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Atatürk Heykeli önünde geçit • 

resmı yapıldı 

a ele ·ah a n or um z eli ten 
• • 
ı 1 şanı e anlı en .. 

Göğüsler büyük ifti
harla kabarıyordu 

Dünkü törende söylenen nutukları 
Büyük zaferin ytldönümü rnünasebe- Erat, daha gün doğarken k.ışlalannda 

tiyle çelik ordunun dün yaptığı büyük hazırlanmış, yollara dökülmÜ§tÜ. Sabah 1 
geçit resmi dün Cümhuriyct meydanın~ erkenden neşeli Türk askerinin bnş;lıca 1 

da, Atatürkün heykeli önünde, onun sokoklardan m;!li !"ıkdar söyliyerek ge
yüksek huzurunda imiş gibi büyük bir çişi, kadın ve erkek herkesi pençerelerİ· 
heyecan içinde ıeyredildi. Ordusuna sar.. ne koşturuyuourdu. 

Bayram • 
gecesı 

Fuarda büyük neş'e ve 
eğlence içinde geçti 

oJmaz bir güven beoliyen ulusumuz, dün- Sekizden oekiz buçuğa kadar müstah-
kil tezahürleriyle bir defa daha oevgi ve kem mevki komutanlığında hazır bulu- Gece, 30 Ağustos zafer bayramı şer<>- yen binlerce ziyaretçi ile dolm~tu. 
oaygısının enginliğini gösterdi. _ SONU ONUNCU SAHIEFEDE _ fine uzak ve yakın kasabalardan gelen Fuarı.ınııı ziyaret için d~andan gelen• 

.,_..__ ...... =====--=--===--====;;..-==---===========--=======---=-----...--..- bUyUk kalabalık Fuan doldurmuştur. !erin sayısı günden güne çoğalmaktadır. 

Ç e 1 · ı e b ee ee k be f e Fuarın açıldığı gündenberi en kalabalık Dün gece Fuar gazinosunda Fuar ko-

l O 1 erın uyu ır za erı f.":ıe~u: ~:n:ıı;:~~:c:~ :·~~ ~=:r~;·;e~~~a;,,= 
bir bayram neşesi içinde kutlamak isti- - SONU 2 INCl SAHlFEDE -

incirci/erin 
Ocağına incir dikmek 
istiyenlere fırsat 
verilmemelidir 

---0-

y ıllar ve yıllar var ki incir mahsu
~ünün satııı bir türlü nizam ve inti
İzarn altına alınamamıştır. 

Japon müdafaası kırıldı. Bütün 
Y angçe üzerinde ricat ediyorlar 

Harp patlarsa 
Alman ve ltalyan hava, kara, deniz 

kuvvetleri tek kumanda 
• Her yıl piyasa açılırken borsa sa
lonunda alıcı ve satıcılar toplanır· 
Jar; istikbale ait bazı fikir ve temen
nileri ileri sürerler, karşılıklı müna· 
kaşalar yapılır, gürültüler devam 
ederken piyasa açılır. Nitekim bu se· 
ne de öyle olmuştur. 

Esasen yapılan konuşmalar da he
men hemen ezberlenmiş, hatta çok 
tekrarlanmaktan incircilerden gayri 
adamların bile hafızalannda yer al
mış cümlelerdir. Bu toplantıda çok 
defa hakiki müstalısile ağız açmak 
bile nasip olmaz. Satıcı görünenler 
de ekseriya ya alıcıların ortağıdır, 
veya alıcılarla iı birliği hususunda Zafl!T kazanan Çin ll$kerleri 

mutabekati bulunanlardır. Londra 30 (ö.R) _ Londra Çin 5.,_ tadanberi Japon kuvvetlerinin işgali al-
.~üph~ yok. ki arada yanan da faretl dUn hilkdınetinden Çin ordusunun tında bulunan Su-Şang şehrini Çin kıta· 

muııtahsıllerdır. mUhlm muvaffakıyetlerini bildiren bir lan istirdat etmişlerdir. 
Bu ne~en böyle oluyor}. kablo alnı~. Buna nazaran birkaç haf. -SONU 4 ONCO SAHiFEDE -
Sebebı var. 
incir, borsaya dahil mevaddan ol

makla beraber satışı borsa haricin· 
de cereyan eylemektedir. 

incir mahsulü naturel, süzme, 
hurda vesaire gibi bir tasnife tabi 
olmakla beraber lzmir boreaeına ar· 
zında cinsleri kafi şekilde tefrik 
edilmemiş bulunmaktadır. 

Bu tasnifi yapanlar ihracatçılar
dır. 

Binaenaleyh her hangi bir parti
nin içinde mevcut incirlerin muhtelif 
kalitelerini tahmin eylemek ve ona 
göre fiat vermek alıcının elinde bu
lunuyor. 

Bundan dolayı da incir borsaya 
alınamaz, vizite edilrneğe mutaç bir 
mahsuldür iddiası yıllardan beri 
haklı görülen bir dava halinde sürüp 
geliyor. 

- SONU 2 iNCi SAHlFEDE -
HAKKI OCAKOC;LU 

lngiliç kabinesi 
Dün fevkalada toplandı 
Orta Avrupada vaziyet çok tehli

keli ve endişe vericidir. 

Almanya ya son ihtar 
Londra Berlin 

enerjik bir 
üzerinde daha kat'i ve 
teşebbüse girişecek 

- YAZISI iÇ SAHIFELERtMtZDE -

Doğuda 
Bugün yapılacak 
büyük gPçit resmi 

Ankara, 30 (Hususi) - Doğu

daki manevnılara iftirak eden kıt'a
lanmızm bugün yapacaklan hijyük 
geçit resminde bulunacak olan ya
bancı devlet ataıemi!iterleri bu oa
hah hususi trerde Elizığa hareket 
ettiler. 

altına alınacak 

Paris, 30 (Ö.R) - övr gazetesi, Avrupada bir harp zuhuru ha· 
!inde ltalya ve Alrnanyanın hava, kara ve deniz kuvvetlerini, birbirine 
zahir bulunduracak surette yeknesak ve müttehit hareketlerini temin 
maksadiyle, bir tek başkumanda altına almak için Berlin ve Romanın 
mutabık kaldıklarını yazmıştır. 

Bu haber F ransada kaydı ihtiyatla karşılanma•ına rağmen büyük 
heyecan uyandırmıştır. 

Niyuz Kronik! gazetesi de Nasyonal Sosyalist fırkasının Nürenberg
de yakında vukubulacak toplantısında fevkalade kararlar alacağını 
yazmıştır. Alman yanın Paris sefareti bu şayiaların a•ılsızlığını bil· 
dimıiştir. 

Dünkü maçta Ankara ve lzmir muh
telit takimları 3 - 3 berabere kaldılar 

Fuar 
Kupasını 

Gol averaj usu
line göre Ankara 
cocukları kazandı 
• 
Ankaranın enerjik ve muvaffak ço-

cuklarını, kazandıkları mükemmel pozis.. 
yondan ve elde ettikleri parlak netict>
den dolayı halisane tebrik etmek isteriz. 
DUn cidden güzel, hatta İzrnirden daha 

- SONU 2 INCl SAHlFEDE - Fuar kupasını kazanan A11kara muhte!iti 



---------· 

Muame e vergisi incirci/erin EHiR HABER ~E • 
1 

Hangi mü~s~eseler mua- Dünkü maçta Ankara ve lzmir muh
mele vergısı verecekler telit takimları 3 - 3 berabere kaldılar 

Ocağına incir dikmek 
istiyenlere fırsat 
verilmemelidir --BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE 

OPERET/ 
Temsilleri 

OPERET REVO BALE 

• ayram gecesı 
Fuarda büyük neş'e ve 
eğlence içinde geçti 

BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE birkaç Matlerini harcıyacaklardır. Spor
lef bir ziyafet verilmiştir. Trakya spor- cular Cumartesi günü Istanbul yoliyle 
cuları bu sabah ödemişe hareket ede- Edirneye döneceklerdir. 
ceklerdir. Trakyalılar, başlarında Trakya Dün Dumlıwınarda yapılan törende 
bölgesi iktısat müşaviri B.Saffet bulun- Izmirl Partinin ayırdığı 150 ~k bir 
duğu halde Bozdağ ve Gölcüğü görecek- heyet temsil etmiştir. Heyet evvelki ge

Büyük orkestra ler ve bu gece öd işte bir film göre- ce husus1 trenle Izmirden hareket etmiş 
. • • • ceklerdir. bu sabah Dumlupınarda yapılan mera-

Her akşam pıyesler. ~egt§ır • Yarın dönecek olan Trakya sporcuları simde hazır bulunmuştur. Izmir heyeti 
Biletlerinizi ikiden ıtıbaren alınız Cuma günü öğleden sonra şaşala giderek bu sabah şehrimize dönecektir. 

çocukları 
Ağuıtoaun en sıcak günlerinde, giineıin ortalığı cayır, cayır yaktığı 

s:atler~e, başlan açık, ayakları çıplak, kıyafetleri pejmürde, güzel 
yuzlerı toztoprak içinde, denize giren, tramvaylara asılan ev bahçe
lerinden çiçek çalma oyunları oynıyan, gece yarılarına War sokak
larda koşuşan, en büyüğü on on iki yaşlarındaki çocuk gruplanru gör
dükçe içim sızlar. Kendi kendime düşünürüm elbette bunların da ana
ları, babalan vardır . 

Evde gürültü ettikleri için kapı dı§arı edilen, veya kendilerinin ek
mek parası kazanmak üzere gittkleri yerlere götüremedikleri için el
lerine birer parça ekmek sıkıştırarak sokağa çıkardıkları bu zavallı 
yavrular arasından bu bakımsızlık, veya kaygısızlık yüzünden senede 
kim bilir kaç kurban verilir. 

(Hiç birteysi yoktu. Güzel güzel oynuyordu, iki günde gitti) diye 
kopan vaveylaları daima işitiyoruz. O (Güzel güzel oynıyorlardı) run 
mil.nası bu gördüğümüz elim vaziyetlerden başka nedir} 

Nüfusa çok şiddetli ihtiyacı olan bu memleketin ihmal veya cehalet 
yüzünden kaybettiği her evlat vatanın kalbinde bir boşluk bırakarak 
gidiyor, bunun önüne geçebilecek olan çocuk bakım evleri, yetimha
neler, yalnız bu işle uğraşacak müesseselerdir. Başka memleketlerde 
zenginlerin büyük himayelerini maddi yardımlarını gören bu gibi mü
esseselere ait muazzam binalar hükümetin yardımından ziyade mahal
li zenginlerin vakıflariyle, teberrüatiyle yaşıyor. Bizdeki zenginlerden 
bir çoğunun kendilerine bile faydaları yok. Kendi nefisleri için sarfe
decekleri parayı başkası hesabına hiç sarfetmezler, ister ceza ister va
zife olsun 1 

Bunu yapacak yine devlettir. Onun şefkat ve merhametine sığın
maktan, bu işe çok ehemmiyet verilmesini dilemekten başka çare yok. 

N.öZEREN 



~r-- -- - ---------·-

Londra kabinesinin dün 
yaptığı f evkalide içtima 

içtimada Berlin sefiri de bulundu 

Vaziyetin ciddiyet ve ağırlığını lngiliz umumi efkarı 
anladı. Bunu Alman efkarının da anlamasını 

Şiddet ve müsamahasızlık metotları r;ulh ve uzlaşma 
ruhuna nihayet galebe • 

mı 

lş .. karışıvor 
lngiltere sulhu korumak 
için son gayreti yapıyor 
Almanyaya bir nota verecek, Sü

detler işinde faal müdahaleden 
sakınması lüzumunu bildirecek 

çalacak? 

,, , .. :. 
"'-~· ... _..,. ,,. - .,.,,..., .•. Berlin Londraya karşı 

ateş püskürüyor 
Hitler ve Alman General/arı son manevralarda 

Londra, 30 ( ö.R) - Dün lngiltere· 1 

ıı1n Berlln sefiri S!r Nevi! Henderson ta· 
rafından ve bir kaç gün evvel de Prag 
lngiliz heyeti lzaaından olan B. A•ton 
Codkin tarafından verilen izahatın ııığı 
altında orta Avrupa meselesini tetkik et· ı 
anek üzere kabine 5.zalarının bu sabah 
ııaat 11 de Dovning Streette yaptıkları 
içtima• nllZ11:1arın Uçte ikiıi iıtirak etmiı
tir. Orta ve ıarki Avrupa hükümct mer· 

kezlerinden alınan haberler de nazırların 
önünde bulunuyordu. 

Kabine ilk defa olarak hemen hemen 
tam ıekilde toplanrnl§br. 22 nazırdan 
on sekizi bu içtimada hazır bulunmuşlar· ! 
dır. Parlimentonun tatil devresinde böy
le bir içtima beynelmilel vaziyetin ve· I 
hametini göstermekte ve Habeş harbi 
eana11ndakl vaziyeti hatırlatmaktadır. 

Şunu da kaydetmek icap eder ki har· 
biye nezaretlerini idare eden dört nazır j 
da içtimada hazır bulunmuşlardır. 

Saat ondan sonra, başvekil Bayan 
Çemberlayn ile birlikte Sen Cem• par· 
kında mutat gezintisine çıkbğı andan 
itibaren meraklılar Dovning Streetin on 
numaralı binası etrafında toplanmağa 

batladılar. Bu sebeple bir zabıta servisi 
tesis edilmişti. Nazırlar iki üç kişilik kü
çük gruplar halinde gelmeğe başladılar. 
Ancak lngilterenin Berlin sefiri Sir Nevil 
Hendenonla birlikte F oraynofisten çı· 

karak caddeden geçen lord Halifaksın 

görünÜ§Ü merak hareketleriyle karşılan
dı. Sir Nevi! Henderson da İçtimada ha· 
zır bulundu. 

