezdırmek ıçın, mişti. Her taraftan; arasındakı müsaadekarhk ve mü- Cemalettın, annesının suratına ikı den aeçemiyeceiiz: Buaünkü otobüsler lıraya kadar para cezası ile~~ 
köşe başlarındaki kapıların kimi - _ İntikam ... İntikam.... samaha hissi inkişaf etmiş bir me- yumruk vurmuş ve br dişini kır- ne kac:lar hurda, berbat, bakımsız ise, lacaklardır. ~ 
len kaldırılması için emir verdi. Feryatları yükselmişti. deniyetin, terakki etmiş bir fikri mı~tır. Kadıncağız der)ıal polise bunların idareleri de o ~adar anarti Kendiaine verilen v~;.{ 

Fransız askerJerinin süngüJeri Bir takım sarıklılar, camilerin terbiyenin nişanesi olarak elzem müracaat etmiş, oğlundan davacı içindedir. Otobüalerin durabilecekleri bir mazerete müatenid ol ~ 
altında tatbik edilen bu emir, hal- minarelerine çıkmışlar; ihtililcile- bir şart ise devletler arasında da olduğunu söylemiştir. yerler taayyün etmittir, malumdur, de- mwanlar da, IS tünden 6 ;:;,.-,, 
kın emniyetini büsbütün selbetmiş; rin muvaffakiyetleri için dualar 

0
_ ayni necip ve yüksek prensibin hil- . Dün Cemalettinin muhakemesi- iilmi) Hayır, binmek için nerede iater· hapis olunacaklar ve para 

herkesin kalbine büyük bir korku kumıya, ve onları yeniden hUcum- kilm sürmesini beynelmilel mUna- nı yapan Sultanahmet birinci sulh aeniz otobüsü durdurabilirsiniz. hatta zalandınlacaldarclır. .~ 
ve heyecan vermişti. İşte tam 

0 
sı- Jara teşvike başlamışlardı. sebetler lehine çok temenniye layık cez~ hakimi Salihattin DemirelH, caddenin ortaaında bile. Yalnız içine Hava taarruzlanndan ~9' 

ra da da; Bonapart, biltiln bu velvele ara- buluruz. aynı evde oturan ~ahit Erini, iki ev binen. biletini alan müıteri istediği yer· teaiaatı ;e zehirli gaz ~~I 
- Bo~apart, ara kapıları kal - sında harlkftlide bir sOkünet gös _ Sovyetler. Birliği vak'a.ında işi aşırı komş~ Ayşeyı ve Cemaletıinin de b;nd;ii halde inemez. Beled;ye n~ t~n tahn~ edenler '."'yaka~ 

dırıyor. Bır gece Fransız askerleri teriyor; elindeki kuvvetled ihtilal- zorlaştıran bır nokta vardır ki o da ktz kardeşı l\lelıhayı şahıt olarak zamı manidir. Otobüs biletleri malum acır hapıs cezası ıle cezalaO 
her taraftan hücum edecek. .. Bil • cilerin guruplarının birbirin,den ayı- üçüncü enternasyonal ile sovyetler dinledikten sonra suçu sabit gör- maktudur, değil mi) Hayır. Pazarlık lardır. ~ 
tün şehir halkını süngüden geçire- racak surette muhtelif yerlere sev- cumhuriyeti Birliği rlevlcti arasın- müş, Cemalettini 26 gün hapse mah edilebilir, yahut ıu otobüsün on kuiu· Yeni kanun tatbike b~ 
cek. . kediyor, Büyük meydan !ara ve ge- da ki sıkı . bağ !ılıktır. Bir "dev ı et,, 1 kü m _etmiş, de ı·h a 1 tevki fi ne k u rn r o• götü.düğü ye« başka bi•i•; 7. 5 ku- •on•a. muhteUf ,.hnı.,;.,,;.ıl• ti'_ 

.. -~ıye ç~kan şayi~, yerlileri b_üs .• çit yerlerine toplar yerleştiriyordu. vasfı~ı ~aız olmı!an ve kendis~~i ı vermıştır. ruşa da razıdır. Oto.~üsle~de ayakta , muayyen, sonra gayrı ınua~lıf 
·bu tun endışe ve telaşa sevketmıştı. Fransa, ve bilhassa Paris fhtilô.- hususı bır teşekkul addeden "Üç un durmak yasaktır, degıl mı} Hayır ... 1 lerde c:mevhum hava taar~,. 

- Artık K~hire şehri, her an infi- li, bu gibi işler de Bonaparta büyük CÜ Enternasyonal,. dünyanın her' Erzincan köylerinde sel ic.~b.edmc -hele g.ce yarı .. n• do~·~- , " .. müdafaa tec•übeleri ve ~ 
. lak tehlıkesıne maruz bir barut fı- dersler \'ermişti. Eğer bö le olma- tarafında komunıst propagandasım butun y~l ayakta. duranlarla dol~bı~ır. , durme ve maskeleme den~~ 
çısı haline gelmişti. Ve aradan birı' yıpta Bonapnrt bir an sükyfi •t· yaymayı kendisi için bir vazife bi- ve 20 kayıp Beledıye kendı arabaları gelıneıyc tayyare hücumları• ve ~ll' n ve 1 ı- · k d · l' 1 · · 'b 1 1 1 " 
kaç gün geçer keçmez, bu korkunçı dalini kaybetseydi, bu milthiş ih- lır. Çünkü vilcudünün hikmeti bu Erzincan. 9 _ Dağ kolalı. Piski, Aa ar lf ıyen erı ınzı at atına aması cumları anasında zehir i ic:ı9"' 
infilak da zuhur etmişti. tilalde bir tek Fransız neferinin muharip sosyalizm dinini dünyanın Keldrih ile diğer bir iki küçük köyü sel lazımdır. runmu tecrübe ve tatbikab 

. 179~. (12~~ h~cri) sene.,: .. teı,ri-ıkurtulması bile mümkün değildi. ~er ~arafma yaymak ve bir dünya basmıştır. Yirmiye yakın insan kayıpttr. nacaktır. 
ııı:vvelı.nın ~.ırıncı gecesi, l ırini Şehre giren alay\ann caddeleri ınkılabı hazırlamaktır. BELEDiYEDE: POLiSTE: ---o--
n_ı~teakı~, .n~t~ııt~zam fasılalarla üç ve meydanları sardığının gören ih- Sovyetler Birliği hükumeti bü- KOLTOR JŞLERf: 

. sılah se l ışılıldı. Bu, yerliler ara- tilalciler, büyük bir gaflet göster - tün dünyada bir inkılap yaratmak E enerbahçe iki kişi boğuldu 
~ı~da kararlaştırılmı~ bir parola miJer; bir kısmı, jç mahallelere teşebbüslerine epeyce bir himmet- F .. . • 

Orta tedrisat . ..ı.d,, 
ıdı. 1 girerek oralarını müdafaa vaziyeti- le sed çekti. Ancak bundan sonra- .enerba~~e. ot.ede~b~rı metr.uk bır 

w O n~da, silaha sarılan halk, so- ne koydukları gibi, mühim bir kıs- dı~ ~i garp devletleriyle az çok sa- m~'.re ;erıdır. Hıç hır ~nsan clı bura· 
kaga ugramıştı. Muhtelif yerler - mı da, Ezber camisine dolarak ora- mımı münasebetler tesis etmesine dakı a.~~~ları, yolları nızama ltoymak 
de, silfıhlı halk gurupları toplan - dan mukavemet göstermek istemiş- imkan görüldt.i. Filhakika: koca tqebbuı~nde bulunmam_ııtır. Bununl .. 
mışti Derhal Fransız karako11arı )erdi. Rusya oaşlıbaşına bir dünva . d beraber uç tarafının denızle muhat ol· 
b ı 1 · ıse e ması F enerb h · h A 1 • · r b" 
a~ı mış; e e geçen Fransız asker - Bonapart, ihtilalci'erin bu gaf- medeniyetin sair kısımlarından • . a çeyı a a sevım ı .11 

lerı ~arçal~nmıştı. )etinden derhal istifade etmişti. İç tamamen ayrılmış ve ona dilşman g.ezme yen olmaktan mahrum etmemı,. 
Kar~rgahta askerler, arkadaş _ mahallelere çekilip müdafaa vazi _ vaziyette ilanihaye kalamazdı. O- tır. 0 • 

)arının ımdadına ko~muşlardı. Fa- yeti alanlara karşı; sokak başları- nun için, Sovyetler Birliğinin hari- , ~ kn za~anlarda ~urası Veluller He-
k_at bunlar da yerlilerin kurşunla- m kuvvetli müfrezelerle tutturarak ci siyaseti mesut bir tekamül geçir- Ş e~· a~,U1!~ . Beledıyeye b'.rakılmııtı 
rıyle ka~ılaşmışlardı. O zaman onları ateşten ve çelikten bir çen- odi. Hatta Rusyayı Milletler Cemi- ~ ~r Dec ~91 :ı~.b~~ranın hır ltıs~.ını 
korkunç hır sokak muharebesi baş- ber içine almakla iktifa eylemisti yetinde bile gördllk. ' o a enız_ u u ne otuz sene mud-
lamışb. Bu muharebeye, Kadınlar Asıl ehcmmiı.·eti Ezber ca~is.·ı Başka memleketlerde propagan- d~tl~1-~erk~ttı. J?eniz Klübuk·· burada da 
b"I "sti ik · " ' "' · nızcı ıge aıt tesısat yapaca tır 

1 e 1 r etmışler: Pencereler- ne vermişti. Caminin her tarafına da yapmak meselesi bertaraf ecli- · 
den, Fran~ız ~skerlerinin başları- toplar, toplann aralarına da dört lecek olur.sa, Rus siyafletinin şimdi- Kurbağalıderenin 
na taşlar, ıçlen kaynar su ve yağ kademe piyade dizdirmişti. ye kadar daima sulhe taraftar ol- temizlenmesini istiyorlar 
dolu kavanozlar fırl~t~ışlardı. Camidekiler, bir aralık dışarı duğu kaydedilebilir. Patlamak Uze- .. . 

Fransızlar, bu anı ısyan ve hü- fırlayaark etraflarını çeviren bu ö- re bir bomba gibi telakki edilen ve ~adık~y ve ~ıvarı halkı, senelerden 
cum ~arşısında şaşırm1şlar.; alışma- liim çemberini kırmak ist'..'mişlerdi. itimatsızlık ile seyrolunan Sovyet- berı temıztenmıyen, d_olmıya başlıyan 
dıklaıı sokak nıuharebesınden fe-ı Fukat, kahir bir piyade yaylım a- ler Birliği hiç bir meselede bir kar- ve _etrafınd~ koku ve sınek yapan Kur
na halde bunaJmış.lardı .... Bir kaç- ı teşiyle ayni zamanda gürliyen top- gaşahk menbaı, bir muharrik rnev- bagalıderenın bu. sene ~emizlcneceğinı 
saat ~~rfında, zabıt ve n_efer ola • larla, ihtilalcilerin bir çoklarını kiine girmedi ve, milmkiin olduğu l •anırken. bu~a .~.•t. tahsısatın y~l inp· 
rak yüzlerce telefat vermışlerdi. Bil yere sermiş: ötekiler de, tekrar ca- kadar, biltün garp memleketleriylelatına hasredıldıgını duyunca bır mu-
~~ssa, askerlerine şecaat göstermek ı miye iltica etmişlerdi. dostane yaşamak istedi. bata yapmışlar ve derenin bir an evvf'!l 
ıçı~. h~lkın nrasma zjrivermiş o]an Bonapart, camiye iltica edenle - Bilhassa Tfirkiye ile Sovyetler t~mizlenmesini Belediyeden istemişler· 
(Dopuı) ve (Solkofeski) ismindeki 1 re bir saat mühlet vermişti. Eğer arasındaki münasebetin mütekabil dır. . 
ceneraller, bu :ıtaklıklarının ce- bu müddet zarfın<la ihtilalciler si- bir emniyet ve samimiyet üzerine Verılen m~zbatada ~akın zamanlara 
zalannı çekerek kılıç \ ' C hançer Iahlarını camide terk ederek birer istinat ettiğini görüyoruz. Um i kadar Kurbagalıderenın sandal safası
d;~rbele~i altında parça parça ed"l- birer dışarı çıkarlarsa; serbestçe harpten ve milli mücadeleden :c:. ~a c_evelanga.h olduiu halde artık buna 
nıışl C>rdı. . evlerine gidebileceklerdi. Fakat bu ra, Tiirkiye az çok infirat siyaseti ımkan .vermıye~ek dereeede dolduğu 

?ı1ura~ beyın damları, şehir ci- müddet zarfında teslim olmazlarsa, takip ediyordu. Avrupa siyasi mu- kaydedılmektedır. 
v~rındakı göçebe halka <la haber ,· toplar derhal ateşe başbyacak. ca harrirleri buna bakarak Türkiyeyi ----
~ondermişlerdi. İhtilal ve yağma minin kubbe ve duvarlarını ihti.lalc~ Sovyctlerin bir peyki gibi göster- Mermilere dair tamim 

l
olku.sunu alan bu fakir mahlOklar, }erin başlarına yıkıp iııdirecekti mek gafletine düşmüşlerdi. Bu, ve. Dikkatşizlik ve tedbı"rs'zl'k t' · 

c erıne geçird"kl · b 
1 

l · . . " ı ı ne ıcesı tırl ar, bı akla;la erı, a ta a~, sa- Bu esnada garip.. Hakikaten nı ınkıl_Ap :a~kiye~ini tanımamak halk elinde patlıyan mermilerden ko 
ihti!Ulin v~zi ·etini koş~p !~_lmışler; son derece garip bir hAdise zuhur de~ektı. Türkıye bır ~e\'kt ''e mil- runulması hakkında emniyet işleri U
kunç bir şek~e solm::sb~ıtun .kor- etmişti. İhtilalcilerin k1sa b ir mü- let ıle .. a~cak ~ost _olabıllr, onun peşi mum Müdürlüğü alakadarlara gönder-

İhtilal patı d w rrnışlcrdı. zakereden sonra, her ne pahasına sıra suruklenıp gıdemez. · Nasıl ki diği bir tamimde töyle demektedir· 
part •ehirde de ~.1~~ı gKeceh,. Bona- olursa olsun sliihlarını teslim etml-T Rilrkiyede ilk günlerde başlıyan Tapalı veya tapasız tam bir me~mi-

v gı ı. a ıre civa- . us dostluğu bir taraftan kuvv t ı 1 rında bulunan karargahla t ff yeceklerıne karra verdikleri sırada, 1 a··· h ld ' T ' . . . e · 1 ye veya tapa ara e vurmak her hangi 
gi ' mi ti A il . . . rı e ışe ortalık birdenbire kararmış· şim en ıgı a e, ürkırenın büyük bir şeyle itmek, dürtmek ve üstüne 
lama! ~eh ~ e~, ı~tılal başlar baş- şekler çakmıya ve yıldınml~r dil : garp demokratik devletleriyle de lbir şey atmak çok tehlikelidir. Görül-

n1
. 

1 
• d rın apı _annı da zapted- meg· c başlamıştı ş sıkt do tluklnr aktetmesine hiç mn- müş veya yerde halile terkedilmiş mer· 

1" er, ışanya hıç k' · k · · t k"I t · v e> memişlerdi. ı~s,.yı oyu- Bu, Mısırda ender görülen bir nı eş ı e memştır. Muhtelif. siyaset milcrin büyük parçalarına da el vurula-
n · '1art, ihtilal ~una .b~naen Bo - hadise idi. İhtilalcilere derhal bir cereyanları ar~sında TUrkıye, ta- maz. Bunları gören ve bulanın yerleri· 
... 