Nazırlar oaat 13.40 ta ayrıldılar. Mü· 
zakere iki oaat 20 dakika devam etti ... 
Lord Halifaks başvekilin ikametgahın· 

dan saat 14 te, yani diğer hükümet er· 

kinından yirmi dakika eonra ayrıldı. 
içtima neticesinde aşağıdaki resmt 

tebliğ neşredilmi§tir : 
cNazırlar içtimaında hariciye nazırı 

harici vaziyet hakkında tam izahat ver· 
mit ve içtima neticesinde nazırlar ıim· 

diye kadar giriıilen hareketlerle bundan 
sonra devam edecek olan siyaset hak· 
J- .... nf\ tem mut"l.~ ... J • .,,tl..,rini bilrliTm : .. l·r~ 

Diplomatik mahafilin tahmin ettikleri 1 2 - Matbuat ne§rİyatı ve Seriinin 
gibi Prag hükümeti çok mühim bir uz.. müzaheretiyle Bohemya Almanlarının 
la§ma gayreti aarfetmi§ midir, ve şimdi- mukavemeti hariçten teşvik edilmemeli· 

ye kadar yalnız ortaya müddeiyat ve ten- dir. 
kitler atmakla iktifa etmiş olan Südetle- Şunu anlamak lazımdır : Şiddet ve 
ıin de artık ayni yola girmeleri icap eder müsamahasızlık metodlan sulh ve uz

mi) Bunu tayin etmek İngiliz nazırlarına 

aittir. Eğer bilakis Südetlerin hareketi 
hakiki maksatları hakkında şüpheler 

uyandırır ve Almanya Südeılerin anlaı
mazlıklannı körüklemek ve Çeklere kar· 
şı hücumlara devam ederek yüklendiği 
mesuliyeti k8fi derecede anlamıyor gibi 
görü~ürse Berlinde yeni bir te§chbüste 
bulunulmasına lüzum olup oJmıyacağına 

kabine karar verecektir. Diğer teklifler 
de yapılmıştır. Bunların nazırlar arasın
da müzakere ve kabul edilip edilmediği 
tauih edilmemektedir. Bu teklifler §Un• 
lardır : 

1 - Bazıları 1ngilterenin resmen ha
kemliğinden bahsediyorlar. 

2 - Diğerleri sadece Alman hükü
met erkanı tarafından değil, ayni za
manda Alman milleti tarafından da du
yulabilecek yeni beyanat yapılması lü-

SüdetleT reisi ile konuşup konu~1nıyacağı. zumunu ileri sürüyorlar. 

belli olmayan B. Bene§ 3 - Nihayet bir kısım nazırlar da in· 
dir. Hükümet i.zalarının yeni bir içtimaı giliz deniz manevralarına şimdiye ka

laoma ruhuna gala be çalacak mı) 

Londra. 30 ( ö.R) - Zannedildiği-

ne göre kabine Almanyaya bir nota gÖn· 
dermcKe karar vermiştir. Bunda mevcut 
güçlüklerin bir neticeye ermesi arzu edi .. 
liyorsa Südetler lehinde faal bir müda· 
haleden sakınmak lüzumu bildirilecek· 
tir. 

Baıvekil B. Nevi! Çemberlayn lskoç
yada Balmoral şatosuna hareket etmİ§• 

tir. 
Londra, 30 (ö.R) - cTimen gaze· 

tcsi yazıyor ı İngiliz eiyasi mahafilinin 
kanaatine göre son dakika yaklaşmakta· 
dır. Pragda Südetlerin anlaşmazlıkta ,.. 
rar etmeleri bir sulh tesviyesini imk&.n· 

•ız kılabilir. Bununla beraber B. Hayn· 
)aynin Lord Run•imanla görüşebilmek 
için söyliyeceği nutuktan vaz geçmİ§ ol· 
ması memnuniyetle kaydediliyor. Şimdi

ki vaziyette inkar edilemez ki en büyük 
tehlike her lin vahim bir hadi•• çıkarta· 
bilecek mahiyette olan Alman gazetele· 

şimdilik mütasavver değildir. Fakat hü· dar tahmin edildiğinden daha geniş bir rinin hücumlarından ileri gelmektedir .. 
kümet erkim Londranın yakınında ka~ mikyas verilme!i imki.nından bahsetmiş- Bunlar hazan pek az esas olan, hazan 
lacaklardır. Lord Halifak• bu akşam !erdir. da kendi muhayyelelerinden başka yer· 
başvekille yeniden görÜ§ecektir.) Bütün bu faraziye ve telkinler tetkik de mevcut bile olmıyan h8..dise1eri son 

Haber alındığına göre air Nevil Hen· edilmiştir. Bunların zikredilmesi de in- derece büyültüyorlar. 

derson tarafından verilen malUmat ka· giliz umumi efkiirının kani olduğu bir 
binenin bir fikir edinmek Üzere istinat noktayı gösterir : Şimdiden kurtulmağa 
ettiği biricik unsur değildi. Pragdan alı· başlanan bir neticeden sakınmak üzere 
nan raporlar, diplomatik yolla Fransa ile son bir gayret sarfedilmesi elzemdir. İn· 
yapılan fikir teatileri, geçen hafta içinde giliz hükümetinin alacağı vaziyeti önce
Almanyanın endişe verici bir müracaati. den bilmemek mazeretini Almanyayı 
ne muhatap olan Romanya ve Yugoslav· idare edenlere bırakmamak 18..zımdır. Bu 
yanın aksüliimelleri de nazırların elinde· da Alman nasyonalizmini yaralamamak. 
ki vesaikin esasını teşkil ediyordu. Na- İçin kifi derecede ihtiyatlı bir 1isan1a sir 
zırlar ayni zamanda şu mülihazayı göz Con Saymon tarafından geçen gün tas .. 
önünde bulundurmuşlardır : lngiliz umu .. rih edilmiştir. 

mi efkarı Avrupadaki vaziyette gittikçe Fakat Alman - Çek kavgasının ıimdi· 
daha ziyade endişededir ve müsellah bir ki vaziyetinde lngiliz umumi efkin hak· 

ihtili.f çıktığı takdirde mesuliyetin ki· kaniyet namına iki feye lüzum görüyor: 
me ait olacağını farketmeğe ba~lamıştır. 1 - Çekler tam manasiyle tavizler 
Halbuki bu nokta bir kaç gün evvel bir yaptılar. Şimdi Almanlar da hiç olmaz. 
çok İngilizlerin meçhulü bulunuyordu. ~a bazı tavizler yapmalıdırlar. 

Berlinde 
lngiltere ve Çekoslo

vakyaya karşı hücum
lar gittikçe şiddet

leniyor 
Berlin, 30 ( ö.R) - Alman ıiyasi 

mahfelleri bugün beynelmilel vaziyet 
hakkında en büyük bir ihtiraz muhafaza 
ediyorlar. Berlin Londra ve Paris haber
lerini kaydetmekte, buna kar§ı vaziyet 
almamaktadır. Bununla beraber bazı ec
nebi hükümet merkezlerindeki çalkantı· 
lar liizumsuz ve belki de tehlikeli diye 

,,....~~-:-~.,~-..~--~~~..--. .... ~~~·............. ,....,,, ~ """*. . gösterilmektedir. 

, 
Deni;.e indirilen Alman harp gemisi Öjen 

Salahiyetli mahfeller Çekoslovak hü· 
kümetinin yeni tekliflerinin Berlinde he

~ nüz malCım olmadığını, bu sebeple bun· 
lar hakkında bir fikir mevcut olamıyaca· 

ğını kaydediyorlar. 
Fakat bu hal Alman gazetelerini Çe· 

koslovakya ve lngiltere aleyhinde neş

riyata fasılasız bir şekilde devam etmek
ten alıkoyamamaktadır. 

iki günden beri İngiliz siya.setine kar
ş2 yapılan hücumlar, Praga karşı ileri 
ı;Ürülen ithamlar derecesinde şiddet bul
muştur. Bazı gazeteler İngiliz diplomasi· 
sini 2 1 mayıs buhranlı vaziyetini yeni· 

den canlandırmağa teşebbüsle itham 
ediyorlar. 

cHamburger Fremdenblat;) şunları 

yazıyor : Cumartesi günü Çekoslovak 
hükümetinin uzlaşma ruhu Londrada ae4 

- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

::>AYFA: ~ 

Türk ordusunu 
Atatürk tebrik ediyor 
1stanbul, 30 (Telefonla) - Reisicümhur Atatürkün Mareşal Fev

zi Çakmağa çektikleri tebrik telgrafı : 
MAREŞAL FEVI ÇAKMAK 

ELAZiô 
Türk ordusunun büyük zafer bayramı, başta siz olmak 

tün silah arkadaşlarıma kutlu olsun. 
üzere bü· 

K.ATATORK 
Mareşal Fevzi Çak.maktan Atatürke yazılan telgraf : 

BOYOK COMHURREtSI AT ATORKE 
Mesudane idrak ettiğimiz büyük zaferin yıldönümü münasebetiyle 

Cümhuriyet ordusu mensuplarının yüce başbuğlarına sarsılmaz, aa· 
mimi bağlılıklarını ve sonsuz tazimlerini saygı ile arzederim. 

Genel Kurmay B&§kant 
MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 

Büyük Şefimizin teşekkürleri 
lstanbul, 30 (Telefonla) - Riyaseticümhur umumi katipliğinden: 
Büyük Zafer bayramı münasebetiyle yurdun içinden ve dışındatı 

gelen tebrik telgraflarından Atatürk pek mütehassis olmuşlar ve te· 
şekkürleri ile tebriklerinin iletilmesine Anadolu Ajansını memur et· 
mişlerdir. 

Mareşalın kıymetli sözleri 
lstanbul, 30 (Telefonla) - Elazığda dört saat süren manevraların 

tetkikinden sonra genel Kurmay başkanı mareşal Fevzi Çakmak Türk 
ordusu ile bütün memleketin iftihar edebileceğini söylemiştir. 

Dumlupınar da 
Büyük zaferin yıldönü
mü için yapılan tören 
lstanbul, 30 (Hususi) - Bugün Büyük zaferin yıldönümü müna· 

aebetiyle Dumlupınarda muazzam merasim yapıldı. Memleketin heı 
tarafından gelen heyetler cŞehit Asken anıtına çelenkler koydular .• 
Her kesin ağzında büyük zaferin kahramanı Büyük Başbuğ Atatür· 
kün adı dolaşıyordu. Bir genç subay, Ankara Hukuk fakültesinden 
bir talebe birer hitabede bulundular. B. Cevdet Kerim lncedayı bu ta· 
riht günün bütün şehametini canlandırdı. Gece, belediye tarafından 
bir ziyafet verildi. 

Yeni subaylarımız 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Harp okulu 938 yılı mezunlarına 

118al 1 S te merasimle diplomaları verilmiştir. Merasimde Meclis reis! 
B. Abdülhalik Renda, Ankaradaki vekiller, mebuslar, Ankara valisi 
ve belediye reisi, Mevki ve merkez komutanları ve bir çok generaller 
ve vekaletler ileri gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

Yeni subaylarımız muzika ile birlikte söyledikleri istiklal marşın
dan sonra mezunlara diplomaları tevzi edilmi~, and içilmiş, birinci, 
ikinci ve üçüncü çıkanlara altın saatler hediye edilmiştir. 

Merasimde mektep komutanı kurmay albay Hamit bir nutuk söy
lemiştir ve harbiye marşı muzika ile çalınmıştır. Bu sene harp okulun
dan bini tecavüz eden mezunlar arasında Vecihi Akın birinci, Samih 
ikinci, Memduh ince üçüncü çıkmışlardır. 

Zafer Bayramn 
Başvekilin huzurunda 

lstanbulda yapılan büyiikgeçitresmi 
lstanbul, 30 (Hususi) - Zafer bayramı burada çok parlak bir §e· 

kilde kutlandı. Kahraman askerlerimiz Bayezitte muazzam bir geçıt 
resmi yaptılar. Geçit resmini başvekil B. Celal Bayar, Milli Müdafaa 
vekili general Kazım Özalp ve Adliye vekili B. Şükrü Saracoğlu da 
seyrettiler. Daha sabah erkenden yollara dökülen halk askerlerimizi 
ıiddetle alkışladı. iki tayyare filomuz geçit resmine iştirak ettiler. Ve 
muvaffakıyetli uçuşlar yaptılar. Gece semt semt fener alayları tertip 
edildi. lstanbul halkı coşkun bir neşe havası içinde bayramı yaşadı. 

Istanbulda açılan 
gazetecilik sergisi 

lstanbul, 30 (Hususi) - Bugün Fatih Halkevinde gazetecilik aer· 
gisi açıldı. Sergide S2 vilayet ve kazamızda çtkan 260 gazete teşhir 
edilmektedir. Bunların aralarında bir günlük hayatı olanlar bulundu
ğu gibi yarım asırdan beri neşredilmekte olanlar da vardır. ----CZD!'ZZT..LZ"'/7'Z 

Şehir gazinosunda 
fevkalade ucuzluk 

Fiatler yarı yarıya indirilmiştir 
K<:hve ıo, Gazoz ıs, 

75, bir şişe Tekirdağ 
Bira so kuruştur. 

Tablldot: 4 kap yemek 
Şarabı 70, bir ş . şe 

Bütün ickiler bu nispette indirilmiştir 
' 

Tenzılat bütün mevsın1 

devam edecektır 



S°AYFA: 4 

VE KUMPANYASI 
... mı:ııa:ıı:ıa:ıı=:ı1aııcı;ııe111ı:ıı:m:::::==ı~:ı::ı::::.::::ı:ı=:::mı::ı:::.::ııaı 

rn.6,U,J Büyük ask ve macera , romanı ru.z,;c;ı; J 

-4~-
Matmazel.. Hiç şüphesiz bir- du. Kardeşi «Gus• se!Sizce gelmiş

birimizi bir daha ve asla görmiye- ti. 
ceğiz. Bunun için size açık olarak Genç kız elini uzattı. 
söyliyebilirirn ki bana yaşatmış oldu- - Bizim mösyöler sabırsızlanma
ğunuz bu birkaç dakika benim bütün ğa başladılar, dedi. Hakkınız var. Be
hayatımı süsliyecek. Rüyalarımda ni çağırıyorlar. Yarın tekrar ve daha 
sizden başka kimseyi görmyeceğim. rahat konuşuruz. Şimdilik bonnüvi. 
En kötü ve zaif zamanlarımda sizi Etiyen Şovel Lorans Lelianın na
düşünerek teselli ve kuvvet bulaca- rin parmaklarını avucunda sıktı. 
• m Gözleri bir müddet uzaklas_an ar-gı . 

-Neden birbirimizi bir daha gör- tistin arkasına takıldı. Sonra Cusa 
miyeceğiz diyorsunuz? döndü: 

Etiyen Şovel acı acı güldü. - Ne var? Ne haber? 
- Yollarunız çok ayn ve.. bir- - Mösyö .. geliniz .. Çabuk olu-

blrlerine çok uzak .. dedi. Siz monden nuz .. İşi beceremedik. Vaziyet kötü. 
hayatın birinci planında ve ön safta Kaçalım .. Yoksa yakalanacağız .. 
parlıyan bir yıldızsınız, ben ise... - Fakat neden •. Niçin bu kadar 
Sustu. acele .. 