1 
k . aberını, ancak durgunluk ve korku ~ı . t" l 

1 
mamen mil!~takıl bir halde, hep sulh ni belliyerek avcılara, köy ihtiyar he-

og c va tıne doğ h b owmışı. çe- ve sük- l h" d -h k . 

b· ı . . ru a er ala - rindeki hurafe perverle b h ı· un e ın e, a en ve muva- yetıne ve o mahallin en büyük memur-
1 mıştı. r, u a ı zenet unsuru 1 k · · · · h b · l" K . . derhal Allahın afet'n tf t . o ma sıyasctım takıp runa a er vermesı azımdır. 

endısıne haber 2etiren bir 
1 

d". 1 e a e mış- ed iyor ve Rusya ile daima iyi dost 
.Fransız zabiti idi. Bu zabit, yüze er ı · kalıyor. Yeni kanunlar 
y u_ z<' Nil nehrini geçmiş; oradan da - Biz,Bonaparta isyan ettik. Hüseyin Cahid y ALÇIN 

ı b
. Allah buna razı olmadı Bona Kazanç vergisi kanununda bazı de-

e ıne ır at geçirerek çılgın gibi ' · par-==============~ 
.k 

tın top)anndan evvel b' · ld ğiıiklikler yapılmasına dair kanun 
nrargaha tyı'rmı··,· •ehn"n ne vahı"m , ızı yı ı- § Vat K ı· ·a . o v .., , man ema ın ı are.sindeki mahrukat lcanunu, damga retım"ı kanu-

. nmlarla mahvedecek. 238 ı B ''azıyette bulunduiunu baş kuman . nu~:ra 1 cbek tramvayı Ar- 1 nunun bazı maddelerinin değiştirilme-
dana nakletmişti. ' - Dıye, b_ağrışmaya başJayarak; nııvutkoyunde. akıntı bur_nundan ge sine ve bu kapuna bazı maddeler ek-

Bonapart, evveli fena halde 1 ~:rd~al teslım olmıya karar vermiş- ç:rken elektrik amelseıııdeıı Ali lenmesine dair kanun bugünkü resmi 
•endelemişti. Sonra. barükQJlde • oglu Harana çarpmı\'. göğsünden gazetede neşredilmiş ve meriyet mev· 

(Devamı. var) yarala.nustır. • ·· · · t• Yune gırmıt ır. 

Dün, biri Beşiktaşta, diğeri de .Maarif vekaleti orta ~,/1 
Heybelide olmak üzere iki boğulma mum müdürü Adninin ri1~ 
va.kası olmuştur. bir heyet orta tedrisat ~ 

Beşikta~ta Ç1rağan caddesinde hazırlamağa başlamıştır· ~ 
65 numarada otura~ Vahit ~ızı 35 ~uratle hazırlanacak, eyllll~ J 
y~şı~da Arap ~ecmıye Be.şıktaşta de bll!llıyaca.k olan ika1.al ~ 
komür deposu cıvarında banyo yap- lan bittikten 8 nra yeni ~--
ma.k üzere ~en ize girmiştir. Açık- 1 göre nakil veya 

0 
becayiş edil,ıa, 

tan geçen bır. vap~run _dalgasına allimler yeni vazifeleri ~
tutular\ Necmıye, yuzmeyı de fazla atle hareket edeecklerdir· 
bilmediği için çırpmmağa başlamış Ô . kt bİ 
ve suların içinde kaybolmuştur. Bir merJı tne e dlf 
müddet sonra, ceset, Beşikta., iske- İstanbul kaza ve köyle~ 
lesi altından çıkarılmı..ştır. pılması kararlaştırılan 80 ;.,..ıJ 

İkinci boğulma vakası da Hey- ı ten Ömerli ilk mektebinin ı1e ~ 
belide, Çam limanında olmuştur. 1 ma merasimi de ıbugfinlerd~ 
Heybeli sanatoryamunun demirci 1 caktır. Tahsisat kifayet it'~ 
ustası Kerim gayet iyi yüzme bil- ; ği için bu otuz mektepten b ..,, 
mektedir. Dün bir aralık Çam lima j nın inşası da geleeck seneY

8 
. .6 

mnda soyunarak denize girmiş. bir kılacaktır. lf'Jl"'..ı. 
mi.iddet yüzdükten sonra üzerine ! § İstanbul kOltür yar~ 64 " 
birdenbire bir fenalık gelmiş. Su 1 Rüştü Ultav bir ay me~11 1 '1t' 
yutmağa başlamışbr. Etraftan gö mış, dün Samsuna tıare~ 
renler sandalalrla yetişerek kurtar· tir. 
mak istemişler3e de, 26 yaşında o • --o--
lan Kerim o vakte kadar boğulmuş- M hl" t "-laf 
tur. Kerimin ceesdi çıkarılmış. po- a U yaı; ~ 
lis ve müddeiumumtlik tahkikata Yeni Margarin taliPtıı 
başlamıştır. nin tabikiyle belediye otaıı -

iki kadını iki çocuk çarph mi a~hit yağ~ınıbnh~azlaaDJlllbU ....... .., 
emıf, gayn sı ı o n · _Ada ~ 

Ramide_ Cuma. ma~a ll~sind~ ?tu- imalini menetmişti. pjy~.~ 
ran Ayşe Jle Ferıde ısmınde ıkı ka 1 matname tariflerine uyıun '1'! 
dın pazarda ahşver~ yaparlarken yağlar bulunduğu görültlltif, " 
Şakir ~e. Refik ismind~ dokuzar ya lan tahkikatta, bazı yajcı~ ~ 
şında ıkı çocuk Ayşenın para çanta 1i olarak mahzen ve evleriB ;4, 
sını Çalmışlar, kaçarlarken yakalan imalata devam ettikleri aol~ 
mışlardır. tır. Bu şekilde imalata defJJO ~ 
. § Kasımpaşada Bahriye cadde- mahJUt yağcılar .sıkı surette şi'P'
sınde oturan Şabanla arkadaşı Sa- ı edilecekler, yakalananııı.r 
lim arasında eski bir alacak mese- ı cezalandırılacaklardır. , 
lesinden çıkan kavgada Şaban ga- -o-- ·~ 
zoz şişesiyle Salimi başından yara- Metruk J"k tak" 
Jamış, yakalanmıştır. em a ~,, 

§ Vatman İzzetin idaresindeki Hazinenin taksiti; sattığı ~~detl'" 
168 numaralı Sirkeci - Topkapı vale ait borçların 15 sene ın do PJ' 
t 

' .. Jet ı.11 
ramvayı Şehremininden geçerken cili hakkındaki kanun bu.fıüP if'"Y 

seyyar tatıcı 10 yaşında Şilkrilye mi Gazete' de nqredilerek ıııeJ 
çarpmış, bacağından yaralamı,tır. nulacaktır. ,,wJ/I, 
Şükrü tedavi altına alınmış, vatman Kanunun neşrine ait for~_,, a.' 
yakalanmıştır. mal edilmek üzere bulun~~ 

§ Pangaltıda Tavukçu sokağın- ! muameleler bitirilinciye k~7 
da Şair apartımanının kapıcısı Ha- j lanıı aıkıtbrılmaması Ma~Y~ 
ı:ıan kızı 9 yaşında Nuriye aparhma ce alakadarlara bildirilrrııttı1• ..Jdl ~ 
nın ikinci ~a~ balkonunda oynarken Diier taraftan Vekil.C --;; ~ 
müvazenesını kaybederek sokağa nunun tatbik suretini •c;,te~ ---'~ 
düşmüş, muhtelif yerlerinden yara- name de laazttlaımtbr· Bil_......-_ .... _. .a.ıııl 
lanmıştır. Nuriy~. Şişli çocuk has- nunun netriııi mür.kİP 
tahanesine kahu ·,lm ı~ Lır. teblii edilecek.tir • . 
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ANKARA MEKTUPLARI: 

RESİM SERGİSİ MÜNASEBETİLE 
İnkilap tablolarını depolarda çürümekten kurtarmak 

için Parti binasında (İnkilap müzesi) kurulacaktır 

Sayfa: 5 

Amerika Cümhurreisine karşı. , 1 
suikast teşebbüsü °1-ıı A.~ lllnuıtuk Son posta ile relmit 

~t' ~a ıazetelerinin uMusolini» 
""'- :-"' IJ\ın bu kararı hakkında mü
~ l•fıiJ• r'fiat .. at veriyorlar. y E B Ş B R J • • J 4 

• 'lib~iiküıneti Şarki Afrika'da ol- azan: nve~ eh~an apol~~ . U JTieCzUp, UZVe tın pOtJD erJO)' 
'1~ e~ l~ablusgarpte de kesif bir Her yıl olduğu gibi 1938 ~nesi- nereden bılecektır. Bunun ıçın ın· b k • d•..,, • • •• } d• k Jd 
~ ~ •erıyetinin temini için tedbir- ninin "re&im sergisi,. de Ankara kılap müzesi, büylik Türk inkılabı· oyama JSte Jglill SOY e J, az a 
~ lı.~adll'. Enıin membalardan a- Halkevinde -açıldı . Bu sergide üç nın en canlı bir timsali olacaktır. h lk 1. d • 
~ ( rler~ ıöre gelecek birinci nevi sanat eseri vardı. Birincisi por- Bugün ressamlarımız, mütemadiyen a lllÇ e ecektı 
~ .. 28) ınde, yani Roma üzerine treler, ikincisi ''natürmortlar,. ü - eski devre ve yeni yapılmakta olan 
~ (ı:' Yıldönümünde, (Ceneve) çüncüsü de "inkıl!i.p,, tabloları idi. inkılB.plnra ait birçok kıymetli e • Oklahoma, 1 O (A.A.) - Reisi· ı Ruzveltin Oklnhama.dan geçtıği gı. 
~' 1 • 

100o) İtalyan yinni kada.r ge- Bu güzel tabloları seyrederken, serler meydana getirmektedir. Bun cumhur Ruzvelt şehirden geçerken rada vukubulan hadise hakkında 
•a · Qllıd' ·ı ~tlttir ırı erek Trablusrarbe sevke· Türk milletinin ince hislerini ve giz !arın şaheserlerini, resim sergilerin ufak bir hadise olmuştur. Vudi Ho· aşağıdaki tafsilatı vermektedir: 
~ltttin~ Bu (20.000) İtalyan birin- li olan dehasını görüp bir gurur duy de görmekteyiz. Bunun için bu tab· karlay isminde 52 yaşında bir adam "Hokaday tevkif edilir edilmez 
.ı..~ otuzunda Trablusgarbe ve rnamak elde değildir. Bu yıl her se· !oları bugünden bir araya toplamak reisicumhurun arabasına atlamak bir itiı;ıme olmuş ve halk mütecavi· 
~)eçıkarılrnıt ve otokarlarla ken- neden daha i.istün sanat eserlerini ve bir inkılap müzesi meydana ge. istemiş ise de polis memurlarından zi linç etmek istemişdır. Polis 
~- t.hsiı edilmiı olan zirai mm- seyrettik. Bu hakikat şunu haber tirmek lazımdır. Türkiye Cumhuri· biri bir yumruk atarak adamı yere mütecavizi müdafaa etmek mecbu-

ıı ~ &e"k .... Ressam Malik Akıelin orta "":ıı lr . edilrniı olacaktır. veriyor. Türk sanatkarlarının bedii bl yeti, yaptığı bu inkılapları pek çe· sermiştir. H ok aday polis merkezi · riyetinde kalmış ve hi<ldetlenen hal 
"il fil oyunu ta osu . 

· · •. e.ye dağıtılacak topraklar, heyecanı ileri gidiyor. Ne bir tevak tin mücadelelerden ~onra. meyda· ne götürüldUğü zaman verdiği ifa. kı dağıtmak için itfaiyenin müda-
t.h t ı müzesi mi olur? ... Bu bir antikacı d d d · · ıa ıne göre, (10) ili (50) kuf ve ne de bir inhitat var... n • na getirmiştir. Bunlar birer tarih ol- e e ~a ece reısıcumhurun potin · helesine ihtiyaç haı:;ıl olmuştur. Ho-· 

~ topl'llct.rı.ıardır. Her aileye bu mik- ! san büyük ümitlerle bu sanatkar • dükkanından başka bir şey değil. du. Bunu inkılap müzesinde can . }erini boyamak istediğini söylemiş · kaday bir meczuptur. Psllimento 
~ )ttı t.n baıka üç odalı bir ev, !arın deha eserlerini seyrediyor. Ü· dir. Etnoğrafya müzesi ise, halk ]andırmak, yeni nesle yapılmış in - tir. bir müddet •evvel içtima halinde İ· 
~ ~trilllld., hir samanlık ve bir de mitvar oluyor ... Tabloların her sene sanatlarına ait eşyalardır. Tasnif ü kılapları objektif bir şekilde anlat. Paris, 10 (A.A.) - Ne\•york ken Harbiye Nazın Vudring'in ba-
~' ~ k~e~tir. çoğalması, Türkiyede bir sanat ha· zere meydana getirilir. Burası etnoğ mak sırası gelmiştir. f nkı!iip müze. Herald gazetesi Paris nushasında şına beyaz tüyler atmıştı.,, 
11.ıı. ..s~0Ylu ıevkiyatını diğerleri ta- vasının doğduğunu da haber vermek rafya müzesi vaziyetini de taşımı. si hiç olmazsa evvela Ankarada, 

1 ~~- İarn~e. hu suretle ltalyanlann tedir. Sanat eserleri satın alınıyor. yor. Fakat kuruluşundaki gaye bir s~nra d~ Tür~ müne~v~rler~nin :e Komu"nı'sf du"şmanı svı·cre gazete fede-
. -"'lce ını verdikleri Trablusgarp Birçok Vekaletlerimizin ve ilim mü . A •• • • • bırçok lıselerın ve unıversıtelenn 

~ oı.~ ıt.1Y•n köylüleri iskan edil- esseselerimizi bu tablolar süslemek ınkılap muzesıdır. Geçen sene bır bulunduğu htanbulda mevdana ge. leşe kk'u· ı ·u· ve T'u' rkı'ye ' d k · ı · 
~a.o) tır. Bu iskan planına ıöre tedir. Bnnunla beraber birçok tab. muharrir her tarafa telefonla İstan. tirmek lazımdır. fstanbulda yapıla· rasyonun an ce f ıyor 
k:'-' c1:~ında Yeniden (20.000) t- }olar da müzelerin ve bazı mües - bulda bir inkıiap müzesi varmış, ne cak inkıHi.p müzesinin bir faydası ı 
~' sevk olunacak ve bu ıev- seselerin depolarında hapse mah- rededir? diye soruyordu. Kimsenin da, İstanbula her sene Avrupa mem Asılsız bir haberi 
'-tıt~&zarn bir plan dahilinde de- kum ediliyor. haberi yoktu. Nihayet Tan matbaa. leketlerinden, Amerikadan birçok A Sebep başka yerlerde 
~'t~ b~tir. En can alacak nokta budur. Bü· sında bana rastgeldi. Ben de Baye. sı:_yyahlar geliyor. .Bu seyyahlar, nkara tekzip ediyor hüriyet olmaması 

lt.J; •nıazinin cebel aahaıına yÜz yük eserlerin bir kı mı 1stanbulda . .. . . . . dger müzelerde bırçok eserler Ankara, 10 (A.A.) - İstanbul. . 
ltl Yerl·ıtı"n"l·ccktı"r Bu mu··5 •1 .. 1.. d zıtttakı bu muze~·ı habeı verdım.. . t ki b b T .. k . k 1A d . . d T .. k" p t Bern, 10 (A.A.) - Şamperıde 

~ · "' .. · - açılan "resim galerisi,, ı e o um en J se.} re me e era er, ur. ın ı ap a ıntı~ar e en ur ışe os gaze. h t· . h r d t 1 -.,.,tt-J)ttı •. faaliyetinin, «Musolini» kurtarılmış ve ayni zamanda re . Bu meçhul müze bu şekilde keşfe. müzesinde canlı olarak Türk inkı- tesinin 18 tarihli ve 141 numaralı l e):e ı umumıye a m. e . op anan 
~il.. 'tntut... l k ·ı•y• · 1 . . • .. . , . svıçre matbuat cemıueb azaları 
~ ~e il .... nı e ecı ıranın esaıı a • simde Türk dehasının bir müze. dıldı. labının kaynamakta olan kanını nushasında mahrecı fokyo olan bır . d"k' b , 1 •1 1 .; t ·ı·k f 

~ •~ erıye ıünnu··, oldum cBir 1 A • • kl a· t k 1• .. . t·· . k şım ı ı e.} ne mı e gaze ecı ı e· 
· ~ f .. - si kurulmuştur. nkılap müzesi ne inkılap tab. gorece er ır. n ı ap muzesı urıs- telgrafta Tokyodan Mekkeve a · d d k"l y k 
w:ı • tndan k ·f b" tt • · . . . • . .. erasyonun an çe ı mege arar ver 

~~ecı· esı ır ıure e U• Fakat bu resjmler içindeki "in - !olarını bir araya toplamaktır, ue tık ve propaganda bakımından çok dar ımtidat eden mıntakadakı ?.!us . l d" B k ' ·ı . 