Genç kız hafif sesle mırıldandı: - Yolda anlatırım . Burada bir 
- Biz dost olduk. Bilirsiniz ki dakika bile durmıyalım .. 

hakiki dostlar uzun zaman birbirle- ikisi d"' karanlıkta kayboldular. 
rinden ayrı kalmağı sevmezler. Lorans yerine dönmü~tü. 

H t ba 
k• f" Kalbi, çatlıyacak gibi atıyordu. 

- a ıranız na a ı.. &· da b" d"' - ·· h" d' 
Be 1 k k h 

gazın ır u"um ısse ıyor-
- n ya nrz uru uruya atıra d M d , d •. 1 . d" 

·ı "k "f ed u. esut muy u, egı mıy ı, 
ı e ı tı a emem. B b • d k d" d b'l · unu u an a en ı e ı mıyor-

Lorans adamın yanına adeta so- du. Gayri ihtiyari dudakları ucuna 
kulmuştu. iki kelime geliyordu. 

Etiyen, güzel kizın ılık nefesini A k 1 'kbal ~ ve.. stı .. 
yüzünde hissediyordu. Bu sırada etrafı saran küçük or-

Bu, dudak ucuna gelen busenin mandan doğru acı acı feryatlar gel
dizgin kabul etmiyeceği kadar şuuru d" 

ı. 

uzaklaştırıcı bir andı. Bu feryat sesleri gittikçe yaklaşı-
- Unutunuz matmazel.. Rica yordu. Sanki biri h~ykıra haykıra ge

ederim unutunuz. Unutmanız la- liyordu. Nihayet projektörlerin ziya-
zimdır. lan sesin geldiği tarafa çevrildi. Üstü 

Lorans adeta yalvardı. başı yırtılmış biri koşarak geldi ve 
- Niçin? Niçin? meydanın ortasında yere yıkıldı. 
- Öyle lazım.. Üzerine eğildiler. 
Güzel kız göz yaşlarini güç tutu- Valberger .. 

yordu. - Allah Allah .. diye bağırdı. Bu 
- Hayır .• hayİr .. Unutmak iste- bizim rejisör Flumat.. Vah zavallı .. 

miyorum. Seni bu hale kim koydu~ 
- Sakiniz masaıÜzdan sizi çağı- Flumat inler gibi cevap verdi: 

- lar A !ahın - Yolumu kestiler .. Üzerime hü-rıyor . yrı .. 
_ Çağırsınlar .• Hem bu şekilde cum ettiler. Beni soydular. Tunusa 

sizden ayrılmak istemiyorum. Beni götürdüğüm postayı ve filmi çaldı-
dinleyin.. lar. 

Lorans Lelia halaskannİn kolun- - Çaldılar mı? 
- Evet, bağırdım, imdada çağır

dan tutmu~tu. 
dım. Fayda vermedi. Haydut sura-

- Ben, dedi Asla sizi unutmıya- tıma bir yumruk indirdi. Elimden 
cağım. Siz de öyle .. Değil mi? çantayı kaptığı gibi kaçtı. Karanlık-

-Bundan fÜphe mi ediyorsunuz. ta kayboldu. içinde sizin mektubu
Sesiniz daima kulaklarımda çınlıya- nuz olan zarfı ve arslan sahnesinin 

cak. filmi olan kutnyu alıp götürdü. Ne 
- Eğer arzu ederseniz sesimi her felaket mösyö Valberger, emin olu-

istediğiniz zaman duyabilirsniz. nuz hiç kabahatim yok. Kendimi 

- Nasıl? müdafaa için çok uğraştım. Ne ya-
- Fransaya döndüğüm zaman payım. Herif benden kuvvetli çıktı. 

bu §llrltıyı sizin için plaka okur ve si- Beni affediniz Mösyö Valberger. .. 
ze gönderirim. Anlamadınız mı ki bu Zavallı rejisör kumların üzerine 
gece bu şarkıyı ben yalnız, yalnız si- oturmuş, yumruk gibi şişmiş gözleri-
zin için söyledim. ni patronuna dikmiş, ağlar gibi yal-

Allalum !. . varıyordu. 
Plakı hangi adrese göndere- Bu büyük felaket üzerine Valber-

yim? gerin bir hiddet kasırgası halinde kö-
Bil ... Bil. .. Bilmiyorum .. 

aldırtırım. 

Ben püreceğini biliyor. Bu kasırganın 

Şaşkın bir halde idi. 
Bu sırada omuzuna bir el dokun-

üzerine esmesini korku ile bekliyor
du. 

-BiTMEDi-

-------------------------------------------------Çinlilerin bir zaferi 
BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE tedirler. Japon kaynağından verilen ha-

Bu resmi telgrafta tasrih edildiğine berlere bakılırsa Japon kuvvetleri Fu
göre diğer Çin kolu da daha cenupta Kiangın cenubunda Fe-Yanga doğru 

düşmanı Nan-Şang ve Han-Kiang isti- ilerlemişlerdir. 

kametinde deletmektedir. Nihayet üçün- Paris 30 (ö.R) - Çinden gelaı haber
cü bir Çin kolu Yang-Me üzerine yürü- !ere göre Hankeonun zaptı için müca
mekeldir. dele devam ediyor. Japonlar kırk nokta-

Yang-Şang ve Paoli şehirlerinin zap- dan hücum ediyorlar. Çinliler bu nokta
tından 24 saat sonra Su-Şangın da zaptı !arda 800 bin kişilik bir kuvvet lopla
Çiniilerin büyük bir muvaffakıyet ka- mışlardır. Japonlar 26saat süren bir 
zandıklarını göstermektedir. Japonlar harpten sonra Fukyangın cenup şarki
acele rical halinde olduklarından ağır sinde bir köyü zaptettiklerini bi!diriyor
zayiata uğramışlar ve arkalarında bir )ar. Yine Japon kaynağından gelen ha
çok ölüler bırakmışlardır. berlere göre mavi nehri geçen Japon 

Bu haberler diğer kaynaklardan da kuvvetleri Tuçangçini zapletmişlerdir. 
teyit edilmiş ve ayrıca tafsil5t verilmiş- Yankçc nehrinin cenubunda Japon ileri 

tir. Bundan anlaşıldığına göre, Japonlar hareketi devam ediyor. Japonlar Siyang 
geniş bir cephe üzerinde rical halinde şehrine hakim tepeleri işgal ettiklerini 
Dlup Yangeç nehri boyunoa kurmuş ol- söyliyorlar. Hankeonun 130 kilometre 
lukları müdafaa haltı yıkılmıştır. 

şimali şarkisinde Kintan s.hrini 50 .Ta
Diğer taraftan Çin b~ıbozukları dün pon tayyaresi mahvedici · bir şekilde 
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Atatürke 
Yeni ltalyan sefiri 

itimatna1Jlesini 
takdim etti 

---0---
Anbra, 29 (A.A) - ltalyanm 

yeni Ankara büyük elçisi Ottavio 
Dö Peppo bugün Cümhur bafkanı 
Atatiirke itimatnameaini takdim eı

miıtir. 

Ordu 
--o--

Terfi listesi 
Arıbra 29 (AA) - Ordu terfi lis

teoi ali taadika iktiran etmiştir: 
Tümgeneral M.Kemal Doğan Korge

neralliğe, Tuğgeneral M.Zeki Erokay 
tümgeneralliğe, Tuğgeneral Recep Sualp 
Tümgeneralliğe, Tuğgeneral Kurt Cebe 
'.'foyan Tümgeneralliğe, Tuğamiral M. 
Ali Kuluk Tümamirlliğe, Kemal Erman 
barem dördüncü dereceden üçüncü dere
ceye, Tuğgeneral lsmail Hakkı Akoğuz 
Tümgeneralliğe, Tuğgeneral Baki Van
demir Tümgeneralliğe, Tuğgeneral Sabri 
Bese Tümgeneralliğe, Tuğgeneral Ab
dullah lnskocak Tümgeneralliğe, T uğge
neral Hasan Fahri Durudoğan Tümgene
ralliğe, Tuğgeneral Hakkı Uzgener Tüm
:ı;eneralliğe, Rifat T aııkın barem üçüncü 
dereceden barem ikinci dereceye. 

Piyade Albay Fikri Erbuğ Tuğgeneral
liğe, Topçu Albay !.mail ülker T uğge
neralliğe, Kurmay Albay Rifat Mataracı 
Tuğgeneralliğe terfi etmişlerdir. 

Albaylığa terfi eden yarbaylar: 
H.Nami Malkoç Çamlıca, M.Kemalet· 

tin Güngör Çenkelköy, O. Lütfi Kökaal 
Erzincan, Ra,it Gürgen Bayburt, Haydar 

Günkut Üsküdar, Celaleddin Sorguncu 
Topane, Fehmi Türesel Gedikpaşa, Feh
mi Bengi Antakya, M.Rahmi Egemen 
Davutpaşa, Şükrü Alaçam lstanbul, 
Nazmi Ataç Selimiye, M.Nihat Burihan 
Bayazıt, Abdülhalim Orluz Nişantaşı, 

M.Emin Akıncı Dabağlar, Hamit Ermut
lu Üsküdar, M.Bahaettin Kuaban lstan
bul, E.Hıfzı Alpdoğan Taşköprü, Vahit 
Aykor Selanik, M.Asım Aksoley lştip, 

Hüsnü Arslanoğlu Van, M.Cemil Kan
demir lşkodra, Abdüsselam Savaf Hacin, 
Hüınü Bi!ge lstanköy, A.Ragıp Altan 
Erzincan, E.Nihat Sözeri Şumnu, Bedri 
Erk Egene, B. Sıtkı Okan Cesri Mustafa
pa§B, Alzzct lşıldak Hanya. N.feyzi 
T alimcioğlu Davutpaşa, Dursun Atatuğ 
Trabzon, M.Asım Üstüner lıkodra, O. 
Kazım Erdemir Erzincan, Srrn Şener Ci~ 
rit, M.Behzat Köker, M.Paşa, M.Hulusi 
Aıak Maraş, A.Cemal Oğan Eskicuma, 
Neşet Aliveren Kırklareli. M.Saim Ko
çak Sivaslı, Hakkı Turan lstanbul, !:;im 
Onhan lstanbul, M. Şevket Pasın Erzin
can, M.Salahiddin Çuhacı Üsküdar, M. 
Cemil Ulusoy Erzurum, Hakkı Tuğbay 
İstanbul, Sabri Hınçal (Yenizara) 

Filistjnde 
Mutedil Arapların 
şefi tay yare ile 

nere ye gitti? 
Kudüs, 30 (AA) - Mutedil Filis

tin Araplannın ıefi Ragıp Nasasibi dün 
hava yolu ile Filistinden ayrılmı~tır .. Ne 
maksatla yapıldığı malüm olmıyan bu 
seyahat memlekette derin bir al8ka 

uyandırmıştır. 

Lord Lansburi 
Belgradda 

Belgrad, 30 (AA) - içtimai basi
ret nazırı B. Cvetkoviç bu aabah maruf 

lngiliz siyaset adamı B. J orj Lanaburiyi 
kabul etmiş ve kendisiyle uzun müddet 
görüşmü~tür. 

Almanya - Yıınanis
tan anlaşması 

Berlin 30 (ö.R) -Almanya· Yuna· 
nistan arasında tam bir senedenberi de

vam eden dostluk ticaret mukavelesi bir 
anla~a ile neticelenmiştir. Yunanistan 

ve Almanyanın ticaret mübadeleleri bu 
yıl yüzde }İrmi bct nisbetinde yükselti
lecektir. 

Londra abinesinin dün 
yaptığı f ev alide içtima 

BAŞTARAFI üÇüNCÜ SAYFEDE yine tercüman vazifesini görecektir. Zannedildiğine göre bu konuşmalar na. 
lamlandı. Alman Südet partisine den Südet partisinin dünkü · t' d 1 d b hah 11 d ıç ımaın a zır ar arasın a u sa saat e ya.ıt 

vermeğe kalkıştılar. Pragın büyük sulh Lo d Ruh•'- ile B H nla d ılan 1 b" uk dd l r ... ~uan . e yn arasın a p top antının ır m a emesi o "" 
iesti takdir edilmediği takdirde dünya geçen gün vuku bulan mülakattan bah- muştur. Resmt mahafil bu içtimaın bir 
sulhunun en kötü tehlikeye maruz kala- d b' B Fr nk b ül' •k t kah' k · d ğil' d lar .. . . . . ... se en mc us . a u m e:t a ın ına onseyı e , sa ece nB.!ır 
cagını Londra ıhsa.s ettı. İngilız umumı İn ili .. af . . 

• b h g z mutevassıtı tar ından ısrarla ıçtimaı olduğunu tasrih ediyorlar. Bu. 
efkarının u suretle azırlanmasını pa- .. .

1 
.. . .... . 

.. .. . .. . . . . gosten en arzu uzerıne yapıldıgını bıl- nunda ehemmiyeti vardır. Zira nezaret-. 
zar gunu hır surprız darbesı tak.ip etti : ,,,_,_ .. takb 1 ·· k 1 d 1 üks k lar . . ~..,,.. ve mus e muza ere er e par- erin y" e memur ı kabina koysey. 
Lord Runsıman bay Haynlaynı davet tini" al • . ti ·· l 1 1 h 

. Öy! f d·ı· k' 1 . . .. n acagı vazıye şu soz ere za !erine iştirak edemezlerse de nazırlar 
ettı. e nrze ı ıyor ı ngıhz mutavaa- t . t' 

h -'·'k• k d S"d Al nl e mış ır: içtimaında hazır bulunabilirler. 
sıbnın a.JLI ı rna sa ı u et ma arın . 

. . Ç k kl"fl . . k b l dil < - Nihat maksadımıza yaklaşıyoruz. Bu konuşmaların başlıca mt!'V%UU 
reısıne son e te ı erının a u e - . k .. ,.. . 

. hakk d k' 1 .1. b'ld" Bır aç gune kadar katı parti oynanmış Pragda Çekoslovak hükümetile Silde( 
m~ı ın a ı ngı ız arzusunu ı ır- ak . . ... 

olac tır. Şundıden şunu söyliyebılirız Alman delegeler! arasında cereyan eden 
mektlr. 

bu .. tü"n ki şimdiye kadar yaptığımızdan daha faz- müzakerelerdir. Sir Nevi! Hendersonla Nih3yet Londra Salı günü için 
1 1 • bild' d' A 1 la tavizat yapacak değiliz.> B. Aston Godkinin Bertin ve Pragdan ge-

nazır arın top anacagıru ır ı. y ar-

d b 
. .. t' . .. k 

1 
d Prag 30 (Ö.R) - Çekoslovak otorite- tirdikleri dokuınanter ve saire istihba· 

an erı suren ne ıcesız muza ere er en . .. .. . . 

1 il
. • fk• b. d b" lerı hükumetin ahiren müstesna mahi- rat görüşülecek ve b~vekil slr Nevil 

sonra ng ız umumı e arı ır en ıre ... ıı· .. k . . Ç"nk'" . yette askeri tedbirlere tevessül etliği Çernberlayn ile Lord Halifaks ve sir Con-
sura ı muza ere ıstıyor. u u vazıyet . 

Ç k 1 ak 
.. . kil al B hakkındaki haberleri tekzip etmişlerdir. Saymaon arasındaki konferansın netlce-

e os ov yaya musaıt te mışbr. u 

::'~~=:~ti Lo=:~atav;;;:;:~ p ariste !eri ÜZRerindeodurulamcaktaırd. a 
emniyetsizlik uyandıracak mahiyettedir. ' 
Bizim için yeni Çek tekliflerinde Südet /ngilterenin kat i 
Almanlanru kabahatli göstermek için ye- arzusu bir memnU
ni bir manevradan başka bir şey gör-

n i yef uyandırdı 
Patis, 30 (ö.R) - Fransız gazetele-

tedir. Bu neşriyat Alman ordusunun te- ne giderek hariciye nazırına Almanya
sir uyandırmak çin çok geniş mikyasta dan gelen son siyasi haberleri bildirmiş
yaptığı manevralarla ayni zamana teoa· !erdir. tl'ç çeyrek saat sonra Çekoslovak
düf ettiği için bir kat daha tesirli olmak- ya sefiri B. Jan Masarik Forayn Ofise 
t•dır. Almanyanın Çekoslovakyada mü- giderek sir Robert Vansittart ile Prag
~.:.ı.halesi ihtimali hak.kınd muhtelif h.ü- dan aldığı son raporu müzakere etmiştir. 

kümet merkezlerinde hasıl olan şüpheler Saat 13,15 te sir Con Saymon, sir Ne
de bu endişeleri arttırmıştır. lngiliz res- vil Henderson ve Lord Hali!aks toplan
mi mahfellerinin fikrince ihtilafın hızlı mışlardır. Bu konferans saat 13,30 da ne
hir şekilde halli çok mühim olmakla be- ticelenıniş ve saat 15 te ayni zatların işti
ı·aber müzakereleri tacil için bu metoda rakile Dovning Street'te b"§Vekilin dai
müracaat edilmesi müdafaa edilemiye- resinde tekrar edilmiştir. Saat 16,20 ye 
cek bir harekettir. kadar devam eden bu içtima hakkında 

metinin son sözü şeklinde gösteriline va.ı 
ziyctin ıslahı imk8.nı olamaz. 

Fakat Alman gazetelerinden farklı 
olarak ltalyanlar Londra hükümetine ta• 

rizde bulunmıyor ve lngilterenin tava.o 
sut ve aulb gayretinden şüphe ebniyor• 

lar. Roma lngiliz kabinesinin bitarsffığı. 
na itimat etmektedir. Bu tavru hareket;. 
te bir taraftan kuvvete müracaatten do
ğabilecek tehlike hissi, diğer taraftan Is• 
panya hakkında bir lngiliz • ltalyan an• 
laşmast ihtimaline zarar verebilecek hio 
birıey yapılmaması hakkında ltalyan• 
lann dikkat ve alakası kctfedilmektedir. Bu haller lngiliz kabinesini vaziyeti resml hiç bir tebliğ neşredilmeıniştir. 

esaslı şekilde tetkike ve müzakerelerin -------------------------------
sert bir şeklide inkıtaının Avrupa eulhu 

için doğurabileceği neticeleri göz önün
de bulundunnağa aevketmiştir. 

Pragda 

Çek Cümhurreisi 
Beneş Südet şefi Hen
la ynla konuşacak mı? 

Paris 30 (ö.R) - Prağdangelen haber
ler azdır. Çekoslovak hükümeti bir inti
zar vaziyeti almıştır. Sudetlere en geniş 
tavizat yaptığı ve hattA ilk projesini de
rin şekilde tadili de kabul ettiği cihetle 
hükümet şimdi müzakerelerin devamı 
için Lord Runsiman heyetinin münasip 
bir teşebbüsünü beklemektedir. 

Reisicümhur Br Beneşin bugün B. 
Konrad ve Henlayni kabul ettiği haberi 
kat'l olarak tekzip ediliyor. 

Londra, 30 (A.A) - B. Beneş ile B. 
Henleynin yakında yapmaları mutasav
ver görüşme hakkında mütalealar yü
rüten Tayınis gazetesi diyork:i: 

Peştede patlıyan bom
ba suikast bombası mı? 

Budapeşte, 30 (A.A) - Akşam naip Hortinin Budapeşteye mu• 
vasalatından Üç çeyrek saat sonra Tuna nehrinin kenarında mumai· 
elyhin çıktığı rıhtımın karşısında bulunan bir kahvenin yanında bir 
infilak olmuştur. Üç katlı binaların bütün camları kırılmıştır. lnfila· 
kın §İddetinden üç kişi sokağa düşmüştür. Nüfusça zayiat yoktur. 

Budapeşte, 30 (A.A) - Naip Horti akşam Almanyadan buray• 
gelmiştir. Mumaileyhi hamil olan vapur saat 17 de Tuna rıhtımı~ 
yanaşmıştır. Yağmurun şiddetle yağmasına rağmen halk naibi alkıt
lamağa gelmiştir. Naip bütün nazırlar ve siyasi rical tarafından kar§ı• 
lanmıştır. 

Bütün 
vakkat 

cephelerde 
durgunluk 

mu-
var 

Paris, 30 ( ö.R) - ispanya harbi bütün cephelerde bir tevakkuf 
devresi geçiriyor. iki tarafın tebliğleri de hiç bir zaman bu sabahki 
kadar kısa olmamıştır: Barselon Estramadore cephesinde bazı köyle· 
rin zaptını bildirmişse de Salamanka bunu derhal tekzip etmiştir. Eb
re ve Akdeniz cephelerinde muharebeler durmuştur. iki taraf mevki
lerini tahkim ile meşguldür. Ciddi bir muharebe kaydedilmemiştir. 

Saat 11.30 da beş Savoya tayyaresi Alikante liman mıntakasıni 
bombardıman etmiştir. 14 ölü, 3 yaralı vardır. Denizden gelen üç mo· 
törlüler yüksekten uçtukları cihetle attıkları bombaların ekserisi de
nize düşmüştür. Bir saat evvel de Valansiya bombardıman edilmişti. 

Ş~ngha.yın IngHiz m':'takası hud~du~d~ bombardıman elınişler, 200 den fazla 
dorl kılometrelık hır ah.~ap kopruyu bomba alarak bin kad" sivil o"ldurm" ;;, ----------------

..., ""////.T/;.7 ///,'///./LL/LZZ:IZY7/V• 

Londrada hlıkim olan intiba Prağ hü
kümeti tarafından yapılmış olan yaklaş
ma hareketinin Südetler tarafından her 
türlü muslihane halli imk3nsız kılacak 
bir itilaf girizlikle karşılanmamış olma
sıdır. Şimdiki ahval ve şerait dahilinde 
b~lıca tehlikenin çok büyük bir hAdise
nin patlak vermesine sebep olmak muha
tarasını arzeden Alman gazetelerindeki 
hücumların şiddetinden ileri gelmekle 
olduğunu red ve cerhe imkan yoktur. 
Londradaki Almanlar mahafili bu şid

detli israr olmasa idi Südetlerin davası 
hiç bir zaman tetkik edilmiyecekti mü
taleasında bulunmaktadırlar. Her ne 
olursa olsun itidal ile hareket etmek za
manı hulUI etmiştir. 

Paris, 30 ( ö.R) - Bir lngiliz gazetesi lsviçrede Bal şehrinden ge
len bir telgrafta Kont Lui Lierakordanın general F ranko namına eski 
kral on üçüncü Alfonsu ziyaret ederek nasyonalist zaferinden sonra 
tekrar tahta çıkmasını teklif ettiğini yazmıştı. Kont Lui Lierakorda bu 
haberi tekzip etmiş, general F ranko tarafından asla böyle bir vazifeye 
memur edilmediğini ve Alfons nezdinde buna benzer hiç bir teşebbüs 
yapmadığını bildirmiştir. 

Hitler istihkamları, hu-yakmışlar<lır. 600 Japon askeri Şangha- \•e ~aralamışlardır. 700 evi tahrip etmiş- ' " 
ya do<rnı yapılabil•cek bir hücumu kar-

1
lerdir. ' Halkevi kösesi. 

şılamak üzere Ingiliz golf sahasında ' Prag 30 (ö.R) - Lord Runsiman he-

mevki almışlardır. 
Çin komünistleri dün sabah Pekin hi

sarlarından 50 kilometre mesafede bir 
askeri treni mayın patlatarak u~U."IllUŞ
lardır. Japonların zayiatı çok ehemmi
yeilidir. Bu noktada Pekin-Tiyençin de
miryolu da katedilmiştir. 

Japonlar bilakis Hankeo üzerine ileri 
hareketlerinin devam ettiğini bildrimek-

için mukavemet 
1 

emir alm11lardı. 

Ağaçtan düşerek 
yaralandı 

• ?'f.r//////////../7/77. yeti azaları dün parlemenloda hükümet 
1 - Evimi~ bahçesinde her Perşembe itillakında dahil partileri temsil eden 

günü saat 21 de karagöz oyunu ve her komisyonla üç defa görüşmüşlerdir. 

Patar günü de saat 21 de orta oyunu Saat 18 de Lord Runsiman reisicümhur 
Bayraklıda T 3ş)ık sokağında 1 sayılı vardır. B. Beneş tarafından kabul edilmiş ve 

evde oturan Fuat oğlu 9 yaşında Kamü- 2 - 31-8-1938 Çarşamba günü saat kendisile uzun uzadıya görüşmüştür. 
ran, bayram yerinde bir ağaçlan düşe- 17 de halk dershaneleri ve kurslar, saat Lord Runsiman ile B. Henlayn arasın
ı ek yaralanmlJ ve hastaneye kaldırılmış· 18 de sosyal yardım komitesinin haftalık daki görüşmelere bu hafta devam edile
br. toplantısı vardır. cek ve prens Hohenlohe bu mülakatta 

\ Talt ı oruıu..J'• .... .._..,.._ ...... 

dut kıt' al arını teftiş etti 
Bern, 30 (A.A) - Ciddi bir membadan Berne gelen malumata gi' 

re Hitler dün Loerrache mıntakasında görünerek lsteiner Klot
kamlannı teftiş etmiştir. Bu havalide Alman kıt'aları bulunduh 
bu kuvvetlerin iki fırka ve belki daha fazla olduğu haber verilmek· 
tedir. 

-
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4 KARILI IMPARATO 

-41- Ya.zan: Kemalettin Şükrli 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

imparator hiddetten mosmor 
Seviştiler •.. Evlendiler oldu 
Fakat Sevgilisinin kocası saraya gelmişti. Her halde bir rezalet 

çıkarmak için gelmişti. Onu kim çağırmıştı. Nasıl gelmişti Zavallı kızcag"' iZ 
Prenses T ekla, Sebastiyanodan Hıristidi susuyordu. dar tehlike yoktu. 

daha kolay ve daha çahuk intikam Leon: 1 Leonu teskin için: 
ıılabileceği sevinci ile doğruca impa- - Söyle .• Söyle .• dedi. Kutzun- - işte, dedi. Bu mesele hakkında Çal1şt1g"' ı fabrikanın rnİlyo-

torun yanma koşmuştu. yoteıı buraya kendiliğinden gelmedi bize bizzat Sebastiyano malumat ve-

lmparator, sevgilisi Zoiçe ve ıa- ya .. Neden dün gelmedi? Neden ya-jrecek. ner sahibi ile evlendi. Bal 
ray nazın Hıristidi ile beraber, Kut- nn gelmedi de bu sabah geldi. Her Sonra saray muhafız kumandanı-

tunyotesden bahsediyorlardı. halci!' onu bir çağıran oldu. na döndü: ayı seyahatine çıktılar. Ko-
Leon: - Evet haşmetrneap.. Kutzun- - Prenses Tekla, kocam Kut-
- Bu herif, her ne bahasına olur- yotes saraya kendiliğinden gelmedi. zunyotesin saraya geldiğini ve sizin b• k k b • tt • 

la olsun buTaya gelmemeli .. Bir re- Onu buraya bir çağıran oldu. odanızda olduğunu söyliyor. Bunun cası ır aza ya ur an gı ı 
:ı:alete meydan verrnenıeli .. dedi. Bu sözleri ne Hıristidi söylemişti hakikat olup olmadığını anlamak is- k d • d •• ıı· "' • • k b tt• 

işte tam bu sırada Tekla odaya ne Tekla ve ne de Zoiçe. tiyorduk. en ) e guze lglnl ay e 1 
girmişti. Odanın eşiğinde Sebastiyano du- Sebastiyano, Zoiçeye doğru dön- F k 20 •ı l k • d k d 

Büyük bir heyecan içinde : ru!o':'1u· iki büklü":'. olur gibi eğ!~- dü. . . a at mı yon u mır asa a on u 
- Ha,metmeap .. Haşmetmeap.. mı§. ımparatoru selamlamıştı. Yu- Ona karşı da denn bır reverans 

dedi Felaket .. Ku.~nyotea sarayda. z_ünde sükunetle karışık ince bir is- yaptı. . Amerikanın en meıhUT zengin ve mil-, Lintle Cunentte karaya Çtktdar. Kano lnamıyarak yerinden kallı:.b v~ ...tara atıl· 
Bu haber hepsını §afırtmIJb. tıhza hali vardı. - Evet.. dedı. Kutzunyotes ce- yonerlerinden Doç otomobilleri fabrika- otomobildeki paketler otomobile nakl- ıdı. Karısı onun aular anısında kaybol-
Leon hiddetten köpürerek bağır- Kapı yoklaşnın adetini yakından napları.. törü Mösyö Dodee (Mis Lurina: Malı: edilitken bir paket yere dii§tii. Mütbit ,duğunu rördü. Hemen imdat düdükleri 

dı: bilen Hıristidi onun bu hali sükiine- Odada derin bir sessizlik oklu. Donald) isminde bir t elefoncu kızla oe- bir ittial oldu. Möoyö Dodee. cenç ka- çalındı. Bir deniz tayyateoi tahlioiye ei-
- Sarayda mı) Nerede) Sarayın tinden derin bir nefes aldı. Demek Demek doğru idi. vimit ve evleruni§ti nan bir arkaclaft qu ourette ,..reian- mitlerini satkıtaralı: facia mahallinde do-

nereııinde) Nan! ırirnıiş .. irademe na- Sebastiyano kendini kurtarabilecek- Leon, Zoiçenin söylemesine mey- Erieneceii güne kadar Mio Malı: Do- ddar. !aştı. Dodııe bulunamadL Şimdi infilalı, 
nI kartı gelınit bu ltüatahlığı yapan ti, ve hatta onun aynı zamanda gü- dan bırakmadan bağırdı. nald. Dodeenin fabtika.ıda. haftada Pat!o-aıı paket içinde dinamit mermi- ile bütün çehre güzelliğini kayhetmit bir 
lcim? zel bir oyun planı da ha21rladığını - O boraya her halde yalnız gel- 15 dolarla telefonculuk yapmakta idi. !eri vardL Yaralılar bir an evvel b..-- ııüzel !uz. hem kaybolan güzelliiine M. 