~ ıkçe her hanri bir impara· kı!ap tabloları için bir kurtarıcı d . k ı~b a·t e"yaları bı"r verde ehemmiyetlidir. Ayni zamanda ye. lüman kütlelerinin antikomüntern mıbş er ılr. l u t adrann 'erı rı:ekgınke 

' 

l>•yidar ol y •• " 

1 

e ın ı u. a ı ., • J • • • • • • •• • • • y se ep o an ar e erasyonun yu se 
'ciU • amıyacagı ve mu· müessesemiz henüz kurulmamıştır. . . t k 

1
A •• • nı neslın ınkılap terbıyesı uzerınde bırlık yaptıgından bahsederken .b. 1 tb t h'" . t' . 

•'d ernıyec-.ı:.1• • • d•n il . . ta". nıf etmektır. n ı ap muzesı mo. d . . , . k. . . _ . . .. . prensı ı o an ma ua urrıye mm 
... 1• "" » nazarıyesın .. • Bu müessese de muhakkak kı bır ·~ e ehemmıyetı a) rıca ın ar edılmı· Turkıyenın bu teşekkulde daıhl ol· f d d b 1 d 1 t t.....~~ ~ tııuhakkaktır. "inkılap müzesi nin kurulmasıdır dern bir zevk ve ta:mifle meydana yecek kadar kıymetlidir . duğuna dair haberin tamamiyle a. le .erabsüyoünkab.auk u undan evet-

. ~ • ..: taftan «Musolini» nin «Tir- " . t' ·ı . b' .. kra· R . ·ı . d h l .. A d erın y ır ısmın sı. mevcu 1ıı.. J• 1 Bu tablolar içinde ressamlarımızın ge ırı en yepyenı ır muze şe ı ır. esım sergı erın en er yı yuz sılsız olduğunu na oıu ajansı be- 1 d - il . ü .. 1 d' ll 

'
,·ıııı '·L_.ey iıJ •Yında ziyaret edeceği . . T .. k' d b" .. . 1 d - 1 ı· k b"l" d . 1 oma ıgını erı s rmuş er ır. e -... '4llık meydana getirdikleri çok büyük ur ıye e ır numunesı o ma ıgı erce ıra mu a ı ın e satın a ınan yana mezundur. t• . k k 't .. 
ı;,.. '-' L;:ı .uk etnıi, gibidir. Filvaki . k 1• bl 1 b" k d ye ı umumıye, mer ez omı esmı 
,,. ~""\Un sanat eserleri vardır. Bunları bir a. için, herkesin aklı ya arkeoloji mü- ın ı ap ta 0 arının ır ısmı epo· münasip bir zamanda ecnebi mat-
~ l etrn~t reiıi «Tiryestu vali· raya toplıynrak bir (İnkılap müze. zesine veyahut da askeri bir müze. larda cürümektedir: B~nları da kur Bir tayyare kazası buat teşekkülleriyle temasa ge -
\ h.k)( 11 ve eylulde yapacağı ") d . k 1• d B" "d" 

1 
k 1A •• 1 . . tarmak, halkın terbıyesıne nrzetmek k k 1 ı..-

~
. il ında kendiıile görüımüı· eı mey ana getirme· a1.ım ır. u ye gı ıyor. n ı ap muze erının ga. b" b R 1 1 . k 1• . çere müza ere yolu i e bir ın:Y -

yük harpten sonra büyilk inkılap ye ve tekniği bambaşkadır. ıze orçtur. us ve ta ya ın ı ap Roma, 1.? ~~:A·>. -. !çınde R~· nelmilel gazeteciler anlaşması vil· 
~:=::::::=::::============= .11 tl b' . k 1A •• müzelerini her sene milyonlarca in· m.a .. h. ava khıbilnun sıvıl p.ıl.otluk mü cude noetı"rmeg~e memuı· etmı'ştı"r. Bu 
" yapan mı e er ırer ın ı ap muze. İnkılap :müzeı;;inde şu gayeler ı· kt t ki · k1l • ~ı ı R "' hi: Jat harbinde hava si yapmışlardır. Türkiye cumhuri • san ge ırme e, yapı arı ın a· dur·u· k_aym.akam . .ı.' engı ı e. oma takdirde gazeteciler arasındaki mü 

1trı,. esastır. A - İnkılabı telkin etmek, b ı 1 k ·· kt d' ı 1 b d p M C ,,'""lllları • il yeti de içtimai hayatta yrpyeni bir ı can ı 0 ara gormc · e ır er. va ısının ıra erı rens arıo 0 • nasebetler me leki meselelere inhi-
1 ralaııs Ve ışga er devir açtı. Orijinal bir inkılfip ya • B - İnkılap mefkuresini <i~am et· Türk inkılabı da büyük bir in- lonna bulunan bir sivil tayyare Ti· sar edecektir. 
~ ~ta111 • .' 10 (A.A.) - Gece ya. tt B . k ı·b b- _kl""kl . . tirmek. C - İnkılap fedakarlıkla. kılaptır. Osmanlı devletinin yıkıl· ber nehrine düşmüş ve içndeki!er 
.t:ı. l\ISt ta 1 • 1• ra ı. u ın ı a ın uyu u erını · 1 ·ıı· h'k' · t· k ı ··ı ·· t " 'J"'4tıı1 b yyare erı ıman mm. . . rını ve mücadelelerin!. anlatmak. ma:ııy e, mı ı a ·ımıye ın uru uş o muş ur. 
~ orrıba d t . 1 d" yenı nesle terbıye bakımrndan an· fh 1 .11• ·· d 1 h t ı V 1 10 (A A ) -. k' t .... r ımaıı e mış er ır D l\t"ll' h t kt sa a arı, mı ı muca e e a ıra a. a ans, . . - r ran ıs '" · 1 t k b ·· ·· "b" f ·· - ı ı eyecanı coş urma ır. . . • . . iita ~aralan ı d a· ı a ma • ugunu ne gı ı çe ın muca. _ .. . rı saır ınkılaplar, ı"tınıat ve mede· hava kuvvetleri diın sabah Sagon· 

tın· an arın a e ıy e d l 1 d ld C. . . l d 1 ld . b "( ~. • 1 ktarı h ·· ı :-ı d - ·ı e e er en sonra e e et ıgımızı Bun ar an an aşı ıgı uzere ır ni inkılaplar, inkılap müz~sincle can tavı bombardıman etmiı.ı.lerdir. Bir 
• enuz ma tım egı d k b . t· d . J "' 

~ Saı canlan ırma mec urıye ın eyız. halk terbiye.si bakımından meydana landırılmalıdır. çok kişiler ölmüştür. 

~ıı aın:ı.nka, ıo (A.A.) _ Nesre İnkılap müzelerinin mahiyeti getirilen terbiyevi ve tarihi bir mü· İnsan resim sergilerini gezer - Barselona, ıo (A.A.) _ Neşre· 
~ dl'e~rııi bir teblii'de ezcü~le diğer müzelerden bambaşkatır. İnkı zedir. İlk defa An karada bir (İn • ken, inkılap için yapılmış büyük ve dılen bir tebliğe göre, Suerars mm· 

~~~a~:ı\lrnektedir: g lap müzelerinde telkin vasıtaları kılap müzesi) için cumhuriyetin O· sanat bakımından değeri yüksek e- takasında düşman hatlarını ıslah 
""'ınd on ceplıe.sinde 'rales mın mevcuttur. Onlar da şu esaslarla nuncu yılında bir teşebbüs oldu. gerleri görünce bunlardan bir inkı. etmiştir. Şark mıntakasmda Cum· 
~' ll'ıe a ~ink'in garbindeki dağ:lr. meydana getirilmektedir. Dahili Sebatsızlık yüzünden müze geri lap müzesi meydana getirilmesinin huriyetçiler şiddetli hücumlarda 
t~ ~"ıııer işgal ettik. Ve Sier· Maket, fotoğraf ağrandismanları, arzu ediyor. 1938 Ankara resim ser bulunan diişmnnı Val de Usko isti· 
.~· l>ad , kaldı, çok kuvvetle tahmin ederim, 
~- da d onu geride bıraktık. fotomontaj, gazete kolleksiyonları, gisi de, bana bu arzuyu tekrarlat- k"metinde geri piiskürtmfüılerdır. 

Yuğoslav Başvekili 
nezdinde elçiler 

Belgrat, 10 (A.A.) - Başveki. 

ve Hariciye nazırı Stoyadinoviç Çe. 
koslovakyanın yeni Belgrad elçisi 
Lipayı kabul etmiştir. Stoyadinoviç 
öğleden evvel Romanyanın Belgrad 
elçbi Cadere ile Yugoslavyanın Bli 
dapeşte elı;isi Yukçeviçi de kabul 
etmiştir. 

"Ç e h ki Ankara Halk Partisi binası bu t "' ., 
f'~l!Vzi . v eho yolundn da bir· grafikler, afişler, heykeller, röliyef· tı. nkılap müzesinin de faydasına .A.merı·ka devletlerı· 
a~trr dışga} eltik. ler, miizik, müzenin gazete neşri, iş için ayrılacaktır. Çünkü bu bina inandığımdan, bu me!\elenin hatır. Çekoslovakya - Almanya 

~ taı J ağınd a·· ~h· f'l · t t·b t 1 k ·· t.. şehrin ortasındn ve ilk Biiyük Mil· !atılması ve ve münakaşa~ı için ya- arasında B ı· 10 (AA ) F. h ett"k a ort 1.111 ım mev ı m, zıya u- ı a ı o ma uzere ur· Jet Meclisinin kurulduğu tarihi bi· er ın, . . - •.ssen şe • 
()t.. ı · lü vasıtaları vardır Halbuki bizde zımı inkılap müzesi mevz1.1unıl dök· B A" e ıo (" A) _ rinde çıkan National Zeitung gaze-Ots•• · ' , nadır. Buna rağmen inkılap müze- .. . . uenos • ır s, ·"" · 
~ı~'rıdta\tı, tayyare rekoru inkılap müzesi, deyince, ya (Etnoğ. si için, yeni, modern bir bina mey· ~um .• l\foh~kk~k s~rette bır (Turk Şako konferansı tamamiyle şekli teı:;nde Konrad Henlein Almanları 

, ")iııı· , ıo (AA) Tayyare rafya müzesi) veyahut (Resim ga. dana getirmek en doğru bir hare· nkılap muzesı) lazımdır. mahiyette bir toplantı aktetmiştir. I Südetlerle meskfin mıntakalardaki 
~Qıı e~11Murray İıe.Stanby Sprule lerh;i) akla geliyor. Bu fikir yanlış· kettir. lnkılflp müzesi için bütçe . - Arjantin hariciye nazırı Kantilo i· Çekoslovak kaplıcalarını ziyaret et 

1 ıı.ı eı Şn ·a tır İstanbul beleclı'vn<>ı· bu hat"va Edirneye giden asfalt tı"laAfın A·meı·ı"ka, ArJ·antin, Urugu· meg-e davet etmektedir. Ilu gazete 
-ıe~i A eı er ve Erik 1\f eyer • J "'' ""J den ayrılacak paraya açımamak la· 

aıı t 11.lman • 1 · t düşerek inkılfip müzes· r c ek B d yolda otel ay, Şili ve Brezilya reisicumhurla - Südetler mınta}<asındaki kaplıca-~ •ıaı; .ayyare erı ara. • ı ( ıy r a zım ır. 
~ llı-~tia~a 21 saat 2 dakika kal yeziddeki bir medreseyi (İnkıiap Eğer bu müze bugünden yapı· Edirneye giden Nafıa Yollar Müdü. rı tarafından imza edileceğ~ni ve 1arın Prag hükumeti ta.rafından a-

U~ f e tesis edilen iki kişilik müzesi) olarak açtı. Burıtya kara- lırsa, meydana gelebilir. Bugün ~a- rü Edirne içinden geçecek yollar ve a3- itilaf metninin Bolivya vt. Pa'"agtıay lınao askeri tedbirler ve Çekoslo
iltı ta~ ~YY~r<! rekorunu bun - gözler, hattath, tekkelerden ge. natk:lrın hafızasında eski devirle, falt yol üzerinde tetkiklerde bulunmu, hükumetleri tarafındnn imza edil- vak mahfellerinin boykotajı netice 
a ~aıın:~~en bir saat fazla ha· len eşya ve birtakım eski lstanbul yeni devrin mukayescsl yaşamakta. ve bu yol üstünde küçük fakat temiz bir dikten sonra neşreclileceğini be .1 sinde harap ve bakımsız bir halde 
~eti,. 1 e kırmışlardır. resim 1 erini toplattı. Böy I e in kı ı:ı p dır. Yeni nesil bu büyük farkı arı oıd y apımlmn" kam laştmlmıştı•. yan etmiştir. kaldığını bil dirm ektedir. 

-----------------·-------- l '~.ri~~n derecesini dilşimmeden söz kat yine işitiyordu. Kulaklarını tı. met dilenmek istedi. Lakin dinden geçiyor fakat tam daldığı 

1 

soyluyorsun.... kadı. Bir iki dakika evvel basından böyle bir harekete niyet etse de esnada: "Bin Saibeden geçerim de 
1 - Efendim sözün kısa~ı ya o geçen hal ne idi? · l\Iailin b~ gidi. cür'et gösterebilmesi kabil değildi. bir Şöhretten geçmem" sözii kulak· 

1 

karı ya ben! ... Son cevabıııııı verir, şi bir <l:ı.ha o eve dönmemek üzere 
1 Zavallı ka~ın _kendi kendini yok· larında çınlıyor, titriyerek uyanı-

KARILARI ______ sonra istediğiniz yere gidersiniz. bir gidi~i mi idi'! Kocasına. sevgili luyor, tetkık edıyor kocası odada d.. .. k . . t S 
· · · · · · - ··dd 1 h"dd t· yor, uşunme ıçın o unıyor, aç. 

·~ İşte kapı.... Maılıne kar:;;ı tahkırde Saıbe nıçın bulundugu mu etçe o an ı e ı. .. . .. . .. .. .. . 
~ ~: liüseyin Rahmi GÜRPINAR :Mailin gözleri karardı. hemen o kadar ileri vardı"? Elleri ara· nin, onun gaybubetiyle derhal ları urpermış, gozlerı buyumuş hır 

D aiı No. 67 elbiselerine atıldı. Alelacele giyin· sında başını !'ııkarak delice hareke- nedamete tahavvül edivermesinde · halde elrlfına bakıyor, o cümlei. 
tq~" ,~rtııc •. f. k d" . 1 d' t t"hk d 1 b" t ı k k' hı"kmetı" anlı~·aını\•ordu - "'ll"me ıı"n ııeı·eden "e 1 dı"uı"nı· an 'li •e,,. bir .scıs~cn en mı ga. - Bı.ıyuracağım şey bundan ı. s ı ar o u ır avır a arısı· tinin sebebini düşündü. Çardaklı ı .; • · mu, ı 1 ~ • e ' -

~ lı ıı bu Vaziyete geldi. Zev· sonra yanıma gelmiyerek o tuttu· na dönerek: bakıcının tenbihi bö\•le idi. :Mailin öyle vakitsiz sofalardan lam •k için odanın dört duvarma 
~ ~~~h~lr~o~ lakin, matees.süf 1 guııuz evde oturmanız, böyle ya· - Bin Saibeden geçerim de bir Nefise Hanım: _· Korkma ağ. merdivenlerden koşarhk çıkıp git· kulak kabartıyor, o sözleri yine ay. 

!tıı~: er-ıne tahnmmiilden a· 1 
!anlarla clolanlarla bu cariyenizi Şöhretten geçmem işte son ceva. zına geleni söyle. Mail sana bir şey. rnesi ev halkının nazarı dikkatini nen işitiyor, büyük bir acabiyetle 

~cıh1 q.ııhı"' . _ hım.... lb tt" V ld · d d S ·· · ·• ~ ·• ··• - rahatsız etmemenizden ibarettir. 0 cik .}'apamaz. Senin arkanda ben ce e ı. a esı, a ısı aıu•nın cevaba kalkısaralc: 
1 
~t. ı~ik·ı ugzınızC:an çıkani ku· Dedi. dadan fırladı. · 
·~ 'll tı B (G .. ı · · k) s ·b ı d · t' z · k odasına g• ldiler. za,·ulh o lıalde n ~ı ·· hn ·ır Bin S a t1:rb· ··· eynimizdeki mu· - 07. erını açara aı e .... • varım emış ı... ~evcesıne arşı - ayır .ı.• aa • .> ••• a-
• ~er ... ,aıYeli zev", ".evce ara· - Evet Mail beyef-.ndi oyle çir- S .b d .. • l\Iailin cüret edebileceg· i en ıeııa görünce k:ı.rı koca arasında şiddet· ibe bir Şöhrete feda edilemez. "Sa-
, .. ,, .. •. aı e o anın ortasın:t yığıldı 

ttı, 11 ll~aı. n edebilmek nezake· kef bir kadının mülevYes koynundan kaldı. Alemi aakikatte mi bulunu· hareket ne olabilirdi? Her halde li bir dargınlık vu kuunu anlıyarak ibeler" oy le zannettiğin kadar çok 
"lıtrı·ı_ l\tır c.·· k O 1 h k k 1 . . h .. t"I S 'b . h k" l'ı~cı"ı"'~e k~ ..-:ııze karşı tevazu çı an. n ara ma sus o u ar ne~· yor'! Rüya mı görüyor? bilemiyor· döğmek değil, sövmek değil. .. İşte ıstıza a gırı~ ı er. aı e :ıne a ı· değildir. Bu elindekini kaybeder -

dı) tsuııu· clınlığınız icabı ka- reden vücudünuzle gelip benim te· du. Kocasının son kelimeleri ku· böyle bırakıp gitmek, bir daha gel· kati saklıyarak "Ehemmİf.!tsiz bh· se!l artık başka Saibe bulamazsın .. 
l~n.cıtau11 lı ~. llunu alıklığıma ham- miz yatağımı kirletmeyiniz. laklarında çınlıyor, "Bin Saibe- mcmek olabilir .... o korkulan şey- darg~:Sk" cevabını verdi. Kendi· Sevgili beyim beni affet.. .. İ~te pe -
~~t ~y 1 . 't-> cı~ıa aı>madığım bir şeyi - Demek eviııizdt>ıı beni den geçerim de bir Şöhretten geç· de vaki oldu Nefise Hanım niçin ni yalnız bırakma arını rica ettı. ri~an oldum. lsmetimi fuhşa çiğ • 

',,cıl'glltıu Yal>tım dedirtmeğe uğ. ·-Kovmuyorum ... Islahı nefis· mem,, sözlerini sanki gramofon buna mani olmadı?. Maile karşı gö~terdiği o bir saatlik netme ... Sonra sen de perişan olur-
._ "~ı ı. E · k "\ ~ tıı ~elit? v tuttuğum vakit den sonra teşrifinizi temenni edi· mütemadiyen tekrar ediyordu. Bu l\lailin öyle hiddetle gidişinden metanet, mukav .. met, biçareyı o a. sun ... 

c~~lelliı-P.e . ··· Üstünüze bir kaç yorum. müthiş cümlenin erişemiyeceği bir sonra boşanmaya müncer olacak dar yormuştu ki ~rtık ne durmaga, Diyordu. Bu ayrılığın ikinci. il· 

'~ Olabil~ kfınin ne derneğe - Hayır bu adeta kovmaktır. yer, onun elim ihtizazlarmdan ma· bir şiddetle gittiğini Saibe anladı. ne otuı·ınağa hali kalmamıştı. Ya· çüncü gece:;i saibcnin yesi, ned!lme. 

~ ~,:aı>at~:? ··· Evet tuttum. Bir - O sureti~ telakki de israr e· sun bir ilticaguh aradı. İki zayıf Hemen çarşaflanıp kocasıııın arka- tağa, hayli mü det yarısı boş kalan ti tahammül edilmez dere('eyi bul-
')'ıttı? ın ... Ne buyuracakSJ- diyorsanız onu da siz bilirsiniz.... koluna dayanarak sürüklene sürük· sından koşmak, yetişir yetişmez a· iztirap diişeğiııe uzandı. Baygınlı- du. 

-- Saibe bu gece bana tahkir· lene odanın bir kö::esine gitti. Fa· yaklarına kapanarak af ve merha· ğa benzer bir t?yku ile ara sıra keu· (Devam~ var) 



.Sayfa: 2 YENi SABAH ·ıı TEMMUZ t~ 

~purlarının ak - kıyılarına, altına, tabiatin gelişigü
• ..ıa rastlardı. Daima zel parmakları ile çizilmiş çizgi • 

kitap bulunurd<.ı. Çanta- ler o kadar derin görünmüyordu. 

Suriyeye dair 
F ransada garip 

bir mütalaa 
Biz orada kalacağız, 

bunun sebepleri vardır 

BİR YIL DÖNÜMÜ 
~ 

Çin harbi, bir istiklal 
harbi halini aldı 

.o.--

S P - 0 p 
""""" . lzmitte denıı 

yarışları .
1 

dt 

ı ") ızrııı " zmit, 10 (Hususı - ,eo· 
· ıerce · · ı niz yarışları, bugün bın fsk•Yet 1 

ci önünde büyük bir rnuvaf efl°fl 
t . den 

yapıldı. Yarış saa ın il ~ıt 

.. ır kö~eye yerleştirdikten son- Nihayet bu incelemeyi hep his-
,a etrafına bakmadan okumağa !erinin gözü ile yapan ve mantığı · 
dalardı. Bu, parlak ;l'özlü, kıvır kı- nm dizginini kısaca çekip ona ağız 
~ır sRçh, yüzü tatlı buğday renkli açlırmıyan Remzi, notunu miisbet 
bir kızdı. Kışın lacivert bir muşam- olarak vereli. İşin en zor kısmı hal
Ja, baharda koyu deniz rengi tay- ledilm~ sayılırdı. Ötesi de kolay. 
yör giyerdi. Yaz aylarında pek gö- Genç kıza hislerini bildırecekti. A
rlindUğO yoktu. Bir talebe olduğu ma nasıl? 

Hatay anlaşmasını bir Fransız 
gazetesi pek bedbin bir surette 
izah etmektedir. Pariste çıkan G u" n t. k ç. d k. J 
Republique sanki bu anlaşma. bi- g e Ç J Ç e l ll e J a p 0 ll 
zim Suriyede göznmnz varmış ta o- • • •• • • 

halk kıyılara dökülmüş, tzrıı k0trr 
fezi matörlerle, sandallarl~~iştİ· 
Jarla geçilmez bir bale ge ını ıır· 

Bu büyük deniz yarışlar 80ır.• 
tip eden heyeti teşkil eden do:ıi fi" 

komutanı Şükrü Okan, ~oc~ıri ıf 
!isi Hamit Oskay ve ussüb3 ,Jl1itl' 
müstahkem mevki komutanı ~
Fahri Engin, yarıAların ırıu.~ i(~ 

nasetçek_mişgibi bir~ahiyet ~ererek kuvvetlerının mevkıı guçleşmektedır 
"Bugun mesut bır haberı mev-

zubahs edeceğiz.,. cüml~siyle baş- _ 2 _ kuvvetleri ıröndermenin imkansız

lığı karşısında Çindeki Japon erka
nı harbiyesi elde bulundurduğu kuv 
vetlerle iş görmek mecburiyetinde 
kalıyor. Bu da bazı mühim nok
talardaki kuvvetleri kullanarak o 

hyan makalesinde Fransa • Türki- ş· d" k d J 1 elde • . . . ım ıye a ar apon ar 
ye dostlugunun ıhya edılmış olma- tti"kl . ff k" ti · k · . . . . e erı muva a ıye erı as erı 

sın.dan dolayl memnunıyetını ızhar teknikteki üstünlüklerine borçlu -
edı~or ve ~ransa. - Surıy~ ~-uahede- durlar. Halbuki yeni cephe dağlık 

. ll'I'" bir şekilde yapılmasını te 7111,ııt 