- Bibniyonıın hapnetıneap.. anlamı§tı. medi Onu bir çağıran var. 2 Aitmoeta nlendiler. 8 Aiuotoeta neye nakledilmelr. için derhal Kano oto• oönen aaadetine acı;yor n 15 dolar haf. 
Yalnız Kutzunyoteain timdi §il An- Bu oyun kime lcar§l idi? - Evet haşmetmeap.. Onu bir Antorioya balayı oeyahatine çılr.tılar. Bir mobile nakledildi. Dodıre ntırap içinde talılc ll'erine 20 milyon dolarlık bir-. 
da aaray muhalız kumandanı Seba.- T ahii T eklaya kar§!.. çağıran var. Kano otomobili ile eeyahat edi;yorlarcb. kıvranıyordu. Bir aralık acılarına da)'a- vete konuyor. 
tiyanonun odMı.nda olduğunu biliyo- Leon, Sebastiyanoyu görünce ona - Ve onu çağıran burada bizim 
rum. Det-hal size arzı nıa!Uınata kot- karşı da köpürecekti. aramızdan biridir. 
tum. Fakat Zoiçe, güzel kadın bir gün - Haklısınız haşmetmeap .. Kut- insan kasabı Vaydman Hıriııtidi de §a§Jrtnıştı. evvel Hıristidi ile gelirken hamam zunyotesi saraya çağıran, davet eden 

l~n §&kaya gelen tarah yoktu. Or- külhanı avlusunda Sebastiyanoyu burada, bizim aramızdan biridir. 

-BiTMEDi-
tada arkadaş Sebastiyanonun kelle- ilk defa görmüş ve hoşuna gitmişti. 
ei vardı. Belki de vaziyette korkulduğu ka

Hele bu haberi getirenin Tekla ol-1-=================--..,.====;;;-=;;;;;;;;;; 

ması ~heleri büsbütün artırmıştı. Avusturya va!isi Avusturyada Bütün eski itiraflarını inkar ederek: 
'tBen kimseyi öldürmedim,, diyor 

Prensesin Sebastiyano aleyhinde-
ki vaziyetini de bildiği için hemen TUrkiye için neler 
ileri atıldı: • sHylUyor ? 

Yahudi b""kkallar ,eker 
satamaz 

- Haşmetmeap, dedi. Müsaade Berlin - Amiral Hortinin refikaao ta- Viyana - Bundan böyle art olmıyan 

buyurunuz da gidip anlıyayım. Her rahndan Alman harp gemisine cPrens 
halde bu itte bir yanlışlık olacak. 
Prense•, intikamını sonuna kadar al
manın kindar zevki içinde .• 

büyijk ve küçük mağaza ve dükki.nlata 
fabn"lı:alardan geker ven1miyecektit. 
Bundan malcsat A vuaturyada bala ya
hudiler elinde olan büyük ve küçük hak-

Vavdmanı Moro Giafferi mi müdafaa edecektir? 

- Yanlışlık Yok, dedi. Kutzun
yotesin muhafız kumandanının oda
sında bulunduğu muhakkak. Bu ada
mın buraya gelmesi onun meseleden 
haberdar olması ve hatta kasten sa
raya çağırılması demektir. Bu hain
ce işi kim yapabilir? Sırnmızı bura
da hazır bulunan biz ve bir de Sebas
tiyanodan başka kimse bilmiyor. 
Öyle değil mi aaaletmeap saray na
zın hazretleri? 

Alaylı olmakla beraber bu kat'i 
söz ve ithamlar Hıristidiyi içinden 
kızdırdı. 

Bununla beraber hakilcati bilmi
yordu. 

imparator İse aükünet bulacak 
yerde bu tahrik sözlerinden büsbü
tün kudurmu~. 

- Hıristidi, dedi. En sadık adam 
olarak getirdiğin bu herif demek ni
hayet bize ihanet etti. 

Bu sözler aynı zamanda Hıristi
diyi de tehdit ediyordu. imparator 
saray nazırına: 

- Sen de Sebastiyano ile birli.k
ain. Demek istiyordu. 

Öjen> isminin verilmesi töreninde Avus
turya valisi dolctor Sayn-lnkuart nutkun

da Prenı öjenin vaktiyle T"urkler ve bat
ı& Fraruız krallarından on dördüncü Lui 

ile mücadelesini zikredetek o günkü va-

kaliyelerin aüra.tle taafİye•İnİ temindir. ___ , ___ _ 
Paris (Ağustos) ınalinden ibaretti. resini bıralonadan giden bir yo!c:untQ 

Binaenaleyh hA.klmleri ilgilendiren ve bavulunda bir paket mektup bulunda. 
İn.san kasabı Vaydmanın bütün çetesi tenviri icap eden biricik mesele şu idi: Millionun aşk mektuplan ..• 

hapsedlimiş midir? - Million cRoje Lebloıa ve cJanin Million, Jan Blanla birlikte bir Almaıı 
ziyetle bugünkü vaziyet ara.ında benzer- R o·· ntkende yenı· o b .. dü Fransız tahkikat hA- Kellen adlı genç ve güzel kızların kat- hapishanesinde yatarken Vaydmanı ta-
r1c bul d • "dd" ım· nl n eş gun r lin .• ,_.,_ .... ,. midir? . 
ı un ugunu ' .. e ıt ve IU an kimleri polisleri avukatları ve gazeteci- e ışu.r'"'" e~ • ..., nımışlardır. Bu hararetli aşk mektuplan 
oöylemiıtir: b• b ) ' ' Bu nokta tahkikatı idare eden hay . . 

J r U U Ş !eri bu sualin cevabını araştırmaktadır- . .. .. rgularınd k disini" • Maguy adında Kartiye Latende herkesın 
cBııgün artık Türkiye ile bir ihtilafı- !ar. Berrynın butün so a en tanıdığı bir genç kıza gönderilmiştir. 

ıruz kalmamıştu. Bilaltia Almıuıy& ile Betl.n - Bugünlerde, Bon wehrinde Vulzi cinayetinin korkum; canavan göstermiştir. Maguy Millionun ilk önce arkaclaşı, fa-
Kemal Atatürltün modem Türkiy""i ara- profesör Jankerin icad ettiği bir rontke- taraf d te kili le b" d 1 iti- On ilk KAnun 1937 denberi bu cihet 

. _ . .. ın an v a a ın e yapı an . kat nadiren metresi olmuştur. Bununla 
aında münasebetler fevlcalade eyidir. nın tecrubelen yapdllll!ltu. Profesor Jaıı- aflardan bUt"" . ti .. b" tevazzuh etmiş sayılamaz. her b Alın kadar .._, . . • . . r sonra, un emaye ennı ı- . . . 1 . a er onu anyaya ta ..... p e~ 

ket, fUildiye kadar yapıldığı gıbı ıuaab b" rta d""k V dm t HattA o tarihten ben h!dise erın iç 

Bir dakikada 
boşandılar 

Londra, 2 6 - Meşhur lngiliz kadın 

tayyarecisi Amy Molison aleyhinde ola

rak Jim Moliaonun açtığı bopnma da
vası bir dakikada neticelenmiştir. 

Böylece Arni Molison genç kızlık is-
mi olan Amy Johnson ismini almıştır. 

Jim Molison bir çolc yeni telcorlara 
hazırlanıyor. Ami Johnsona gelince şİJn ... 

dilik bir kenara çekilerek hem kocasını, 
hem de tayyareciliği unutmağa çalıııa
caktır. 

rer ırere o ya o en ay anın o~ .. . . . . . mişür. 
vücuddan geçirdikten sonra .,.kili foto- basında '"'··ka b" kalmadığı ha atı- yuzü çok değişmıştir. Vaydman hücre-

"""i ırşey ' Y • • --'-""' • · de · k lar ı Bu mektuplar insana bambaşka bh 
graf camlanna almamaktadır. O doğru- nm meşımı karyerlni çizen azılı caninin sının se=ıı& ıçın garıp arar a - Milli dah ld L•--'-' 
dan doğruya rontltende kullandan ve .. 1 ek "tiraf tm k ı•-·--- mıştır. Başkalarının hayatiyle merha- onun 8 mevcut 0 uğu lll""1lll 

ne soy em , ne ı e e =ı=a · z· Milli ktu la d 
ıtıklar veren teınaiyeye resmi Çtkannalı: h sini .. 1 di" iti af ttı•• ınetsizce oynıyan bu adam kendi can venyor. ıra on me p nn a P" 

ep soy e ğl ve r e gı zaııne- k d"" ·· t•• Kafas ki tin" _ ~"' hayret bir hassasiyet ve şafkat ese-
sUTetile 40 senedenberi düıünülüp te bir dilmiştl. aygı.sına uşm~. ur. ını Y~ '~- . . • • 
türlü halledilemiyen bir meseleyi hallet· yalnız hafif ··1g li h ktal den kurtarmak ıçın meşhur Landru ve rl gostermekte, sevgilisıne ahlak dersleri 
miştir. Bu yeni icat ile rontken fotoğraf -•-·- nla çe go eılırsaazı. no ar Şmid hemşirelerin avukatı Moro- Giaf- vermektedir. Bu kadar dilrilst ve ahlil:-

• . . k~tı. O r aydınlat ınsan ka- f . -L•• . . k · .. .. . . 
alma teknigi pelı: bastileşmıştir. Bu ront- b d' l b" ktas enye v"""aıetını verme arzusunu ız- çı gozuken bır adamın en korkunç cına-

sa ı avasının esrar ı ır no ına te- har tıni tir B dan da b kl 
ken ile 30 ki•inin 1 O dakilca içinde ıtık düf" dilmi" kti Hi 1mazsa tahki- e ş · un sonra e en- yetleri işleyebileceğine insan i.nıınmak Is-

, sa e yece . ç o · başl tır v elman b""tUn 
şemsiyesine rontek resimleri alınmakta- kat bilimi bunu böyle Umit ediyorlar- '.":'yen şey . ~ışol · ay u miyor. 
dır. Bu suretle fotograf çıkarma masrafı dı. ıtirafla~ını ink": ~ una sapmıştır. Acaba duygulu ve me'rhaınetli bir in· 
d azal Muhaf b ·ı1 . Tahkikat hAkimi: ılı b" · h ish ha a mııtır azanın ası e§mesı sanı az ır canı yapan ap ane ya-

' .. . - Vaydman Fritz Fromıneri nasıl öl- tı mı olın stur• 
de oldukça mühim tol oynamalctadır. GÖLGELER.. dürdünüz, anlatınız dediği zaman 0 : Wj • 

lpk oemsiyesine çıkardan fotoııtaflar, es- O be ··1d·· ,,_ B dan - nu n o urmeu.uıı. un ev-
ki rontkenin yerini tutmıyacak aadece Şu hafif gölgelere gelince yapılan ci- velkl. sözlerimden rucu ediyorum demiş-
tamamlamasına faydası dokunacaktu. nayetlere Roger Millionun ~tirald ihti- tir 

tKt HADISP: 

· Böylece tahkikat hakimliği iki yeni 
Sonra bizi yok eder. Demesi ile padişahın aklı başın- Hakim gözlüğünü çokarm~ ve hay- hldise ile karşılaşıyor: 
Diyerek şahzadeyi alıp saraya gö- dan gider. Kralın kızı da her yerde retle ayni suali sormuştur: 1 - Vaydmanın inkarları. .. 

türürler. anılmı§, yolunda ölen de pek çok, - Ha~di Vaydman ~ay~. ~yunu b:- 2 - Millionun aşk mektuplan ... 
Halk masalları 

Birkaç gün geçince §Bhzade pek mu§. rak. ... Düne kadar bUlbül gıbı ıtl.raf ecli- Bundan anlaşılıyor ki Vaydman dl< 
ziyade hastalanıp döşeklere serilir. Padişah düşünüp taşınıyor ı yordun.. Şimdi bu ricata sebep ne? vası daha çok zaman mahkeme safhasıııa 

Rüyasında gördüğü kızın hayali - Ne olur ne olmaz.. - Frommeri ben öldürmedim. Başka intikal edemiyecektir. 
ile türlü türlü ah •. vah etmekte olan Diye krala bir mektup yazar. söyliyecek sözüm de yok.. Moro Giafferi bu inkarların hakikat 
padişah haber alarak oğlunun yanına O da: Bunun üzerine önündeki dosyayı mu- olınası muhtemel bulunduğu fikrindedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Kral aşık şehzade olan kızına 

-1- 1. d d" . K vakkaten kaldıran hAklm: O b. le • ~ "tiraflann llektUel Re ıo er ını sorar. - ızımı şimdiye kadar çok kim- nasıl .. ır ço cınay~. ı ı enle 
Evvel zaman ı"çın· de.. ket ·-'-ının da bir tanecik kızcagızı" O da· 1 · e~· ' •ki ıl • ıklı" - Ya Reymonde Lozobru ol- bir masoşizme atfediyor !1'1" • ııe er ıs caı. ._.. n as aş gııu çe- d.. d.. di · 
Vaktiyle padişahlardan birinin er- varmış. - Şah babacığım, bana bir hal ker üç dev vardır. Her kime verecek u.:.ı; ye 

80~~\. inldl dı Şu halde Vaydınan bir deli midir? 
kek olarak dünyaya güzel bir erkek Oğlan uyku arasında bir rüya gö- geldi. Ne olduğumu bilmiyorum. Şu 

1 

oldumsa onlar bırakmadı. Ben de _ c!:uc~a~ .. 
1
d.'.'" ~ r. Doktorlar bunun aksine rapor venn11" 

Çocuğu gelmiş . rüp kızla bir dere başında oynaşıyor- kadar ki rüyamda gördüğüm bir kı- ahdettim, kızımın dütmanlarııu kim B" ka d ~n ° ";"' K . ka lerdir. 
Gelmiş ama padi§Bh bu çocuk için !armış. Etme.. Etme diye §akalaşır- zın ateşi beni yakıyor. Hastalığıma telef ederse kızı mı ona vereceğim. tili" hırü ç ina . d sonrdilla an ovenınrtak- İnsan kasabı vakıt kazanmak nu isti-

deli d. 1 B" dakik l k __ ı. ad d.. .. .b. b" ak D k cres e ıa e e yor ve suç o - , t. ahk fh ıvane o urmuş.. ır · a ar en tw•Z e suya uşuyor gı ı ır mer etme. iye arşılık haber yollar. Padi- 1 tahkik t hlki.mlni h ok yor . ..,in m eme sa asını geriletmek 
onun y·· .. .. .. ki k b- "lıkl D . ·ı d'--ı. k --1. b arı a n uzuruna ç a- ti 1 .. .. il • ·-'·-uzunu gormese a mı ay çıg a uyanır. . emesı ı e pa ~. ta evvelce aş - tw• unun üzerine oğluna daha pek nlıyordu. Fakat onlar da birer kuzu ka- sure Y e omrun uzatınaga mı ~ı-

edermiş. Kalkar ~'."" ki ne~-".~· ne de I~ falan çe~iş, aürın~ş, her türlü I çok_ kandı_rıcı sözler söyliyerek vaz- dar masum olduklarını iddiaya başla- yor. Bu da pe~ m~~emeldir. . . 
. . Çifte lalarla gece gündüz saray dere .. Kendinı bahçede gorur. dilden anladıgından oglana her ne geçırmek ısterae de §Bhzade bir türlü şl dı Vaydman bu Eylülde çok mühim ba-
::.;nde, Yanımda bahçede eğlendirtip Hemen uyuyan !alarmı uyandıra- kadar kabahat bulmazsa da dünyada kanmaz Bunun üzerine padişah kra- m~ ar~ b" ka gün t kr zı ifşaatta bulunacağını söylemişti? Şim-

ş dakikalık yere yalnız olarak ko- rak telaşla: ondan da başka çocuğu olmadığı im yazdığı mektubu oğluna göate- . ti ay e':ı~dl ır ç sonra e ar dl herkes bu ifşaab bekliyor .. 
Yuvermezmi A 1 la - ba b" hal . . . ah ıs cvap . B k f. . . - man a cıgım, na ır ıçın: rınce ş zade: !nkAr yolunda sebat ettiği görüldü. 
on ;ör adar aevgilı çocuk ta ~~ üç o!_du. Meğerae rüya imiş. ~uya dü- - Eyvah .. der. - Babacığım, bu benim elimden !şte bunun içindir ki herkes soruyor-

.. I dt Yb~şlanna kadar geldıgınde şuyorum sandım. Korku ile uyan- Oğlanın tarifi üzerine rüyasinda gelir, devleri öldürüp hem kızı kur- du· 
~n er e 11 gün Yine lalan ile balı- dım. Aman İçerime de bir ateş düştü. gördüğü kız bir kralın kızı İmi§. tarır hem de kendime alırım. Bana .:_ Bütün Vaydman çetesi akalan-
zade ~tur~r etr~fı seyrederken §Bh- Gördüm gördüm ama pek güzd bir -Oğlum. senin &§kına diyeceğim müsaade et.. mış mıdır? Y 
mi enın aklına türlü türlü şeyler gel- şey gördüm. Aklımı vaktımı §BŞır· yok ama aevdiğin bir kral kızıdır. Demesi ile padi,ah oğlandan ümi-

ş, sayı arken uyku ba t d ş· d" b" b · ek k ·· dini" k · u kal s ırmış, ım. ım ı ızce unu ıstem pe guç.- esmı§: YENİ BlR MlLLtON MU? d:::;:t tmışd Lala~'.1" da birbirleri ile Diye türlü türlü heyecanlı lakırdı- tür. Gel vazgeç bundan.. - Haydi kendi derdine çare bul 
lar dae~e;rı~ ek joyleşe konuşa on- lar söylediğini lalar işitince: Falan derse de oğlan: Beni de elemden, kederden kurtar. 

Bu h l ~b~rlar. - Eyvah .. Aman şahzadem, şah - Olursa olur. Olmazsa bu yol-
sa za e ııı ı başka bir memle- babanız duymasın. da ölüp gideceğim. -BiTMEDi-

Tahkikatın çehresini de~eye ça
lışan bu i.nlcArlardan bir kaç gün sonra 
Kartiye Latendeki otellerden birinde ad-

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile tefbia 

ve tedavi 
ADRES : Birinci Beyler sokağı.. 
36 ... TELEFON : 2946 



Asrımızın en yaman seı~ güzeştcisi 

Macar doğmuştu. lngiliz tabiiyetine girdi 1?Ünün 
birinde bir budda ralıibi olarak Çinde yerleşti 

Tayyare ile kurtarma işi 

"Çabuk kadın ölüyor,, 
diye haykırmışlardı 

Şimdi Sao - Kung adını taşıyan Trebıçın hayatı ınanılmaz meceralarla 
Tayyare ile nakledilen aşı sayesindE 

bir kadın kurtarıldı 
doludur. Falcı/ık, casusluk, Avam kamarasında mebusluk etmiştir. SINGAPUR·BRISBAN YOLU iLE BiR dular ve beyaz adamlara getirdiler. MU 

Ş d M SANDIK ZAHiRE KURDU yonerin ilk haber vermesinden on ilı 
im i areşal Çang Ka)1şekın yanında bulunU)'Or. Fakat Aleide bava yollannda romantizmin saat aonra kıymetli ilaç doktorun elin 

yeri yoktur. Burada bilinen feY sadece değmif bulunuyordu. Atı kadına derluı 

biricik emell doğduğu topraklara C. ekılmektir saat gibi muntazam iılemeltti. Fakat, bü-,tatbik olundu ve bu ıilrat sayesinde d 
yijk hava yollarından uzak yerlerde, pi- kadm kurtuldu 

1929 Senesi sonle§rin ayında idi, Niste 

1 

1 masını tavsiye ediyor. Upeyfu bunu din- lotlar mqakkatli itlerine hususi bir çqni ÇOCUCUN CöZLERl iÇiN 
Kontes Pro7.onın aalonlannda bulunu- lemediğinden rnağlılp oluyor. Fakat bu- "l ı· d 'k B' .. . . veren eg ence ı veya rnmatı avantur- u gun Durban tehnnin doktorlann 
Yordum. Bir ilahiyat grubunun reisi 1 nu beklemeden Trebıç ondan ayrılm••tı. l d b d ti '- d l . • .. .. _ .. ...,, ere, tura a ura a, raı amaıı:ta ır ar. dan hırı, yuksek hükumet memurlanndaı 
olan bu kadın ruhant mevzular üzerinde Bu sırada Entelicenı Servis te aergü- J ,_ d t• · .f ·ı . b.. b. . . v .. •• • _._ • . . . . . . amayıı:a a muz ye ııtıren çı tçı erı U• ınnın çocugunun gozunde, 11yan kıt a 
muntazaman konferanslar tertip ederdi. zeştçının ızını bulmu,tur. Ona karıı aıan- "k b' IA k 1 B l ,_ · . .. . . . .. . yu ır te aı ap am11tı. un ar, ıı:ıymet- nm çok korkunç bır karhası olan ve ilac 
Emi Bezant tarafından dağ dağa ile dün- lar gonderılmıştır. Bu mucadele nasıl hı- li mahsullerini tehdit eden beyaz bir bö- da yalnız dikkatli bir cerraht müdahalı 
yaya takdim edilen meşhur Mesih Kriş- teccktir) Bir tiyatro aahnesile. Trebiç ceğin muz ağaçlarını istilaya baıladığını olan vahim bir haatalığı teşhis etti. Dok 
namurt.i gibi tanınmış şahıslar orada mücadeleyi terkediyor. Bizzat kendi ifa- farketmiılerdi, ve daha timdiden birkaç tor böyle bir nazik ameliyatı yapma(i 
birbirini takip ederdi. O akşam bize fev- desine göre hayatının hakiki maceraaı, bin muz ağacı da bu kurtlar tarafından üzerine alamıyordu ve bunun mütehaas11 
ltalAde bir şahsiyetle tanışacağımızı va- biricik macerası bundan ibaret olmuıtur. kemirilmiı, mahvedilmiıti. Meseleyi ça· da Claskovda bulunan bir göz doktorı 
detmiştiler. Bu zat g{\ya Buddanın ha- Çindc yeniden temas ettiği Budda felse- bucak halletmek lazımdı, çünkü bir defa idi. Hastayı vapurla göndermek akla ge 
kiki felsefe.sini keşfetmiş olan bir keşişti. fesi ona dünyanın kısır sahasından yüz yerleıen böceklerin köklerini ortadan tirilmiyordu, çünkü yolculuk üç hafta aü 
Adı .Puku.sati idi. Fakat görUndilğil va- bin kat daha zengin bir fütuhat aahası kaldırmak güç olacak ve ağaçlar da bir recekve ameliyat için gecikilecekti. Ame 
kit hayretimden dona kaldım. vermiıtir. Şimdi kendisi anlabyor: daha dirilmemek üzere çürüyüp gidecek- liyatın müessir ve kat'I olabilmeai için eı 

Gazetelerin hunca defalar resmini SEYLANA HAREKET lerdi. Eyi bir tali eseri olarak çiftçilerden fazla 6-7 gün lizımgeliyordu. Kap teh 
neşrettikleri bu alma, Treblç - Linkol- - Siyaat faaliyetimin en kuvvetli biri, tercihan bu böcek ile bundan çıkan rinin tayyare merkezine verilen tel 
nun çehre9I idl; naaıl olmuş ta bu §eytan noktasında idim. Çok param vardı. Bü- dört kanatlı böcekleri yemekle bealenen graf üzerine oradan bir tayyare yollandı 
adam Budda rahiplerinin san cUbbesini tün bunlan bir hamlede terkettim. 27 ilk bir nevi zahire kurdunun mevcudiyetini Çocuk tayyare ile Akdeniz Ye Franaı 
sırtına geçlrebilml§ti? Bunu bana kendisi 1 Teşrin 19 2 5 te, Şanghaym Astor otelin- duymuıtu. Diinyanm dört buc:aiına tel- üzerinden qılarak Suthamptona ve niha 
aöyliyecektl. Fakat mazisini gölgede bı- de büyük ferağatı yaptım. Dünyadan graf çekildi ve bu kurtancı zahire kurdu· yet Claakova getirildi. Genç çocuk Dur 
rakmak hususunda israr ettiii için bu- vazgeçtim ve bir Budda manaabnna gir- nu kimin verebileceği aoruldu. Nihayet bandan hareketinden altı gün aonra dı 
nun esrarmı delmeğe uira§tım. Elime mek üzere Seylana hareket ettim. Tımar- Felemenk Hindiatanmdan eyi bir haber meşhur göz doktorunun ameliyat maaa 
m.Jırem bir dosye geçiren tesadilf teces- hanenin kapt11nı lr.ırnut ve oradan kaç- geldi. Yine telgrafla aiparit verildi ve bun ama oturmuttu. Doktor ameliyatın ertea 

.US hissimi tatmin etti. mıttım. lann çabucak gönderilmeleri kararlat- günü, telqlı anneye oiulunun ıözleriniı 
TEREBIÇ LINKOLNUN Belki tımarhane dediii dünyadan kur- bnldı ve Singapur ile Avuaturalyaya da kurtulduiunu müjdeliyordu. 

MACERASI tulmuıtur, fakat muhakkak ki Entelicenı vaziyet bildirildi. Bir aandık içine eyice VOLKANA A T1LAN BOMBAI..Af 
Servisin kininden değil. Şimdi Budda ra· yerlqtirilen 100.000 zahire kurdu hava Mona Lona, arzın en büyük volkanla 

Trebiç - Linkolnun maceralarını nak
} '1.mek için bir cilt lhımdır. Onu En
telicens - Servisle karşılqtıran sergil
zeştler en gilrUltUlü, buna mukabil en 
az tanınmış olanlarıdır.Hiç şüphesiz Tre
biçin en bUyilk şanı, tam on dokuz sene 
dünyanın en kudretli gizli servisinin hu
dalarını .suya düşürmüş olmaktır. Bunun 
için onun tarafından hali en fena düş
manı gibi telakki ediliyor. 

lnyas - Timoti Trebiç 4 nisan 1879 da 
Macaristanda Pak.s - Golnada doğmuştur. 
Orta halli bir yabudl ailesine mensuptu. Şcıo-Kungun Buda rahipleri araııınd4 ve yalnız a1ınmq resimıeri 
Fakat ona göre bu çok aşalı bir mertebe Ben burada oldukça, diyor, bUtün ha- Hapishane kapılan önünde ~dığı za-
idi. Genç yapnda dilnya yollarına atıldı. talara biltün kuvvetimle muhalefet ede- man Tribiçin artık bir tek düıü,nceıi var-

Katolik dinine girdiğinden sıra.sile ra- ceğim. dır: intikam almak .. 1919 Ağuatoıundan 
hip, konferamçı papas, iş adamı ve en- Herkes bu müziç adamdan kaçıyor. 192S ilk Teşrinine kadar Avnıpa ve As
düstriyel safhalanndan geçti. Her işte DUpnanları ise onu muahvetmeğe karar yada bir kalll'ga gibi faaliyete geçen T re
m uvaffak oluyor, fakat bir tarafta karar vermişlerdir. 1915 sonkanununda Trebiç biç lngilterenin kudretini sarsmak için ak
ltılamıyor.Harp arifesindeTrebiç Londra- İngiltereyi ailratle zafere isal edebilece- la ıığmıyacak bir cüret, ıebat ve faali
dadır. tqllb tabiiyetine girmiş ve adına ğini söyliyerek bübürleniyor. Roterdama yet gösterecektir. 
daha iyi 8es veren bir de Linkoln kuy- gitmek üzere bir pasaport alıyor. 'Oç haf- ilk önce Almanyaya 1tid.or. lhtiyar 
rultı takmlftır. ta IOnra harbin idaresi için müstesna İmparatorluğun üzerinden bir dehşet ha-

Otuz bet yqındadır, milstema bir ze.. bir kıymeti olan vesikalarla geri geliyor. vası esmektedir. Cepheden ve cephe gc· 

ltlsı, tqlwı bir faaliyeti vardır. lbranlce Gizli.servis reisi alr Reginald Hall onu rilerindeki ıehirlerden gelen ihtilal giir
lltince tngll!zce İtalyanca Almanca ve hararetle tebrik ediyor. lemektedir. Endüstri ve finans erkanı 

hipleri arasında Şao-Kung adını taııyan yolu ile Cavadan Singapura ve oradan nndan biridir. Kraterini doldaran muaz 
bu adamın romanı bir romancının mu· d B · b d b d d J a rıı ana tqın ı ve ura an a a- zam atq ıölü 1935 de tatb ve beyza ha 
hayyelesini dehıetle kaplıyabilir. maykaya gönderildi. Kıymetli hayvanlar lindeki livlannı vadiye kadar akıttL 

Çapulcu sürülerinin baıında 1928 ıe- bu felaketi durdurmak için, Jamaykaya Volkanın ilmi raaıdı olan Thomaa Jag 
nesinde İlyan halinde olan Çini baıtan vaktinde varmıı oldular. gar derhal bir bombardıman tayyare filo 
bap katederek Şanghayda, Nankinde >ÇABUK! KADIN öLOYORlc ıu gönderilmesi için Peral Harboura te 
Kantonda, Svatovda, hongkongta deh- Bir gün, tarkl Afrikanın ücra bir ye· lefon etti; çünkil bu alim. lavlann akın 
şet •açan, F elemcnk Hindistanında, Ton- rindeki bir telgraf istasyonuna elinde bir tıaı için ancak bombalar sayesinde bir yo 
kinde, Hindistanda, F ormozda, Malez· kağıt ile nefes nefese koıan bir zencinin açılabilceğini, böylelikle birçok köy vı 
yada, Seylanda, Malakada İsyanlar çı· birdenbire geliıi o aralık hafif bir uyku binlerce ahalinin kurtulabileceklerini eyi 
karan hep odur. kestiren telgrafçıyı uyandırdL Bu kağıt ce anlamlfh. 