güzel bir program hazırla muhakkakh. Kırk yaşını çoktan geç Onların gençliklerinde kafes, 

aıiş, hayatın iyi ve fena taraflarını peçe denilen engeller, en çılgın bir 
görmüş, evlenmiş, baba olmuş, son- aşkın önüne bile karanlık bir du · 
ra da karı•ını kaybetmiş bir adam- var çekiyordu. Sevilen kadının ka
dı. Biri mektebinden, diğeri işinden pısının önünden geçmek, yan gözle 
dönerlerken ayni saatte hareket e- kafeslere bakmak, iç çekmek, ge · 
den Yapura binerler ve karşılıklı o- zinti yerlerinde arabasını bir gölge 
tururlardı. gibi takip etmek, bir köşesi yanık 

sının tasdık edılmemesı luzumun- e manialı arazi dayanmı• oldu-
d · d" d. ki v ye • 

dı. bil' 
t 14 ıe ~ 

Yarışlara tam saa ıcıdı!!V a ısrar e ıyor ve ıyor : ğundan bu üstünlük manasını kay-
" ..• Kanuni Sultan Süleyman betmektedir ve Çinliler harp için 

devrinde başlamış olan bir dostluk daha müsait bir aziyette bulun -

noktaları himayesiz bırakmak sure
tiyle mümkün olabiliyor ki bu hal
de Çin kıtalarının ve kuvayı milli
ye efradının Japon geri hatlarında 

landı. İlk yarış bir çifte ,0ııt' 

la Fransaya bağlı olan Türkiye, maktadırlar. v 
Fransa ile komşu bulunmakta, ya
ni, kendisi ile Arap devletleri ara
sında Fransanın bulunmasında fay
dalıdır. Türkiye, biz orada kaldık
ça Türk ekalliyetinin emniyette bu

d n - ·I 
ler arasında yapıldı. On 3

. j]ci ( 
donanma kaba beş çiftele~: çifteöl' 
te kıdemliler, Yavuz ye 

1 
Jllntr 

bir çifte bayanlar, ve buııiM1 
rif.1 

Remzi lrtiş, iskeleye kızdan bir- kağıtlar düşürmek ve uzun aşk mek 
kaç dakika önce gelir ~e ona belli tupları sunmak .. Şimdi bunların hiç 
etmeden bir gölge gibi ardından birine lüzum yoktu. Kızın indiği is 
vapura ırirerdi. keleye inecek, yavaşça yanına yak. 

Bir yıl geçmişti. Erkek bütün !aşacak ve ke'!tirme yoldan isteği. 
ruhu ile kıza alı~tığını his•ediyor; ni açığa vuracaktı. Bu kararla sa
ona ra•tlamadığı gllnlerde içinde bahlıyan Remzi lrtiş, yola çıktığı za 
tuhaf bir boşluk duyuyor ve o ge- man belki on yaş gençleşmişti. Mu
celerde gözüne uyku girmiyordu. hakkak ki mucizelerin en bilyüğü • 
Çocuğu yerinde bir genç kıza gönül aşkın büyüsünde gizli. Sevgi, insan 
vermenin ne müthiş •omıçlar vere- gönüllerinin daima baharı olarak 
bileceğini dü.7ünemiyecek kadar kalacak. 
toy değildi. Fakat göniil bu! Kolay Vapura yerleştikleri zaman kız 
kolay söz geçirilemezdi ki ona.... yine kitabına daldı. Ve bu defa bir 

Bir akşam genç kız okurken bir kaç kere bakışları Remzinin yüzün
aralık kitabı kapıyarak denize ba- de dolaştı. Ayni gülüş. güzel yüzün 
kıyor, sonra küçük bir deftere bir de bir gülüşle 1şıklanan ayni mesut 
şeyler yazıyordu. Ya bir kısaltma çizgiler. Remzinin elleri titremeğe 
yaptığı, yahut da not aldığı mu - başladı. Niçin hemen yerini değiş

hakkaktı. Birdenbire kadife gibi tirerek kızm yanına geçmiyor, o • 
yumu~nk bakı~lı kara gözlerini kar- muzuna doğru iğilerek ılık bir ses
şısındaki erkeğin yüzüne kaldırdı. le bu büyük aşkın hesabını vermi
Göz göze geldiler. Remzinin bakış- yordu ona? ... 
larında garip bir titreme vardı. Yü- Gözlerini etrafta dolaştırdı. Ar
zü solmu~tu. Çünkü bu gülen ba - ka kanapelerin birinde ruhlarını ba 
kışlara, yüzüne dalarken bütün çiz kışlarına toplıyarak candan konu -
gilcri ı.1ıklanan ince genç kız yüzü- şan iki genç vardı. Erkek durma -
ne bakmak onu şaşkına çevirmişti. dan bir şeyler anlatıyor, kız dudak-

1~te nihayet kendisini bir gölge larında ilahi bir gülümseme ile o
gibi kovalıyan varlığının farkına nu dinliyordu. Onlar gibi pervasız 
varmıştı demek; bu bakış ve gülüş, olmak ... Buna niçin imkan yoktu?. 

lunacağını bilir. 
Türkiye huzur içnde bulunabi

lir, çünkü biz orada kalacağız. O
rada kalmamızı icabettiren sebep
ler şunlardır: 

1 - Hristiyan veyahut Türk hal 
kı Suriyelilerin panar:ılizmine terke 
demeyiz; 2 - Suriyed e, imparator
luğumuzun emniyeti içinh bebe · 
mahal lazım olan mevzilere sahi · 
biz. Bu mevzileri ehli salip muha
rebeleri zamanındanberi muhafaza 
etmekteyiz; 8 - Muşu] petrollerin 
den hakkımız olan yüzde yirmi beş 
nisbetini bize getiren borular Trab
lusşamda nihayet bulmaktadır. 
Bundan başka yukarı Cezirde Mu 
sul petrollerine çok faik olan petrol 
kaynakları bulunmustur; 4 - Su
riyeyi terkedecek olursak, Şimali 
Afrikadaki bütün müstemlekeleri-
mizi terketmemiz icabeder, çünkü 
bütün bu yerler Arap diyarlarıdır; 
5 - Mirasımıza konmak istiyenler 
çoktur; istenilen tarzda tevsi e· 
dilebilecek şu veyahut bu devlet 
bizim yerimizi almakta gecikmez., 

Remzi;·e sonsuz bir umut verdi. O Remznin aldığı terbiye, yaşı, görgü - Birkaç defadır yüzüme dalan 
akşam kızı ile damadi ara•ında ye- sü kendi farkında olmadan tesirini gözlerinizde o mukaddes gülüşü 

mek yerken genç bir mektepli gi-ıyapıyor ve hislerinin coşkunluğuna sezmek bana sonsuz bir .sa. 
bi şen n perva;;ızdı. Gülüyor, ko - rağmen onu olduğu yerde taş gibi adet verdi. Ondan aldığım cesaret
nuşuro'.·· ~akıılnş'.~or'. birde?_~ir_e ba \ hareke~siz ?ırakıyordu. . . le size kalbimi açıyorum. Sizinle ev 
hara donen lıcnlıgının şenlıgını ya- Derın bır utancın ve becerıksız- lenmek istiyorum. 
pıyorclu. Gece <nadetinden gözüne !iğin verdiği kararsızlık da birkaç Genç kız kıpkırmızı oldu. Önce 
uyku girmedi. Kafasında bir hisRin gün sUrdü. Nihayet altüst olan ha- karşısındaki adamı deli zan ederek 
tahlilini yapıyor; yüreğinde filizle- yatının yeniden düzene girmesi ve yüzüne korku ile baktı. Fakat giyi
nen duyguların ne kadar derinlere saadeti için, bir akşam ne olursa ol- nişi, hareketleri, yüzündeki ürkek 
kök saldığını artık ürkmeden yok- sun diyerek kızın arkasından yürü- ifade. hiç de onun anormal bir şey 
iıyabiliyordu. Gerçi aralarında mü- dli. İskele caddesini geçtikten son- olduğunu göstermiyordu. 
him bir yaş farkı vardı. Fakat ne ra genç kıza- Remzi hayatının ~eklini tama · 
çıkar bundan diye düşünüvordu. Al - Küçük hanım size bir şey söy- miyle değiştirecek olan büyük ka-
kol, tülün ve kötü alışkanlıklarla temek istiyorum, dedi, yaklaştı. rarı beklerken sonsuz bir heyecan 
\'Ücudtinü yıpratmamıştı. İlk evli- - Bana mı efendim? içindeydi. Biraz düşündü. Tekrar, 
lik hayalı kısa bir rüya gibi gelip - Evet, size. bu defa hem de çok daha kuvvetle 
geçmi~ti. Çünkü narin bir kadın o- - Neye dair? Buyurun dinliyo- gülerek: 
lan karısını iki yıl içinde kaybetmiş rum. - Şimdi meseleyi kavrıyabil . 
ti. Kızını yetiştirmek için de fazla - Şeye dair ... Şey ... Yani anlar dim, dedi. Ben üniversite talebesi-
emek çekmiş değildi. Çünkü annesi sınız !. yim. üstad Hüseyin Rahminin eser-
sağdı ve torununun düğününü gö - - Bir şey anlamıyorum. !eri üzerinde çalışarak tezimi ha -
rüncüye kadar yaşamıştı. Remzi gü - Birkaç gündür!... zırlıyorum. Romanlarındaki mahal-
zelliğiııiıı sınavını vermek için ayna - Eveti... le kadınları tiplerine gülerken ya • 
karşL"na geçen bir kadın gibi gard- - Nihayet bir yıllık bağlılığı kalamış olmalısınız. 
robun önüne yak:· ~lı. Kırlaşan saç- mın farkına vardığınızı birkaç gün Remzi İrtiş, şapkasını çıkararak 
ları, yüzünün manasını asilleştir . evvel bana ihsas ettiniz... genç kızı saygı ile selamladı. Eve 
mi~li. Gözleri eskisi gibi parlama- - Ne bağlılığı, nasıl ihsas?. döndüğü zaman belki yirmi yaş da-
makla beraber pek de cansız sayıl- - Gülümsemiştiniz ! ha çökmüş görünüyordu. 
mazdı . Gözlerinin Ye dudaklarının - Size mi? Mükerrem Kamil Su 

bu adam bilmem neden bugün oca

YESiL KUMLU ADA 
ğının başına inmek istemiyor .... 

YAZAN: T. Vallerey Tefrika No. 21 

Bu ateşçi Conson denilen adama 
baktım: Geniş omuzlu, siyah sakal 
lı, kömür toziyle simsiyah olmuş 
mavi faneliisından iri bazulu ve çıp 
lak kolları dışarıya fırlamış bir ge
mici. ... Macarlara gelince bunlar -
dan Meterek ufak tefek, basık si . 
malı, sabit bakışlı bir adamdı. Ar-

Profesörün gemiyi (Honolulu) pıp kırılan dalgalardan başka hiç- kadaşı Zahrely'ye gelince zayıf na-
ya ug· ratacag" ını ve bizlere bı·raz ne- bı"r •ey go··rememı·stı"k • ' · hü iri kemikli, sırıtkan bir denizci 
fes aldıracağını zannetmiş idiysem Yanımda durmakta olan lostro-. . . . idi. Mütemadiyen tebessüm ettiği i-
de bu arzumuzu sureti katiyede mo (Stırner) bırdenbıre hafıf ha - çin yarı açık dudakları arasından 
reddetmiş ve bunun sebebini de fif ıslık çalmıya başladı. Bu tuhaf sarı ve normal bir adamın dişler,in. 
izah etmek istememişti. 1"hıama- adam nazar dikkatimi celbetmek is den daha uzun bir sıra diş görünü • 
fih Astrid gizlice profesör~n. şüphe tediği zaman böyle ıslık çalardı. yordu. 
ve m_er,~k ~yandırm_amak ıçın her- - Siz dinliyorum! demek ister "Stirner" e bir cevap vermiş ol-
hangı bır lımana ugramaktan çe- ·b· ·· ·· b k s · k · · k" d"' .. h b ı gı l yuzune a tım. tırner güldll ma ıçın: 
ıntlıı,rıı;ı. da er vermişti. şte bu ve piposunun sapiyle konuşmakta - Evet, dedim, bu zavallılar 

,ar ar ıçın e mayısın yirmi hirirı .. · · · · .. .. . olan tayfaları gostererek: bıraz hava alıp dınlenmek ıstıyor -
gunu sabnhleyın erkenden (36) _ Onlar da, dedi, buraya ne lar galiba ..... 

Çin kıtaatının harbin başlangı- yaptıkları harekatı ve akınları ko -
cındanberi gösteregeldiği kahra . laylaştırıyor. Mesela bugün "Şansi., 
manca mukavemet Çin hükümeti- vilayetinde vaziyet bu merkezde
ne yalnız seforberliğini yapmak ve dir. 
milyonlarca ihtiyat a•keri yetiştir- .Japonlar, Çinin ticaret merkez
mek fırsatını vermiş olmakla kal- !erini, gümrük varidatını ele geçir
madı, bükü metin harıçten silah ve ı mek sure.ti~le memleketi iktısadeı: 
mühimmat tedarikine, memlekette avuçları ıçıne almak hususundakı 
harp sanayiini kurmak ve inkişaf gayretlerinde de pek muvaffak o -
ettirmesine, nakliyat işlerini yoluna 

1 

ı~m~m.ışlardır. Çinliler ".1~liyeleri~ 
koymasına amil oldu. nın ı ·tıkrarıııı ve memalıkı ecnebı-

Binaenaleyh gün geçtikçe .Japon yedeki kredilerini muhafazaya mu
kıtalarının müşkülleri zıyadeleşe - vaffak oldular ki bu muvaffakiyet

k . k • d . k )U be~ •ff' a ıp as erı enız o u ' p:. 
alamanalar, iskele kay1kları'.8 rılıli
deler, su kızakları yarışları Y zr!
Bunların mesafeleri l600, ar'~ 
800 metre idi. Mükiifstl~ z8nı' 
da madalya, kupa vardı. ati tr 

he\'e o• lara hediyeleri hakem "8 r8,.ı• 

rafından, halkın alkışları 

verildi. r•'' 
Daha sonra ördek k3 Pfl1

3
' J'1 

lı direk müsabakaları yapılı!•· ı:r' 
cek, Çinliler ise daha müsait şart- le en büyük rolü oynıyan kuvvet Çin rinci gelenlere ördek, 

ve beş 

lar elde ederek müstevli kuvvetlere vatan•everlii'i ve halkın nesi var, mükafat sunuldu. . 100 P1 
·. 

daha müessir bir tarzda karşı koya nesi .voksa ~eve seve hükumete ver- Bu yarışları müteakıP ~3Jı~ 
bileceklerdir. me•i olmustur. Çinli artık istihlii.8 re serbest, 200 metre kurlı;or~ il" 

Daha geçen baharda '"Tımes., istikrazına her şeyi feda ediyor ve bayrak, sırtüstü, atlama, d 
gazetesi Çindekı Japon işgal mın- yurdunun kurtulması için hiç bir rak yüzme ynrısları yapıl ı. or 

• . , 8fe '1 
takaları için "lafzi bir işg~l., diyot- fedakarlıktan çekinmıyor. 14,30 da yirmi mıl ıne ~ısf. 
du. Bugün ise bu gorüş en tam ve en E<:nebı memleketlerde yaşıyan hilinde büyük kotra l' 3~ ~' 
~ümullü manasiyle, mutlak bir ha-1 mil.vonlurca Çinli de vatanlarının başlandı. Ondan oonra. or ifşt f 
kikat olmuştur. Hatta büyük lngi- ıhtiya~larına karşı maddi yardım . ralar, nizami yoleler, olı!llPoJll'~ 
liz gazetesi o kararı verdiği zaman-l larını e<irgememektedirler. Çin hü- leleri, nizami şarpiler, doııa ,ı9r1' 
lar Japon işgali sahil boyunda uza- kfımeti daha Japon istila<ı ba~iama kenli flikaları arasında rar.ı·;il~ ~· 
nan kısa bir şeritle bazı demiryol - 1 dan evvel birtakım mali islahata pıldı. Birinci gelenlere ~~~fııt V 
!arı mıntakalarından ibaretti. Ve 1 teşeubiı' etmiş ve birçok gilmüş ih- pa. madalya ve on lir~ ınu 
ı.ncak bu dar sahanın sağında ve tiyat ~tokları vürude getirmişti. Bu ğıtıldı. Jı~ 
<ol.undaki arazide icrayı harekat e-,gün bu stoklar İngiliz ve Amerikan B k k•• •• baJcll a ır oy musa . , 
den Çin milli kuvvetleri Japonları lıankalarına tevdi edilmiş bulun - k·0 cı ·,. 
miıtemadi akınlarla rahat.~ız ediyor maktadır Ayni zamanda harp için- Dün barutgücünüıı i '\~~1"