BANKALARI YACMA EDEN 300 millik bir yerden geliyor v~ zenci de Pearl Harbol.ll', yalnız Vqingtonuı 
Bankalan yağma eden, mukadde. her konakta deiifen poıtacıların en ao- emriyle hareket edeceiinden bahaede 

harp namına zabitleri ve tüccarlan öl- nuncuau bulunuyordu. rek bu talebi kabul etmedi. Ruzvelte tel 
düren yine o. Bu aenaryonun hiç bir Ocra bir köyde bulunan bir misyone- graf çekildi. Cümhur bqkaıu müsaadesi 
noksanı yoktur. Cesetlerin etleri araaın- rln kansı aiır hasta idi ve kadını tedavi ni verdi ve bombalar da faydalı vazife 
da bırakılan hançerlerin üzerindeki C.K. eden doktorun yanında bu tedaviye ge- lerini baprabildiler. 
inisyallerine kadar.. reken bazı atılar bulunmıyordu ve bu- Ve o :umandanberi de Pearl Harbo 

Şüphesiz bu dehtet verici bir teYdfr. nun için de yola bir poıta çıkanlmıftı. urun havacılık merkezi elinde böylı 
Yalnız küçük bir nokta untuluyor, 1928- Telpafçı hemen Kap tehrine bir telgraf bombardıman tayyareleri bulunmaktı 
de T rebiç henüz Ş.o-Kuns adını tatunı· çekti. Ap paketini alan tayyareci derhal ve komutanı ne zaman muvafık aörürae 
yordu. Bu Çinli adı kendisine ancak haYalandı Ye bu kıymetli paketi köy ci- bunlar korkunç volkanın kaprialeri11 
1931 de, Buda rahipliğine kat'I olarak nnnda qağı bırakb. Yerliler paketi bul- boimaktadırlar. 

kabulünden ıonra verilmiştir. 1928 de ,--------------------- - -------
onun adı Pakuraati ve unvanı Anqari-
ka idi ve bunları da Seylan manaabnnda 
kazanDUfb. ~-'-- on' dW .:k 1 ' bili' F 1 Fakat zaman geçiyor. Artık kıymetli ona karıı birleoiyorlar. T rebiç kotarak 

aaııa mu enune en yor. e - d 
aefeye dine 10syo1ojiye son derece me- haberler unutulın~ur. Günün birin e yetifiyor ve derhal irticaın hizmetine gi- KANLI BlR HURAFE 
:rak ..-. fakat ticad itlerde de tam amirallıia davet edilen Trebiç ikinci riyor. Yükıek oahıaların samimiyetini ita- 1929 d a. Afganiatanda Şao-Kunıun 

Satın almayı 
bilir misiniz? vukuf ve tecrilbesi vardır. Ansiklopedik Vilhelmin bendelerlnden Staynhaver ile zanıyor. lrticaın batlıca elebqıaı olan albay Lavremle kartılatbiının iddia edil-

bir bilgi aahibldir. temasa gireftk lngiltereye ihanet etmiş baron Fon Sröder ona itimadını bahte· diii bir arada onun Niate Budda dini 
HUDUTSUZ urrtRAS olmakla itham ediliyor. diyor. için propapnda yapbfı hamlanma bu 

Dostları tarafından terkedilen, partisi Bu devrede T rebiçin talih arkadap adamın etrafında kurulmut olan kanlı 
Ayni zamanda hudutsuz ihtiraal ve tarafından dışarı atılan, gizlice tehdit ve aynı zamanda rakibi ileride Führer hurafenin ayakta duran tarafı kalmaz. 

aonsuz bir gururu vardır. Para ve fft'el edilen Treblç Amerikaya gidiyor ve ora- olacak zattır. O maceraperest hayatında çok sünahlar 
kazanmak istiyor. Siyaset onu çekiyor dan adalet teminine boş yere uğraşıp Onu iatihdam eden kims~ler ele avuca itlemipe de aırbna bir de cinayetler yn. 
ve bu kargaşalık içine katılıyor. Mlnevt duruyor. Buna muvaffak olamayınca ln- ıığmamaaına teessüf ediyorlar. Daha ita- künün yüklenmesi fazladır. 
hiç bir kıvraklığa iktidarı olmadığı için giltereye karşı §lddetli matbuat mücade- atli olsa talihi parlak olacak. Fakat tu- Niae dönelim. Bl.ll'ada ruhiyatçılar ma· 
Trebiç derhal bir çok düşmanlar kazanı- lesine giripyor. Mukabele gecikmiyor. haflığa bakm ki o gizli memur olarak hafilinde Trebiç küçükç bir ihtilal yap· 
yor. Onun sert tok IÖZlillUlü endişe İngiliz adliyesi dolandırıcılık i1harnile baıka tarafa da hizmetini satmaia mu· mlfhr. Kontes Prozorun nezdinde mu• 

• 

Aşağıdaki suallere cevap verıniz. 
Alacağınız numara size ehliyeti

nizin derecesini gösterecek ••• 
uyandınyor. Trebiçin iadesini istiyor ve bunu temine vaffak oluyor. Hem de kime) Entelicena hataplannı hemen teahir etmiftir. Onun Yukandaki batlıiı gCirünce hemence- On albdan qaiı İM göıriinilzi dört a 

O vakit hariciye nazın olan sir 'Edvard muvaffak ta oluyor. Şunu da kaydede- Servise: Hakikatte malılmatı ve mahareti halinde yapmacık ralu°bi babrlatacak biç cik cevap vermeie kallutınayuuz. Zira nız. Ondan atalı İM ihtiyaçlanmzı b• 
Grey tarafından intihap dairesinde libe- lim ki bu iade şu şartla kabul edilmişti. sayeainde elinden geldikçe lngilterenin birJey yoktur. Küçük boylu olmaama aabn almak ön6nüze ilk rutgelen mai•· zat aabn almaktan aakuunız. Bu iti k 
ral partiainin programını müdafaaya me- Amerika temyiz mahkemesi Trebiçin Avrupa kıtaaındaki planlannı altüst edi- raimen tenuüplildür. Yilzünü yelpaze- zadan içeri girerek aabn alacaiınız fe7İ 
mur ediliyor. Mevkii k.uanıyor ve Lcmd- asJ& siyasi bir suçtan dolayı takibata uğ- yor. Eline veaikalar geçiriyor, yanllf ha· varl bir aakal çerçeveler. Sazan hara~ göatererek fiatini aormak dejildir. Sabn 
raya Avam kamarası han olarak dönU- ramam.a•\ icap ettiğini tasrih ediyor ve herler veriyor. lngiliz ajanlannı ele nri· retli, hazan hayırhah, hazan da müatehzi almak tecrübe, sabır, zeki iatiyen Ye biJ. 
yor. Derhal ananeyi bnmwk auretile ye- bu kayda riayet edilmesini temine harici- yor ve itlerini kundaklıyor. Tam mlna· gCSrünür ve kalpelere dokunmak mmru b.... ban inceliklere niifuz etmeyi icap 
ni meb'us Avam kamarasında bir akan- ye nuıruıı memur ediyordu. tiyle bir afet; lnsi)tere itin farkına van- herkeaten eyi bilir. Nüfuzu harikullde ettiren çok nazik bir ittir. Bu itte tam 
al çıkarıyor. Fikirleri tenkit eltili gibi, ENTELUCENS SERVlClN KABUSU yor, fakat biraz geç. Trebiç onun kinini dir. Bir Budiat grubu teaia etmittir Ye bu- minaai,yle muyaffak olanlar zannettiii-
phıslara da hücum ettiii şiddetli nuntuk Madam ki harp ilinmm daha ertesi daha ziyade üzerine çemkiftir. nan azalan arumda on bet helan ona nizden çok azdırlar. 
lan umumun korku ve nefretini uyan- günü Trebiç Entelicenı Serviain klbuau Bu aırada Kapppuçu (kuvvet darbesi) o kadar sadık ve bailıdnlar ki bir ip- Eyi bir al1eınm meziyetlerine malik 
dırıyor. Küçilk Macar Yahudisi acaba olmuttu. Onu o vakit neden yok etme· hazırlanıyor. Sergiizeıte katılmat olan reti üzerine bütün mallannı terke, ran· olup olmadıiınızı CSirenmek ieter miei-
lngiltereye hikim olmak iddiasında diler) E.S. reialiiini yapmıı olan Sir Ba-' Trebiç bundan vazgeçilmeaini tavaİye tiye veya memur itiyatlannı tamamiyle niz) 
mıdır" zil Tomaon buna ıu cevabı veriyor: ediyor. Hareket akim kalayor. Şüpheli terkederek cüıtadı:t Ş.nıhaya kadar ~- Ataiıda göreceiiniz auallere cevap 

H1MAYEC1LER VE SERB~ M'O'- - öldürmek fena bir uaUldür. ihanet görülen Trebiç gizli komite tarafından kibe ve burada vücutlannı ve nıhlannı veriniz. Şayet eualimize evet diyebiliyor-
BADELECtLER eden memuru caoysab bakımdan inti- idama mahkGm ediliyor. Ancak aüratle en korkunç disipline tlbi tutmaia hazn- aaruz karwmna iki numara. tereddüt edi-

Serbest mübadele taraftarlarile hiına- har ettirmek daha aadedir. firar aayeainde hayabnı kurtanyor ve darlar. Bu neticeyi üç ay içinde elde ettiği yorsanız 1 numara, bayır diyorsanız aı-
yeciler arasındaki mücadele aıralandır. T rebiçin müebbed küreie mahkGm Çine niınıyor. dütünülüne ne kadar hayrete pyan ol· fır koyunuz. Sonra bütün auallere bizzat 
Trebiç serbest mUbadeleyi mUdafaa edilmeai en rahat bir itti. Böylece Old ÇANKA YŞEKLE BERABER duiu takdir edilir. verdiiiniz numaralann yekGnunu topla-
eden bir kitp yazıyor ve pşılacalt dere- Beley aiır ceza mahkemesi bizim aer· Avrupa aiyaaeti artık onu alakadar et- AVRUPADA BUDA DiNiNE BiR yınız. Eier bu yek6n 26 yı buluyoraa 
cede muva(fakiyet kazanıyor. Bu kıta~ güzqtçiyi üç aene ağır hapae mahkUın miyor. önünde yeni ufuklar açılıyor. MERKEZ KURMAK FiKRi aabn almayı bilirsiniz. 16 ile 26 arumda 
tan milyonlarca nüsha dağıtılıyor. Harp etti. Kudret hulyalan bitmiş. ihtiram bo- Şekilsiz muazzam yığınlan nasyonalizm Trebiçin büyük fikri Avrupada bir oynıyoraa vasat derecede bir ahcıaınız. 

mu.unuz> 
2 - Her banıi bir malı aabn alma 

kalitesi hakkında malGmat later maeı~ 
3 - lmk&n oldukça pazarlıia 

bia eder misiniz> 
.f - Her hanai bir malı •bn alark 

m bir çok markalar irae edilmitae b 
1ar aramada bir mukayese yapmaia 
tel>ba. eder miainiz > 

S - S.bcılara kal"fl nazik ve ae · 
dananır mıaınız) 

6 - Bir malı aabn alacaiınız za 
dmini daha önceden teıbite çal11ır 

çıkıyor. Hükümet, fazla li.san bildiği için iu)mU§tu artık, deiil mH Evet ama Tre- ve boltevizm tarafından itlemeie batlı- Buda merkezi kurmakbr. Fakat bükü -~~~~~~~~~~~--~~ auuz) 

Trebiçin sansür hizmetine girmesini i.s- biçten başkan olaaydL Fakat müatesna yan bu Çin ülkeainde Trebiç vazifesini metler ondan fÜpheleniyorlar. Avrupa- rupaya avdet edeceğim. Mac:lerya gid~ 
tJyor. Hiç olmazsa orada bu taşkın phıa bir enerjiai olan bu adam bütün tahmin· keşfediyor. nın bir tek memleketi yoktur ki aergü- rek orada yerlepnek imkanını buldum. 
rahat duracaktır. Fakat bunu böyle zan- leri altüst ediyor. Birinci ımuf bir teşkilatçı olduğu için zqtçinin orada ikameti memnu olmaaın. Bununla beraber Framaya dönmeii çok 
nedenler onu iyi tanımıyanlardır. iLK HAPiS HAFT ALARl daiınık gayretleri birlqtirecek. milyon- Son senelerde Almanya, ltalya, Belçika tercih ederim .. .> 

ONUN lFŞAATI ilk hapia haftalan mütbiıtir. Beliniz larca phaa kendi enerjiıini verecek ve ve Framada yerlepnek için yaptıjı te- ONUN BIRJCIK EMEU 
intikam arzulan içinde kabanyor. Sonra Upeyfunun yardımiyle Çini birlettinne· lCbbüaler hakkında fena bitmittir. Hattl Fakat bu projeyi de terketmiftir. Bu-

yeni vazifesi vahim hatalar işlendi- aüktlnet avde tediyor ve yeniden muba- ie, milli ietiklallerini iadeye ve onu in- •ürete bakınız. c T elıniz> lerile birlikte gün mübalipmzca cdünyanm en büyük 
ğini görmek fırsatını ona veriyor. Bunu keme hakim oluyor. Oç aene dünyadan giliz hakimiyetinden. kurtarmaia çalıp- lngiltereye bile çıkmaia ça)Jf11lış, fakat .erııüzeıtçİ8İ> denilen adamın bir tek ta• 
ortaya çıkarmak onun işi değildir. Fakat alakası kesilmiı olan ıergüzeıtçi tefek· cakhr. 24 saat içinde tekrar deniz yoluna ÇI• aavvuru vardır: Hayatını ilk vatanı olan 
o kabına aıpmıyor, siyasi ve askeri ma- lire dalıyor. Kendiıini hastanede tutan Fakat Upeyfu Çangualyanga karp ae· kanlmıtbr. Şanghaydan bana yazdıiı Macariatanda bitirmek ruhaabnı kazan. 