11 

lardı. llalbukı şimdı bir taraftan de bulunmasına rağmen Çin hükü- dönümü dolayıgiyle Güç 
9 

/ 
•tı'· . ,, 

.Japon işgal sahası genişlemiş, dı· metı ziraatin, sanayiin ve ticaretin bir spor bayramı yapıtını, . i !>' 

:fer tar\ftan i~e Çindeki istiklll.I ve inki~afı için elden gelen gayreti on dörtten itibaren sahaY'. iJıd0ıJıf 
istih las hareketi dal budak salmış sarfetmektedir. Harp yüzünden bu aşan ke,;if bir halk ktitleOI 
•ılduğ•ndan .Japon kuvvPtlP.rinin yaz başgöstermesi beklenen umumi mağa başlamıştır. ıdıJ! ~ 
yalnız cenahları değıl hatta gerileri açlık tehlikesi Çinlilerden ziyade Merasime bandonun ca b'f' 
bile tehdit 1<ltına ve tehlikeye gir . Japonları tehdit etmektedir. Zira tikliil marşiyle başlanını~ •. jloıiı 
miştir. Çinliler çekilirken sivil halkı ve rek A 

direğine Türk bayrağı ~ ·ı r'" 
Çin kuvayı mıllyesi ~ekızinı:i ve nakli kabil olan her şeyi beraberle- geÇ1 

Söylevlerden sonra ·• 
on dördüncü orduları ismini ala - rinde götürmekte, götüremedikle • ~ 
rak küçük ve ehemmiyet.•iz akınlar rini yakıp imha etmektedirler. yapılmıştır. il%il 

Bundan 3onra narutg. 
la iktifa edemez bir hale gelmişler Tluliisa Çinde milli bir hareket ·ı ri k fol 

1 J Harbiyeyılmaz güreşçı.e ·de I' 
ve kuvvet ı apon karakollarına, e- aıtık Lailamış bulunuyor; bunda tıe• 

1 d 
mışlardır. Bütün sıkle 1 .. · hemmiyet i emiryolu noktalarına şek ve şüphe r.aiz değildir. Yurdu- e"" 
rutgücü güreşçileri ga!iP g . 

baskın yapan. düşmana ağır zayiat nun kuı tutması için harp eden bir I.' 
verdiren muntazam '-"-~ekküiler ol· milletin nelere muktedir olııbilece- dir. ıışrbi)İ. 
muşlardır. Bu kuvvetler faaliyetle- . . 1 .h b. d . . . Güreşlerden sonra ri ' 1J 
.. "N k" .b. "Ş h . gını arı ıze aıma gostermıstir. , .. 0rJe I' rını an ı ng., gı ı, . ang ay .. gı. j . . . · maz ve Barutgücü bo"" ııı' 

bi, "Tient.sin .. gibi, "T•ingta<> .. gibi Bınııenaleyh bu şartlar ıçınde Ja- sında maçlar yapılnıı•. btl _,/ 
mühim merkezlerinın kale duvar ponyanın Çini: "Önılnde diz çök- berabere netcelenmiştir. l!"j 
!arına kadar ıleriletmeğe bile mu . meğe mecbur edeceği., yolundaki Boks maçlarını takbef1 al,rl' 
vaffak olmuşlardır. iddiasına suya düşmüş nazariyle gücü piramit takımı nuınar 

Japonların gı_ttikçe büyuyeıı i bakabiliriz. mıştır. . 
1
,pol ~ 

muvasala ve naklıyal hatları gun =============== Bundan sonra !stanoll ·1 ,rı 
geçtikçe emniyet ve a•ayi~inı kay · § Taksimde Liı.martin caddesin- Barutgücü voleybol takııtı ·b~I 1 

bediyor .. Japonlar Çindeki askerle- de Hacopulo apartırnanı kapıcısı şılaşmışlardır. Bunda t;ta" 
rine erzak ve mühimmat yetıştir · Yorgiııin 13 yıışındaki kızı Yuvana takımı galip gelmiştir ... , 59atıl". 
mekten ziyade bu muva•ala ve nak ııpartımanın taraçasından bahçeye Barutgücll ile Bakırk0l I~ 
liyat hatlarının müdafaa ve hima- dü~er~k muhtelif.yerlerinden yara- kaütleri arasında yapılll0(itll' 
yesinde müşkilat çekiyorlar. Diğer lanmı~. Beyoğlu hastahane•ine kal- maçı 1-0 Barutgücü tek3 

taraftan Japonyadıan yeni imdat dırılmı:;tır. galebesiyle bitmiştir. 
f 

ğıinü bilmedikl_eri~den kaµtanın mai tan _korkuyorum. Mevkii Jiiyıkiyic 
nevrasından hıçbır şey anlamıyor- 1 malum olmıyan bir adacığı bu ko
lar tabii. lllaahaza hakları da yok ca umman ortasında arayıp bulmak 
deii;il lllösyö Dubreuil... Çünkü ar.1 kolay bir iş değildir ki ... . 
tık Nuhun teknesi lakabını verebi- Den söze karısarak: 
leceğim vapurumuz tıpkı Nuh pey- - Bu adanın' m~vkiinı biimedi-
gamberin kayığı gibi safra atmak, ğımizi size kım söyledi? diye sor
için yanaşacak bir adacık arar va- dum. 
ziyettedir. Bu adacık ise öyle ko
lay kolay bulunur bir yere benze • 
mediğinden burada günlerce orsa • 
yoca dolaşıp duracağız demektir .. 
Bu son sözleri işitmiş olan profe • 

Kim>e böyle bir şey söyle • 

nıedi ama benim tahminim bu mer

kezde Mösyö Dubreuil. 
Benim yerime profesör Jakob -

sör Jakobson bize doğru dönerek son cevap verdi: 
sordu: - Bu sefer yanılıyorsun Stir-

- Niçin böyle söylüyorsun Stir- ner çüııkü aradığımız adaların mev 
ner? ... kiini biliyoruz. Eğer böyle olmasay

dı bu kadar uzaktan gelerek artık 

bu kadar masrafı göze aldırmaz
- Sizinle birçok defalar sefere 

k ld - d t k ·t· ti dım. Zaten koca umman dediğiniz 

Lastromo başını •ailıynrak ce • 
vap verdi: 

çı mış o ugum an ar ı ı ıya arı-

..• d" "·'ö .. J k b H Bahri Muhiti Kebirde bir adacığa 

~ ,,r ı 
tık, "" 

maz ama bu meçhul ının ' 1,r I' 
im ihata edemiyeceği J;a~,~~. 
sahalardır. Bu bilinmiye~ • 1 ,,ıı~ 
bir adacığı keşfetmek .':ettir· . 
tesadüfe bağlı bir keyfıye tıil 
dan evvelki seferlerimizde bil f 

·en ,~ 
di ama bu sefer muaY> ıc~ 

takip ediyoruz Stirner. ıo ~ti 
tan Jl.lurfi de hesaplarına :~ıf 

vsı'· 
başladı. Biraz sonra 
tamamiyle tavazzuh edef· fi b 

Filhakika kaptan !li~~i'' 
sonra kaptan köprüsünde atı~ 
bak etmişti. Lakin başını ııı711 eıJ! I 
didane sallayışından pe1' pııi 
ve mtısterih bir halde bUIU ( 

nı hemen anlamıştım. di:ıl~ 
Profesör J akobson keP / 

rünce sordu: . 1,ııı'' 
nızı ogren ım m syo a o son. a-

- Yol< canım onlar vapur du arayıp bulmanın kolay bı"r ı·ş ol -
' - tırlarsınız ya!... Bundan iki sene 

şimal derecesine yani vesikalarda . - . . . . 
·· h 1 d - b 1 d - . yapmıya geldıgımızı merak edıyor-uç meç u a acıgın u un ugu ışa-

- Geminin vaziyetil1' ~ 
tesbit ettiniz mi kaptan? ~·;o: ~İ 

- Evet Mösyö J:ıkob 16oı /, t d ·ı t k b lar galiba .. Hele bizim macarlar-
re e ı en mın a aya varmış ulu-

d k Uf kt b
. d h la ate;<çi Conson meraklarından çat 

nuyor u . u an ır a anın a -

yal meyal şeklini seçebilmek ilmi -

diyle hep birlikte güverteye fırla -
mıştık ama geminin borda•ına çar-

hyacaklar .... Bu Conson acaip bir 
adam Mösyö Dubreuil.. Haftalar -
ca kömür ambarından dışarıya çı . 
kıp güneş yüzü görmek istemiyen 

runca matlup limana muvasalat et- evvel (Valparezo) ile (Melburn) madığıııı söylemekle hata etmiş ol-
tig-imizi zan ederek gu··verteye fırla- mayorsuıı. Çünkü bu Okyanusta arasında az mı mekik dokuduktu? 
dılar. Halbuki açık denizde istap Tonlarca kömür yaktık ve beyhude seyrisefer hatları pek muayyen ve 
dılar. Halbuki açık denizde istaper yere dolaşıp durduktu. Bu sefer de mahduttur. Mesela hiç bir geminin 
kaldılar. Bunların hiç birisi seyahati yine öyle beyhude yere kömür sar- uğramadığı şu içinde bulunduğu -
ve seferden maksadımızın ne oldu- fedip serseriyane dolaşmış olmak- muz mıntakaya hiç bir gemi uğra -

• 

derece (17) dakika tul, ~irel';/ 
ce ve (5) dakika arz d -~e ~ 
bulunuyoruz . Görünürde ' / 
hiç bir şey yok... ~-' 

_palı' 
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DARULACEZEDE l 1i11!11Dl••~ 
· lstanbul Radyosu 

Sokakta bulunan 
çocuklarla bir saat 

Sokağa bıraktığı çocuğunu burada 
bularak alıp gidenler de var 

"- .\na v b • "'~ 
0 

e abaları tarafından so-

11 • TEMMUZ· 938 ·PAZARTESİ 
Öile •etriyatı: 12.SO • Plakla Türk 

musikisi. 12.60 - Havadiıı. 13.00 - Plakla 
Tilı·k musikisi. 13.30 - Muhtelif plak net
rlyntı. 1'.00 - Son. 

Aktam aetriyatı: 18.30 - P!Ukla dans 
musikisi. 10.15 - Çocuklara mana): Bayan 
Nine tarafından. 19.65 - Borsa haber:lel'i. 

Yeni bir artist 
Sinema alemi ile kafi ıekilde alaka

yı kesen Almanlar, kendi çevirdikleri 
filmler için yeni yeni artistler ve kadın 
yaldızlar arayıp bulmaktadırlar. Hele 
son yıllarda yapılan her filmde yeni bir 
yıldız tecrübe edilmekte ve muvaffak 

20.00 • Saat ayan: Grenviç Tnsathanesin
dcn naklen. Sadi Hopes Vt'. arluıdnşhın ta
rafından Türk musikisi \Hicaz). 20.46 -
Hava rnporu. 20.48 - Ömer Rıza Doğnıl olanlara yeni vazife daha veritmelk-
tarafından arap~a söylev. 21.00 • Shat a- dir. 
yarı: ORKESTRA; l~cheit: Ma111. 2- Bunlar içinde Herman Braun İamin· 
Ofeııbah: La vi Pıı.rizyen. 3-Skriyabin: deki bir erkek artist pek ziyade nazarı 
Prelad. 4-Çaykovsky: Alcgro Gr:azya. dikkati celbetmiştir. Kendisine verilen 
21.30 - Fasıl saz heyet.i: İbrahim ve ar • . . . . 
k d l (Kü d·ı· h" k" ) 29 10 Mü vazıfelerı ve rollerı büyük bır dikkat ile , a aş arı r ı ı ıcaz ar . ~· • -

Sayfa: 5 

10 

Soldan sağa: 

l - Dün yapılan yar1ş. 

'lttı itasına terkedilen çocuk vak
>'•ttu~n IUnlerde yine sıklaştı. Bu 
Cocıık ~rın sığındıkları DarülMceze 
doidu\ı •kını evini ziyarete giderek 
-ııui arı gUnden itibaren talih -
~~-t~ boyun iğen bu yavruların 
•uııı. nı Yakından görmeği düşün-

zi1< ve varyete: Tepebaşı Belediye bahçe. yapan ve muvaffak olan bu yeni artiat 
ıinden naklen. 22.60 - Son haberler ve henüz 2 2 yaşındadır. ilk filmi (Genç
ertesi g\lnün programı. 23.00 - Saat aya. lik) tir. 

2 - Siyahlık yapan, son harf. 
1 Sonuna br (1) pline zürriyet. 

. lludur c ·ı G . .. ·1 k 

rı. SON. ..Dünyanua kötesi .. 
Ankara Radyosu Yeni yıldızlardan BeJle CrigtaJ 

Öile netriyatı: 12.30 _ Karışık plak,. ile Vial Mac Ginisin çevirmiş oldutu 
r ltöra e.mı orur ı e ısa 

~t~ii b' Şrneden sonra yanıma tayin 
llı~e hır arkadaşla mUessescyi gez-

neşriyatı. 12.50 - Plakla Türk musikh•i ve (Dünyanın köşesi)ismindeki film 
halk şarltılnn. 13.15 - Ajans haberleri. bitmiştir. Baş roller alan yıldızlann Herman Braun 

U)( le lşlıdık. Bahçeye aç.ılan bü
~ •~ıdan çıkılınca sağ tarafa 
~da onünde talihsiz yavruların 
'ili IJ&rak kaynaştığı yer Darüla
' ~·en ziyade tetkik edilmeğe 
'ı b~r kısmıdır. Burası yalnız şu 
''ıııh ır •na ve babanın işledikleri 
tQ)( b.rnahsulünil ikinci ve daha bil 

Aktam ne,riyatı: 18.SO - Karışık plak bu film ilk eserleri olduğu için si- ağustosta Kanadada Monlrealde 
neşriyatı. 19·15 • Tilrk musi1<isl ve halk nema muharrirleri ya.kından ala- doğmuş olan Norma Şererin <ıs.ıkla
(l&rlolan (Makbule) 20.00 - Sa.at ayarı ve 
ara~a neşriyat. 20.15 - Türk musikisi n kadar olmuşlardır. Her iki artistin n doğum gilnü münasebetiyle bu 
halk şarkılan (Handan) 21.10 - Konre . muvaffak olduklan söylenmekte - yıldızlar için ayrı ayrı şenlikler ha-
rans: (Şevket Süreyya Aydemir). 21.15 • dir. zırla.maktadırlar. 
Stüdyo ııalon orkestrosı: 1-Carl Robrecht Robert Taylor'un Yeni Fı1u.ı Bilhassa Norma Şererin ~şıkla-
Kontraate. 2-Rob. Brecht Funkheinzel- Meşhur sinema yıldızı Robert n, bu yıl yıldıza pek çok şöhret ka-
mann erzahit. S-Drigo. Suite du ballet Taylor (Nefret ile ~evgi c.rasmda .. , zandıran (Romeo Jüliyet) filmin· 
les millions d'Arlckin No. 4 po. 4-Lau-
ten Schlöger Vir steiğen aur dasondim- isimli yeni bir film Ç'.!,'İrmiştir. Ro- deki gibi doğum gilnünde eski tarz ~ ır .. 

(ettik iu~ah yapmak suretiyle 
>ar, ta .lerı yavruların değil dün _ Darülacezede modern yafıyan 
tlııe lıhsiz olarak doğanların ye- ana•n:, bahasızlar 

selboa. 5-Jozef Cunai Amoretten Töze. 
22.00 - Ajana haberleri. 22.16 SON. 

Ordumuz Halayda 
·~l'i:~a kucağıdır. Hemen hemen mimi ve ekseriya göz yaşlariyle ıs
~trın· daha birkaç glinlük iken lanmış hazin temenniler dolu ya
~ da~C~zenin kapısına getirilen zılar buluruz. Ta'bii bu isimleri ve 
~ .. Uı eş sene sonra şen, gürbüz, bu işaretleri muhafaza ediyoruz, (Bcıştamfı 1 net sayfada) 

nuıktadır. Şimdiye kadar old:.:i[u 
gi:li bu filmde de bl.iyi.ik ;,1uvaffa -
kiyet göstermektedır 

Norma'nn• ,,. Dolo. ~11'in •••"-l.uı 
Mekı;ıkada Dt.ır~ngoda H Ağus

tosta doğ~n Dolor~-; Del Riso ile l •J 
~ı ·~ hayatta yalnız ana ve ba- bunlarla tanışıyorlar. b' . . .. 1 tiki~ r . k p 
.-,.. ""b~1Yanıamak talihsizliğinden Hastahanenin alt katındaki bir loırıncısmLı hs a_ ını .

1 
a~ana.n k o-

h.: · ıç bi h . ti 
1 

. . • • nyaya e suvarı erı gırer en 
:-\ rn r ma rumıye o mı - daırede kOçilk ve basıt bır sekılde g- dü 'k' · • d d · d" Tü k 
':} ha" ektebe verilen bn yavrula- çalışan anne sağma makinel~ri vat' sü?vra .m

1 
'.1Rıncısh ın. e ee ~m kı hr 

~ ,,atı t h . . •W. rı erı ey anıyey gırer en a 
..;den • a mın ve ilmıt ettıgı. dır. Bayan Meliha bunları göstere- zır b 1 
\·it, ıı!~; hdaha .modern geçmek- reic: R~;~~~~~:~:ki Fransız garnizo 

~l'u a · a nnenm Okmeydanına - Küçük yaşta ana sütüne muh- nu k d d.. ·· ·ı · . 
~el'itıd ~~lan büyük balkonlarında taç olan çocuklar için hususi su • Reyh~~a~ :m'·re u:e suv~rı_ em~ı~ 
~~l'ıtıd el\İ çeşitli oyuncakları, kar- rette ücretlerle tutulan altı tane a- Tü. k knıy Y ghı rk nkl mını mıdnı 
"'~ a ter t . k f 1 • r ızının ınç ırı ar arasın a 
a.. Çe d· emız ıya et erıyle el namız vardır. Bunlar, her altı av- 8 .. 1 d'w· k"" "k h'tab k d k' 
"fi~ 

1 
•Yan d b lb" 1. d b' d • . . . k . ·. oy e ıgı uçu ı e arşısın a 1 

._ .e eri, . .. uran. ey.a: e ıse ı a. ır egıştırılere yerlerme yem- tehassüslerini Şükrü Kanatlıya ve 
bııece·· küçuk mıdelermın kaldı- lerı alınıyor. Bu sütler her türlü sıh- bao.kons los C JAI K , k 

lzmitin bayramı 
Kimya fabrikasının dün 

ilk temel taşı atıldı 
'qt. sn •ek'Jd . . . A • • • • v o e a asapan a yu a- (Baştarafı 1 nci sayfada) 
~ ıtıti ,. ı e tahlıl edılerek hır hı kontrolden geçırılen temız şı~e- rıya kavdettiv · .. 1 1 ·r d "" Zaın1 ·1 .1 d . . . ,, gım soz er e ı a e ey-
~ ~ôte . ı e verı en gı al arı, O· !er ıçınde muhafaza edılerek çocuk lemi~tir. misafirlerini. büyüklerini bekliyordu. 
) , ile ~.}ku~a~ı, her günkü banyo- lnra veriliyor. \ _ __ Sabahleyin evvela Ankara'dan me-
~l~lid ~· nunıminilerin ömrü, Be- Biz dolaşırken yukarı katta deh- M rasimde bulunmak üzere davet edilen 
,atak ~k~ l~ks apartmanlarda ya- şetli bir gürültü koptu. ussolini neler zevattan mebuslar. banka direktörleri 
\ llııııa ı Uç. mürebbiyenin ihti- Hemşirelerden biri beni merak- · H • gelmişti. 

)lj konrterkedilen yavrulardan tnn kurtardı. söylüyor? istanbuldan ııelen heyet ara11nda da 
tı_ ~ha orludur. Meğer, mamo zamanının yak- • iktisat Vekili ile lstanbulun banka. aı-
"' het-.. hastahanenin kapısında Jaştığını hisseden yavrular bay • 'Mussolini Faşizmin ontıeş senede nai mü~ssescler direk.törleri ve aazc-
". ···~te n • 
~ 1~ahıı.t .ayan M~lihamn verdi- ram yapıyorlarmış Birkaç dakika yaptıklarını zikreden uzun bir yazı teciler bulunuyordu. Tren lzmite yak· 
~ ~li~ '9e 

1
• dı?lerken gördüğüm te- sonr~ karınlarını doyurup uykuya yazmış \'e bunda İspanya hıtrhinden !aştığı 7aman klor fabrika~ının temeli 

@~iy0tdıntizanıdan hayretimi giz yatacak yavruların bayram yerini de bahsederken hu harplerde Rus atılacai1 mmtakacla clurdu. Burada 
\' ııto urn. . andıran bir de oyuncak dairesi var- ve Fı·~nsız kıtaatmın !tı_l~a?lar hl- fabrika müdürü Mehmet Ali Kiiatçı •c 
\l'a\ 8 essesemıze her ar vasati dır. Burada topundan, tüfeğinden rah~dan mağ!Op edıldıı~mı söylP.- fabrika erkanı civardan gelf'n bütün 
~lllal'dan- lO çocuk gelmektedir .. tutun da tayyare, tiren, bebeğe ka- miftir. Şu tel~r~f b~ ):a~ıya .hir davetlileri karşıladılar. Ve hazırlanmı~ 
~111'Iar anormal surette gelen dar ve daha akla hayale gelmiyen F~n~ız gazetesıııın \erdığı cernbı olan çadıra ııötürdükr. 
~e 'YOı!a dahil olmak ~-z~re se- her nevi çocuk oyuncağı mevcut • bıklir?·or: .. .. . Burada fabrilanm temeline konmak 
~ OluYor on beş kadar olum va- tur. Calonun tam ortasında P~r~s •. 1 O <~·P:·>. -:- Buyuk Faşıst üzere hazırlanmış olan kağıda evvela 
t~' 30 · Vasati olarak her sene içi kıymetli oyuncaklarla do- Meclısının faalıyetını ao.teren mecmu- iktisat Vekili Şakir Kesebir ve ondan 
\d.ttt e!~Uk Yüksek aileler tara- lu bir dolabı işaret ederek sordum: ada Mussolini tarafından yazılan mı> S(lnra da banka dinktörleri ve izmit 
~~ ?cateb dı nıanevl olarak alını- - Zannedersem, kapnğı, bay- kaddemeden bahs~d~n •ğ cenahın. or- mebusları imza attılar. 
t-~~lt akt kısım da hayata ha- ramdnn bayrama açılıyor. Değil gam Epok gazetesı şoyle dem_e~te~ır: Bundan sonra lzmit valisi Himit O. 
t-.ı dı~er t tl~re be~ yaşından son- mi? clapanya hakkında Mussolını, Fran· kay, hazırlanmış olan kürsüye çıkarak 
tJ.i>'or. ~:a:taki mekteplere dev- - Hayır yanılıyo~unuz. Bu do- a~l! ~~us kuvvetler~n! m_ağ~u~ eden -b'.l ı tzmitin kavuştuğu yeni fabrikadan do· 

.. ~Uz 
1 

lıhazırdaki umum mev labın içindekileri bundan birkaç tabm ev~e~ce de ı~ıtmış ıdık- lt•lyan layı lzmit halkının şiikranlarını sunmuş 
SOeuıtı a2 çocuktan ibarettir. sene evvel memleketimize gelen lcuyyetlerınııı ~aha geniş bir sahada da ve büyüklerimizi hiirmetle yad etmiştir. 

kabul edilmek bahtiyarlığına nail ol
duium Atatürlr bu merasimde bulunan 
cbıvetlilere ve hazır bulunacak vatan
daşlara sefam ve muhabbetlerini izhar 
ettiler •e büyük tqebbü.ü de takdir-le 
yad ettiler. 

Bu yüksek teveccühün ve takdirin Ü· 

zerimizde bulundui11nu düşünmek de 
bizim için ayrı bir zevk ve kuvvettir. 
Bay valinin fzmit halkı namına büyük
lerimize sunmak arzusunda bulunduk· 
ları temennileri yerine getireceKime iti
mat bu]'Urutmasını dilerim. 

İzmit halkını da bundan evvel kurul-
muş olan fabrikalarla birlikte kazandı
iı hu yeni fabrikadan dolayı tebrik ~
elerim. 

Bu fabrikanın uyandıracağı iktisadi 
l.areket ve temin edeceii menfaatler 
İzmit 1'8lkına yakın zamanda diier 
mÜC99eselerin de burada lı:urulacaitnı 
göstermektedir. 

Beş Y1llık programın tatbiki vazifesi
ni alan Sümerbank'ın timdiye kadaı 

olduğu gibi bu teşebhiisü de büyük mu
vaffakiyetle başaracağına eminim. 

Bu eser, devrimizin eacridir. Büyük 'ıa htı~t Polis t~~~fın.dan bulu- Kırgızistan Reisicumhuru ~ocukla • muyaffa~ olabılecek.lerini_ iş~a.p ediyor. iktisat Vekilinin nutku 
~ ttıit h y~ _ getirıhnOlye kadar nmıza hediye ettiler. Defterimize ispanya ıle Av~u~a _Y 1 hırbırıne karış·. Bundan sonra kürsüye gelen iktisat Atatürk'ün eseridir. Yaşasın Atatürk. 
ll e teıll'ıe~ıcı. tesirlerle hasta bir kaydettiği tahassüsleriyle beraber tır~ h~t~~ı hır ıştır. ltalyan kyuvvct- 'Vekili Şakiı Kesebir bet yılltl progr• Temel tef)an 
~tt·t~tı lll" tedır. BuıDarı evveln bu oyuncaklara hususi bir kıymet lennm bılfııl zaferler kazandıgından 'mm en mühim maddelerinden birini Alkışlarla biten nutuktan sonra Şa-
~t'l'ıliz Uddetıe tecrithane ittihaz veriyoruz. Bu salonun karşısındaki bahsederken muvaffakiyetsizlikleri say-• teşkil eden kimya sanayiinin tahaklı:u- kir Kesebir tcınele ilk taıı koydu ve im· 
~~de l'rı~Yrı tertibatlı bir yatak- büyük odada çeşitli :makine ve ter- mıyoruz. -Duç~~-in ~aptığı gibi Fransız· kuna ve neticelenmesine doğru atılan zalanan Jc.ajrt kondu. 
~,lllar ~ahade altına .. a~.ıyonız: tibatla güneşsiz zamanlarda ihti - ~U:S k~vvetlerı uzerınde kazanılmış wta· adımdan hahs:derek de~iştir ki: Bundan aonra ikinci taıı da vali Ha· 
~ b?lllen ur~~a. her t~rlu !'enm yacı olan çocuklara ultraviyole şuaı rıh~. b~ zaferden dem ~rmalı: do~ru - Buradakı klor fabrikaandan eon- mit koydu Ye meraaime İühayet ıreril-
~ it inu aeçırılıp s.ıhhı vazıyet - temin ediliyor. degıldrr. Fransrzfar gerçı ispanya da ra Zon~uldak mmtakasında hamm di. 

Ilı,~' dit ~•rn altına konulduktan Vakit hayli ilerlediği halde ge. çarp&jlyor, fakat bunlar en iyileri ara- kibriti fnbrikam da ltunılmalctadır. Kim 
J4<1ır. erleri arasına katıştırıl - zilecek birçok yer vardı. Biraz bü- sından seçilmemiftir. ispanya' da dahıt ya maddeleri memleketimizin iktisadi 

t*li ~ki k yüyen yavrularla konuşmak üzere ço~ Frnnsız yoksa, bunu komıu memle- faaliyetine canlılılc ve ruh verecektir. 
~ bir h

1
:Utnlara doğru giderken bahçeye inerken Bayan Meliha de- ketın topraklarını lutalarımızı talim et· Buradaki !klor fabrika91 lzmitteki H-

ı. '"' 1kat.•e d' l" d d' k' tirmek irin bir manevra sah · e w G l'k k" S v• k b ~t~ <lUra .3 • ın ıyor um. ı ·ı: ... . .•. . aıı yer~ gıt, em ı te ı ungıpe ve sa un '!a-
Qt l' ~~dli:a bırçok garip vak'a - - Son verilen kararlarla artık koydak 8.ıs\em~ıgımtZe atfetmek la· nayiinde en mühim ihtiyacı lcarşılaya-
'~ı ~11la k edilebilir. Geçen sene tamamen büyümiyen çocuklardan zımk 

1 
ır. ızı· spanya'1nın ispanyoLJara bı- caktır. 

>~ıu adar b"' ••tt"v.. .. b' . • ra ı ması azım ge eceğine kani bulu- B d 
t "ard uyu ugumuz ır harıce evlatlık vermiyoruz. Çünkü F ,_ b' 

1 
h un an ha~ka hn fabrikanın ~n mü-

~ lU 1 GÜ ·· b" · d b ~ . nuyoruz. aKal ır ta i sizlik eseri ola- h' L. 
)-~ , :Yab · nıın ırın e u yaptıgunız tahkıkatıarda küçük k F d w d • . rm oır vazifesini tebarüz dlirmek iste-
~ •ı t• ancı - 1 b' ra ransa ogru an dogruya hır teca- . 

~ 'Yar t • genç ve guze ır yasta alınan yavruların bakılamı· _ k 
1 

k 
1 

rım. Bu dn memleket müdafaasında nl-
t ~ :t'tsıla~~ e geldi. Cocukla daha 1 ya;·ak öldCfğfinü te3bit ettik. Eski - v~~e ~a~~z ~dacfa o.ursa memleketin dığı mühim roldür. 

O.Yediler bundan eonra hususi ti
renle lzmite gcldil~r ve halkın alkışları 
ara11nda Ericin ana gemiıine motörler· 
le gittiler. Orada öile yemeii ye.ildi. 
Yemekten aonra deniz pllflan 8e)'rc
dildi. 

Bundan aonra K'irt Fahrikaa mii
dürü Mehmet Ali Kaiıtçı. başta. ik
tisat Vekili olduğu halde saylavları ve 
gazetecileri fabrikayı gezmiye davet 
etti. Fabrikanın sellüloz, karton, kağıt 
kısımlarını gezdirerek izahat verdi. ~ e b ada mrıth' b' h 1 d ·· d" 1 k yu se ır mu a aa gayretile müttefi-

ı, •ili; al'"IP 1 #4 iŞ ır eye- en uç ort ay ı çocuklardan dn k h k t v• b"J" . . Bizim h~defimiz sulhperverliktir. Fa· 
'~ 'lltı ~ın ık ge · k d . t 'ld"ğ' kd' d . . an are e e geçecegı ı ınmelıdır > AL d • ı·kı . fi y 
~ ~(){: .. annesi ~ıren a mm, ı .. _ enı. 1 1 ta ır e verıy<?rduk. . - --~ - - - ~ . kat gayri İns:ıni bir tecavüze maruz 'ka· . KŞa~ enız ıe~ 1 • en_ şcre ıne a· 
ltt b Utu . oldugunu anladık. Şımdı bunun mahzuru ydana fak tefek taarruzlar d b .. _t _ Jdığrmız zaman korunmak ve zaruri vuz da bır balo verıldı. Zıyafette başta 

•~ ~ ıade ett"k İki ·· h tt~ • · · a aş go:. er b h · kA ld w h ld s·· < 144 &ene ı · _ uç a. a çıktıgı ıçın gelen yavrular tama - meğe başladı. İlk olarak saçımın a- mukabelede bulunmak için vasıta v~ a nye er anı 0 ugu a e umer· 
t 'l'ı:t ~llYan:onra çocuguı:un hı?· men burada büyütülmekledır. cı acı şekildiğini hissettim. Az son- imkan aTamalc mecburiyetindryiz. bank'ın davetlileri, eaylavlar, lzmit Va
t'~ ~a~ı ~ih· nııyarak alelade bır Bu sırada yanımızdan geçmekte ra kulağım da ayni acı akibcte uğ- Bu fobrika da bize bu müşkül zama- lisi ve vilayet erkanı, letanbul ve An-
t lırtıı 1tıları~ buraya gelen bir- olan bir yaı amaza seslendi: radı. Derken, koca bir topun yüzüm na ait esaslan haznlayacaktn. kara gazetecileri bulundular. 

tur11 U~airın Yarım snat sonra yav -Kızım Dürdane buraya gel. de patlamasını küçliikle savustur _ Bu fabrikanın istihsal vaziyetine ge- Şanh Yavuzumu:zun güvertesinde ge· 

ıı, kU sıka k basarak beraber Bak ağabeyin seninle görüşmek is- uum. Vakit geçtikçe bacak~ızlar çebilmesi için 2 milyon lira sarf edile- çen dakikalar. pek heyecanb ve neteli 
"a1

-
81 vakiıl' ı· S l~ b k 1 · ld B ı. 11 rl -'-~ b"' eder k ır. ıyor. e am ver, a a ım. fazlalaşıyor, tehlike de büyüyordu. cektir. o u. anriye i erimia misafi ere ç0&: 

ltıti lıha bi e sordum.: Küçük Dürdane yaşından ümit Daha fazla kalıp çocuklaşmakla Senede de 7-8 yüz bin lira kıymetin- ikram ettiler. Çay on bire kadar devam 
~ı:ı}~Uiu r haftalık ıken ter - edilmiyecek bir fetanetle göz sü- oyundan zararlı çıkacağımı anla ~ de istihsalô.t yapacaktır. etti. Yavuz·un ınotörile karaya çıkaralc 

fıtla~~ı Zarı~Ud ne 3ur:tıe tanıya- züp gerdan kırarak jğilirken bir e- dım. Önümde yuvarlana yuvarlana Sayın Başvekilim bugünkü merasime muhtelif taraflara dağılanlar dün lzmit-
~I Q e erek zıyarete ge- liyle elimi sıkıyor, diğeriyle de a- dolaşan bir ikiz yavrunun yanakla- riyaset etmek için vadetmi§ti. Bu arzu- te ilctisadi hayatta büyük bir varlığa 
~. lıtıa,, ~l'et b . fifçe eteğinin ucunu kaldırıyordu .. rını okşadıktan sonra keı··,,.ı'mı' bah ı 1 _· •• - b. · • • 1 '--J h' ld 1 B d d 

• r1 ., b· &sıt. B . . . •w ' ru - an xımya sanayıının ırıncısı o an .ıı: or f8 ıt o u ar. u ara a a çok tath bir 
~; .1c\i.._ · Utun emen hemen Bırkaç dakıka çınde can cıger ku- çeye attım. Ben uzaklaşırken onlar f b 'k tf ttiltl • eh • • ı,· gün geçirdiler. 
~ıt Q' ltuc;u:abvruJarın göğsün • zu sarması olduk ama, ötekiler de mütemadiyen bağrışarak arkamdan da ı~a~sın~ a d~I . er~ em~dayekt;n ~r 

ıelillde . ir kart veya bir birer ikifer söki.in etmeğe başladı • el sallıyorlardı. .e ı ı ;" ~; ı er~~tsız ol u anb,.. lzmite ııiden davetliler, gece hu-
ısnıi ile beraber sa- lar. Ve bu arada şahsıma karşıt u- çı ın •e eme ı eor:. "L-~h annlaa u- ıu.i trenle )'anmda Haydarpapya cel-

Atıf Sakar unuyorum. un yu~ azar ıma eliler. 

1 

3 - Greta Garbonun lakabı. 
4 - Temiz, .köylü cevabı. 
5 - Keyfini yapan. 
6 - Bir meyva. Bir kaza. 
7 - Bir memleket. Kadın. 
8 - Bir maden. Deniz ölçiisü. 
9 - İşaretler. 

10 - Hendesede bir btfılfıh 

Men-

Oyun aletlerinden alınan 
• 

resım ve ceza 
Oyun aletlerinden alınan resmi 

bir kanun belediyeye tahsis etmiı· 
tir. 938 yılı için Maliye tarafından 
alınan resimler de l>elediyelere iade 
olunacaktır. 

Yeni kanmaa gÖtt, llüp, kahvehane, 
pzino, UlllWDa 111Dh- kır kahveleri 
ve panayır yerlerinde tavla, dama, şat
ranç, domino ve tombala gibi oyun a
letlerinden alınmakta olan senevi 300. 

bilardodan alınan 500 kuruş resim, be
lediyeler tarafından İstifa olunacaktır. 

e. aemen mÜeMaeler sahipleri, hangi 
oyun iletledıııdaı •Üesseselerinde ka
çar tane bulunduğunu belediye teşkila
tı olan yerlerde belediyelere, köylerde 

köy muhtarlarına bildireceklerdir. Ye
Gİ aJ.ıaca• aletler ise nihayet on gün 
n.ı&ncla hilclirlecektir. Yapılan kon
trollerde dam&asız oyun aletlerine te
sadüf ediline, bunların resmi iki kat o
larak alınacaktır. Ceza zaptı tutulduk
tan sonra on gün itiraz müddeti bekle
necek, bundan sonraki on beş gün zar· 

fıncla resim bir kat cezasile tahsil edil
fecektir. ilk itiraz kabul edilmediği tak

dnde temyiz talebinde bulunabilecehe 
de, bu talep cezanın tahsiline mani ola

mıyacaktır. Bu para şehirlerde tahsili 
em"Yal, lcöylerde de köy idlııeleri ka

nunu hükümlerine söre tah.&I edilecek
tir. O mali 711 zarfmda tarhedilmiyen 
ve tarh ~cliii halde bq yd zarfınc:b 
tahlil olummyan remim Ye cezalar mü
ruru zamana tabi addedilecektir. 

Cihan harbinde Alman
lann yıkhğı kilisede 
Reims, 10 (A.A.) - Yeniden 

inşa edilen Katedralin açı!ış merasi 
mi sabahleyin başlamışhr. Reisi

cumhur Lebrun belediye dairesine 
geldiit zaman piyade alayının ban
dosu Papalık ve Fransız marşları
nı çalmıştır. Saat 9,30 da LebrU'l 
Katedrale gitmiştir. Belediyeden 
Katedrale giden .kısa yolda büyük 

bir kalabalık kütlesi selim duran 
kıtaların arkasında toplaıımıştı. 

Reims, 10 (A.A.) - Bu sabah 

Katedralde söylediği '1utukta kar
dinal Legat, verdikleri ianelerle ha 

rap olan Reims Katedralenin tami

rine yardım etmi~ olan Amerika ve 

lskandinav memleketlerinden sita
;rişkir bir lisanla babattmittir. 
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Midevi. Müştehi, Müleyyindir. Limon - Portakal - Çilek - Mandalina - Ağaç çileği - Ananas - Frenk üziiJJ1t1" 
ı' Sinalko - Şeftali - Muz - Kayısı - Armud. ŞİŞESİ 25 • 40 • 60 KURUŞTUR 

------------- ---=::;;;; ____________ ..... ____________________________ • ! 
Doktor Feyzi Ahmed 
Deniz hastahanesi Cilt ve 

Zührevi hastalıklarımutahassısı SATILIK 
YENi MOTORBOT 

tekneli, 
• • 

Ankara Caddesinde: Hergün 
ötleden sonra Telefon: 238!}9 

Satılık arsa 
Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın

Yepyeni 
motörlü enızcı 

En müessir diş macunudur. 
Beyoğlunda Tarla başında Basmatu· ,.,,.,,.,.,,,,,rr,.,."'"'rrN...,.,.,...,.,,.,.,,N.,,.,,.N,,.-wv,.,.,..,.,.,wnu•rM/'rN'N "'""""YW'"" ....... ,.. .,,:;; çif' 

luınba sokağında 2 numaralı evde ma· D • Yemek kırıntıları diş araların "'' 

da büyük bir arsa satılıktır. 

6.5 metre uzunluğunda, 1,65 metre genişliğinde içinde yepyeni 22 beygirlik bir cıFiab motorü 
bulunan açık spor bir motörbot satılıktır. Tekne ·ve motör yepyenidir. Motörün yeniliğ"i az kullanıl~ 
mı~ manasına alınmamalıdır. Tekneye konulmadan evvel (Fiat) motörünün silindirleri ve pi~ton
ları ambalajdan çıkmış (müceddct) parçalarla yenilenmiştir. Tekne nisbeten küçük boyuna nisbetle 
on kişiyi ferah ferah alabilir. Ambiriynj cdiJir. Tornistanı oldukça kuv\·ctlidir. 

dam Serposa müracaat edi~mesi. ış neme aatıhlarındaki çukurlarda. eıerİ 
-------------- lırsa ekşir ve hasıl olan asit 

111111 çıır· 

D kt 
bozar, dişlerin çürümesine yol ;,ıdll 

Görmek istiyenler Bostancıda Çatalçc~mc kar!jısmda, deniz kenarında se)'yar manav Bay Müs
lime. fazla tafsilat \'e fiat icin <le azctemi1 iclaresincle Bay Sabana müracaat edclıilirlcr. 

-- - ·- - - ~--------------

O Oru Hele bu asitler bütün gece. ~0bıar 
bırakıldığı takdirde muzır nıılt~r•ııtle • k• 1 milyarlarca artar ve dişle! c;ı.11 W 

ıyor ı• · bozulur, beyazlığını, sağlamlığ1116,hb~t 
• mamen Jcaybcder. Ağzınızın k ;çjıı• 

ve güzelJiğini muhafaza etme 

Istanbul Belediyesi İlanları 1 
li~~~ 

Hepsine 29 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Beyoğlu Kayma
kamlığı ambarında bulunan simitçi camekanı, küfe buna benzer eşya 
sablmak üzere açık arttlrmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 lira 21 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 13 - 7 - 938 çarşamba günü saat 11 de 

Doktor Şükrü Fazıl 
İlkel 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehazsısı 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

------1 Dişlerinizi RAD OLIN ilefırçaıayınıı 
Dr. Nihad Tözge 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

. . ; :- . . : ·. ' .: ·. ~· .. • .... ·,~ ... -, ·.ı 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 4011) (B.) 

Pazardan maada her gün sa
bahtan akşama kadar hastala
rını kabul eder. Babıali cad. No. 11. saat 16-1 

Tel. 21942 
Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O ~ L U T e1efon: 21503 

Netriynt müdürü: Macit ÇETJN Basıldığı yer: Matbaai Ebüz:z:iya 

• 

ÜR c RETBA KASI A. Ş 

MERKEZi: 

Her • 
nevı Banka muamelatı 

Her ay faizleri ödenen : 

- Bestekar meşhur SALAHADDİN PINAR'ııı iştirakile 

Saz heyeti olarak: 
Kemani SA Dl ve NECA Ti, Udi CEVDET, Klarnet şER6f' 
Piyanist FEVZi. 

Okuyucular: 
NURl HALİL, HAFIZ YAŞAR, SUAT, 

n tt.plf~ı 
Bayan ~ 

!ıdCJI 
···prı.a 

8az heyetini hamil bulunan (71) No. lı vapurumuz J{o ı<ibcıı 
saat 21.15 de hareketle Yeniköye kadar Rumeli yakasını tıı 
BEYKOZA gidecek ve orada 23,45 e .kadar. 

SUZAN, Küçük SAFİYE. 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
Mehtap alemini yaşatacaktır· jçil1 

Boğazda oturnnlardan bu tenezzühe iştirak edecekle:eJ; O' 

RUl\IELl ve ANADOLU iskelelerine uğrıyarak Köprüye gcl~.25 tt 
lan 74 ve 66 No. lı vapurlarımız da Köprüden 21.20 ve 2 18rll~ 
hareketle 71 No. h vapurumuzun iskele ve snncağrndıı. 0 

ANKARA: 
Adapazarı 
Bandırma 

Butın 

ŞUBELER: 
Bursa 

Gemlik 
lzmit ISTANBUL 

Beykoza gideceklerdir. .. .. de 1111
1
' 

Kafile Bo~azdan Biiyükdereye gelecek ve piyasa onun. 5ııllt 
kımıza en müsait bir noktada duracak ve saz heyetıetı 

Telefon : 2316 Bolu 
Safranbolı 

Tckirdat Eakitehir Telefoo : 2!477-S 

her tarafında muhabirleri vardır. 

ı ,30 a kadar mehtabın en büyük safasını ihya edecektir. 1ıd~11 ı 
Avdette 66 ve 74 No. h vapurlarda bulunan yolcuınrı~iı' ~ıı· 

doğru Köprüye gitmek istiyen ler için BUyükderedc ayrı 
Türkiyenin pur temin edilmiştir. 

FlATLAR: 1 
71 No. da 100 ku!'Uş, 74 ve 66 da 50 kuruştur. 
Paso ve kart. abonmanlar muteber değildir. ~ 

Fazla tafsilat el ilanlar.ındadır. ~ 

........... mm .................... _.~, 

1 k 
~ · eve • 

a çı acagız, amcanı arıyacağız. - Reca ederim, biribirimizle is- bitirdikten sonr'l dönüp geleceğirr. Düşes: karanlık kabııti ıci: ,. 
- Ben burada kalamam. tihzaya kalkışmıyalım. sonra amcanızı aramak için İtalya- tuktan sonra Libigoya.~~e 1gibİ JJ, 
- Aşıkınızın yanına donmek is- - Dediğin gibi olsun. :Madem- ya gideceğiz. Bilirsin ki bir şeyi fik- - Evvelce söyledıgıJil. gidv 

ter misin?. k" .. d " ı k ~ ·1 vc11 
{#' ı soz ın eme istemiyor.sun sana rime koydum mu onu muhakkak şesiıı aklı yerinde clegı: . '11 tıltll ,, 

- Aşıkım yok. şimdi söyliyeceğim şey şunlardan yapmalıyım. ceğim. Onu istediğin gıbı1<ctiJll ~e-
- Gribuval neci? ibarettir: Mobilyalarını sattım. Am Madam dö Viledyonun bu söz- za edersin. Diişe:-ıin hare ·e sli> l 
- O sadık bir dosttur. canı buluncıya kadar rahatça ge- !erden çok müteessir oldu. Gözleri kip edeceksin. Ne söyler:. 1Jııf 

TELGRAF ADRESi 

TÜRKBANK - Şubeler : TİCARET Umum Müdürlük: 

ÖLÜM ÇEMBERİ - - Vay gidi dostlar vay! Elmas- çinecek kadar elime para geçti. Gel doldu. o, kocasının, fikrini değiş _ sin hiç birine kulak verJlle·pil~e· 1 

Yazan: Edgar Monte Tefrika No. 21 ların onda mı? birlikte amcanı bulmak için İtalya- tirmiyen biı· adam olduğunu biliyor şimdi salona gidelim, saıııtzı ~ıi1 

Y
. h h bb . . 

1 
K -Elmaslarını emniyetli bir yer ya gidelim. İhtiyar öldükten sonra . 1 tı.. ı'cı, ı'tmemesı· la~zım gelen bn 

- ıne sa te mu a etını e i- - ·endi evinde. u '( dedir. Bunlaı·dan ümidini kes! işlerimiz yoluna girer. O va kit hür- • -ı' 
ne aldın. Şimdiye kadar beni al - -. S~nin bulunduğun yerde keıı _ Hakikati sadık dostun aşğın riyetini iade ederim, ve istediğin Viledyo pencereyi açtı. Oralar- söyliyeccğim. 111 t>ıı ... 
dattbığ~nl ydetği~il:· Bunı·danb' sodnrha s~- di evımp eksayıl~mam. d olduğunu söy lesen iyi olur. Niçin kadar birçok Gribuvallerle <lilser da dola., •n Libigoyu çağırdı. - Senin hüviyet ciizdılJl~Jfl ıı; 
na ng ı e ı ım; c ın ır a a u- - e za ımane avranıyor - · k:- . d' ? ~ ·ıı İl t" ti bulunrfl11 

. d k k S d ın aı e ıyorsun. · kalkarsın. Ben de milyonları alır l•iadan1 Viledyo pencerenin açıl- veı·. ı ıya ıca ~ı111ı , 
zerıme o unmıyaca . en en son sun. . ı ttrd1S' ı · ' d d . •v • - Ne demek istiyorsun? Aşı - bır tarafa savuşurum. dığını görünce o tar2.fa doğru a- Aramızda karar ns lJÔ~ ı; ~~ 

erece e nefret edıyor, ıgrenıyo - Tekrar karısına sarılmak istedi. v • • bi, '-'Cmisçi karıva buı1d:ı.n filli' " 
rum. Sana ihanet ediyorum Niçin .. . . . gım olsun. Dundan ~ana ne? Sen- - Senınle İtalyaya gıdemem. tılı.lı, sesinini olanca kuvvc:tiylc ba- ol • ol Jgrtı , 
·'- . . Duşes elınden kurtulmak ıçın ça - d k k ? - ı·taata ı"cbar edeı·"em. <l zılacak me.ktuı) veya .tc dı')';:> )ıı venı aramıya kalkıştın?... v en or um mu var sanıyor.sun.. .., ğır ı: v 

N . . t balamaga başladı. Fakat kendisini N "Kom·s, verinız,, - ıçın aramıyacakmışım? n- . . - Kanun bana birtakım hak - - cticesiz kalacağın<lan emin - Can kurtaran yok mu? 1m - 1 
j uncuya ,,, 

san scvdigwi bir kndını aramaz mı? de mır gıb sıkan ellere mukavemet 1 • B d . h kk 1 ı zacng·rım. 31~ fJ11 • • · ar verıyor. u saye ~ senın a ın o .. dat !.. . -
Karısını elinden kaçırmak ister mi? edemycceğin anlayınca şddetle Dü- d h . b.1. . C • - Plaktaki numarn ~ · a er şeyı yapa ı ırım. ezaya ug- - Seni iyice muhafaza etmek Viledyo karısını oc.Ianııı ortası- 1 r1 

- Sahtekar! Beni aldatamazsın kün boğazına sarılarak olanca kuv- ratırım. : ~- Evet. c:ıltır için her bir tedabir alınmıştır. Plfın na fırlattı: • 
artık. vetiyle tırnaklarını batırdı ı . .. Sonra blr kağıd~ ştı • 

• · - Ş oralara kalırsa senin halin lnrım icra olunmadıkça buradan - Sus! Şu karanlık \"erı gor - ttı= · ıc 
- Doğru söylüyorum. Söyledik- Viledyo yaranın acısiyle karısı- k f 1 B . .. . . • yazdı, arkada~ına uza el'' 11 

Jcrimi de isbat edebilirim... ço ena o ur. enım de soylıyecek bır yere çıkamazsın. Amcanın mi- müyor mtı"llll? .. Seni emanet ede- b tczl<er c:") 
, • nı bırakarak .. I • , 1 b . . . . "Sandıklnrımı u 's'J'oıı 

- "Yaklaşma yoksa bagırırım. soz erım \ar. Ş uraya gelır.se bır rasını ısterım; buna razı olnınyınra ceğ ın dostum f:;.pirnol ne vakit böy . 31 ah kot:'' 
ı d .•. k d b ~ . Buna da tahammül edece d h b" 1 tıren 2 numar - te ıgın a nr agır; kını- - - a a ır eşmemek iizere ebcdiyyen ellerimden yakanı kurt,ıramaz~ın. le bir mll:rnscbet.siz harekette lm • · • . dfo 

. . . . . ğ' Kü ""k b' h t k vcrım:z:.,, \flit ıe sesını ışıtmcz. DaıreJer baştanba- ım. çu ır seya a e çı aca - ayrılmz. Seyahatimin devam ettiği müddet lu:ıursan ... eni buraya sokacaktır. O Dük dö tl 
Ja halılarla k~palıdır. ğım ... Döneceğim güne kndar bu - - Şimdiye kadar yaptıl<larınıa kadar yanına biı· bekçi bır.ıkaca - rayu girmek bir paı·cn ağır gele - pıJı" " 

- Nerdeyım? rada kalacaksın. Sonra beraber yo- pişman olurı-am? ğım; ben yarın gidiyorum. tii'lerinıi cekse de ynvaı;- ya\·a~ alışırsın. ( 

• 