• 7 - Likidaayonlar veya büyük fır 
lann arkaaından kopr mıaınız) 

8 - ihtiyacınız olan qyayı aabn al 
mpvainıini aeçmeyİ bilir rniainiz) M 
kür.iderinizi. yünlü kumqlannızı v 
kCSmürünüzil yazdan tedarik eder ~· 

niz> 
9 - BirteY sabn almadan önce t 

zil&t yaphrmaia çal ıtır mlllDIZ) 
1 O - Müteahhidinizi. daima " 

hafile girip çıkıyor, prote.tolar yapıyor, doktorların hayırhahl.ğı aayeainde olduk- fere giriftiii zaman muvaffak olamıya- son mektupta ıunlan bildiriyon malt. ihtiyarlayınca bir daha teYtan ke· tinden mal sabn aldığınız yerleri iyi 
lfpatta bulunuyor. ça Mrbeattir. caiuıı tahmin eden T rehiç bundan aakm- cSize haber vereyim ki ~nda Av- fİl)epniftir. - SONU 8 iNCi SAHiFEDE 
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K A G L I Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
•...................................... , ......................•••..•.••......•..............•.....••......•.............. 

- 11 - Nakleden: Faik Şemsettin 

Kagliyostronun kabadayılığı 
Haydi git, bayına söyle • • Ben Lorenzayı 

ter kederim ancak ışım bittiği zaman 
Sizi bu kadar büyük bir te~- - Beni ve zavallı masum zevce-

ıüre düşüren sebep nedir? Bu sebe- mi çok büyük bir felaketten kurtar
t>i bana da söyler misiniz? dedi. dınız. Size ne suretle teşekkür ede

Lorenza, en tatlı ve hazin sesiyle: ceğimi bilemiyorum; ben sizin bir 
-Ah mösyö .. dedi. Ben çok bed- kölenizim. Bana ne isterseniz emre

baht bir kadınım. Hayatta yalnız ba- diniz, önümde ölüm bile olsa, ben 
pna kalmış, her türlü istinatgahtan emrinizi yerine getirmek için ileri atı
mahrum bir zavallıyım. Bu yabancı lacağım ! dedi. 
tehiTde hiç bir kimseyi tanımıyorum, -Yaptığım insani vazifeden baş
kocaın• da borçtan dolayı zındana ka bir§Cy değildir. Bunları tekrarla
attılarl Aman yarabbi, ben bu ya- mak bile lazımgelmez. 
bancı memlekette ne olacağım!. - Fakat benim için çok bü vük 

Yaşlıca ve kibar zat: olan bu eyilik karşısında sizden bir 
- Kocanızın borcu ne kadardır~ ricam vardır: Ben ressamım, boya-

diye aordu. ııacak, resim yapılacak yerler varsa 
Genç kadın, gözlerini yaşartarak: bana gösteriniz rica ederim! 
- Yedi altın 1 diye cevap verdi. Kağliyostro, can alacak bir damar 
Güzel kadınlara fazla meclup ol- bulmuş demekti, çünkü tam bu sıra-

C!uğu anlaşılan bu adam yedi altını larda baron Edvard Holz, şatoların· 
genç kadının avucuna saydı ve: dan birisini tamir ettirmekte idi! 

- Buyurunuz! dedi. Bunlarla Böyle bir sırada ltalyadan gelen bir 
kocanızı zındandan kurtarırsınız 1 sanatkara elbet bir çok boya ve re· 

ZARAR VEREN MERHAMET sim işleri bulunurdu 1 Halbuki Kağli-
Kibar ve yaşlıca zat, paraları ver- yostro Roma ve İspanyada gördüğü 

diği vakıt, acele, acele uzaklastı. birkaç resim ve tezyiantı kopyadan 
Bundan mabadı Lorenzanın teşck- başka birşeyden anladığı yoktu!. 
kürlerine ve Lorenzanın izzetinefsi- Buna rağmen Kağliyostroyu ba
nin kırılmasına meydan vermemek ron tamir edilmekte olan şatoya gö
idi. fakat Lorenza bu zattan böylece türdü! 
ve hemencecik ayrılmağı istemedi; GARlP NAKIŞLAR! 
bunun için yedi altın veren meçhul Kağliyostro, şatoda hemen işe baş-
adamın peşine takıldı. lamadı; haftalarca düşündü; örnek-

Kocasından kafi derecede şeytan- ler üzerinde araştırmalar yaptı 1 
lak dersi aldığına şüphe olmıyan Lo- Bu çok uzun süren vaziyetten 
renza, bu takip sayesinde bu merha- sonra, Kağliyostronun fırçası işle
rnetli fakat yaşlı adamın kim olduğu- meğe ba.qladı. Fakat duvarlarda Kağ
nu öğrendi. Bu adam Sir Edvar Holz liyostronun vücuda getirdiği nı;ı.kış
aclında, çok merhametli ve katolik- lar, daha ilk günden tibaren dediko
Hi'e büyüle l>ır taassupla sarılmış bir dulara sebep oldu. Görenler, bunlara 
zengin idi. • karsı gülmekten kendilerini alamı-

Lorenza, kocası Kağliyostroyu, yorlardı r 
borcunu ödiyerek hçisten kurtardı, Sir Ecdvar, ciddi bir adamdı; alay 
ve ilk it olarak, yedi altını nasıl te- edilmeğe hiç gelmezdi. Fakat kibar 
darik ettiğini anlattı. ruhlu olduğundan, daire müdürüne: 

Kağliyostronun sevinci iki katlı -Şu şarlatan herifi hemen defet! 
oldu. Hem hapisten kurtulmuş hem emrini verdi. 
ce... Yağli bir kuyruk ele geçirmiş Daire müdürü, Kağliyostroya: 
Clemekti. Bu mütaassıp fakat zengin - Hey bana bak! dedi. Sen fır-
katolikten adamakıllı istifade müm- çalarım topla da buradan hemen git! 
ldi. dedi. 

Kağliyoetro, hapisten çıktığının Kağliyostro, hiç birsey an!amam:ş 
ilk günü Sir Edvardm evine koştu, gibi bir tavırb: 
hemen ellerine sanlarak: - Neden gideceğim?. dedi. 

- Çünkü yaptığın iş bir şeye 
benzemiyor! Bunları görenler gül
mekten katılıyorlar. Bunlar nasıl iş 
böyle? 

* Daire müdürünün bu son sözleri 
Kağliyostroyu derin bir hiddete uğ
rattı, kudurmus gibi: 

- Haydi git, bayına söyle 1 ben 
burasını ancak e"erimi bitirdiğim za
man ter kederim! Bitirdiğim zaman 
eserim hakkında fikir ileri sürülebi
lir! diye bağırdı! 

Daire müdürü, bütün meslektaş
ları gibi, bu gibi kabul veya kovmak 
islernde piskin bir adamdı. Kağliyos
tronun hiddetine omuz silkmek ile 
mukabele etti ve: 

- Ben aldığım emri yerine geti
ririm, bundan başka birşey bilmem 1 
Eğer buraya kendi kendinize gitmez· 
seniz, hizmetkarlar vnsıtasiyle sizi 
kapı dışan ederim 1 dedi. 

ltalyan, bu defa cebinden sivri ve 
keskin bir l·ama cıkardı ve: 

-Haydi .. Arzu eden yanıma gel
sin 1 diye meydan okudu. 

Bu sırada, şato sahibi Sir Edvar 
sahneye girdi ve elinde keskin, sivri 
bir kama olmasına rağmen doğruca 
Kağliyostronun üzerine yürüdü ve 
amirane bir sesle: 

- Delik<lnlı, buradan hemen git· 
melisin .. Yoksa .• Adamlarıma ihti
yaç hissetmeden seni kendim kapı
dan dışarıya atarım! dedi. 

Baronun bu azımkarane hareke;i 
karsısımh, Kağliyostro hiç bir hare
kette bulunmadan fırçalarını topladı 
ve kapının yolunu tuttu. 

Yalnız kapıdan çıkarken, şato sa
hibine: 

- Hakiki !'Öhret ve istidatlar dai
ma gü~ anlaşılmıştır. Ölmez nakışlar 
sahibi olan Sanziyoyu da papa onun
cu Julün kardirnılları da reddetmek 
istemişlerdi 1 dedi. 

Ş<!tod.an bu izzet ve ikballe defe
dilmek, Kağ!iyostro için ağır idi. Fa
kat o, karısına: 

- Lorenzacığım l dedi. Bu adam 
kovmakla sanki bana birşeyler yap
mış olduğunu sanıyor. 

•• goz arasında .. Kaşla 

Açıklık ile 
açıklık 

iki kaş 
•• • 

musavı 

arasındaki 
olmalıdır 

Ka,larınızı çok yakından uzun uzun 
muayene ediniz. Çünkü yüzün gÜzellik 
muvazenesinde ka,ların çok ehemmiyeti 
:vardır. Size burada ka,ların şekline dair 
hiç bir tavsiyede bulunacak değiliz. Çün· 
kü telkin altında bulundurmaktan korka
rız. Unutmamalıdu ki her yüzün tama· 
miyle şahsi bir ifadesi vardır. Yüzünü
zün tahsi ifadesine en ziyade uyaca\( kat 
teklini ancak siz tayin edebilirsiniz. 

Yalnız burada bir güzellik mütcarife
sini kaydetmek istiyoruz: iki kat ara· 
tnnda mcsaf e ka,la göz arasındaki açık· 
lığa müsavi olmalıdır. Bu kaidenin gü
zdlikte çok ehemmiyeti vardrr. Eğer ta· 
biat bu müsavatı ııizden esirgemiııse onu 
kendiniz düzelterek: yüzünüze yeni bir 
güzellik verebilirsiniz. 

Kaııınızı muayene ederken ilk ehem· 
tniyet vereceğiniz nokta, ka~lann altın
da çizdiği çizgiyi tetkik etmek olmalıdır. 
~er kaşlann ucu aşağıya doğru düşü· 
yorsa bu dütüklüğü tam kaşlar renginde 
bir kaş kalemi kullanarak (kaı çizmek 
iÇin hususi kalemler yapılmıştır, tuhafiye 
~ası satan büyük mağazalarda bulu• 
nur) kaşlan ıakaklnra doğru bir parça 
uzatmak mümkündür. Çizdiğiniz ıekil 

hoşunuza gitmiyorsa çizgiyi ıslalt bir pa· 
mukla siler ve kaı kenarını bu aef er de 

Çalışan kızlara 
tavsiyeler .. 
--0-

biraz yukanya kaldıran bir çizgi çiziniz. 
Kaşların ıeklini değiıtirmek geniı bir 

hayale ve eyi bir görüı kabiliyetine da· 
yanır. Onun için bir çok tekiller çizerek 
birer birer tecrübe ediniz. 

Şahsiyetinizi en eyi gösteren, yüzünü· 
zün ifadesini tatlılaştıran, seciyenizi en 
eyi anlatan tekli seçersiniz. 

Bu iti yapıp kaılannızın teklini eyice 
kararlaıtırdıktan sonra sıra, katlarınızın 
teklini bozan, yahut seçtiğiniz çizgiyi ka-

lınlaştıran fazla kılları yolmağa gelir. 
Kaşlarınızı yolmadan evvel derinizi eyi-

ce temizlemeği unutmayınız. Sonra ka
lemle kat'i olarak beğendiğiniz tekli çi
ziniz.. Bir parça pamuk alınız, bu pamu-

ğu çok sıcak su ile ıslatınız, bir veya iki 
saniye kadar kaşlarınızın üzerine bashn· 
nız. 

Sonra cımbızınızı ispirto alevinden ge· 
çirerek temizleyiniz. Bu cımbızla kaılan· 

nızın altından bir iki kıl k:opannız. Eğer 
kıllan koparırken acı duyarsanız çok sı
cak suya batırılmış pamukla hafif bir ma· 
saj yaparsınız. 

Bazı berberler, kıllan koparırken cil· 
din .lcılJarı çekilecek yerlerini yağlı bir 
kremle yağlamağı tercih ederler. Canı
nız çok tatlı ise siz de bu usule müraca-

at edebilirsiniz. Kremle yapılan muaf 
kıllann kopmuından husule gelen acl)'I 
ortadan kaldırır. 

Sonra gene aynı tekilde katların üst 
k1Srnındaki kıllan temizlersiniz. Bu ite is
tediğiniz tekli elde edinceye kadar de
vam edersiniz. 

Umumiyetle katların alt kısmını inedt· 
mek çehreyi çok güzelleıtirir, fakat çok 
yüksek olan kqlarda üst k1Smından kıl 
çekilmek tercih edilmelidir. Çünkü alt 
kıl koparılırsa gözlerle kaı arasındaki 

açıklık çoğalmııı olur. 
Size yakışan çizgiyi bulduğunuz vakıt 

bu çizginin bozulmasına meydan verme· 
yiniz. Çizginin dışında kalan fazla klllar 
görünmeğe baıılar baıılamaz koparınız. 

iki ka§ arasındaki açıklığa da dikkat edi· 
niz. Çatık kaşlar kıskançlığa ddalet eder. 
ler.. Kaşlarınız böyle İse, bu söz doğ• 

ru olmasa bile, bu kıskançlık alametini 
ortadan kaldırınız. 

Kirpiklerinze de dikkat etmek IAzım· 
dır. Akşam kirpiklerinizin rimelini sil
dikten sonra parmağını:un ucunu badem 
yağına batırarak kirpiklerinizi yağlayı• 

nız. Rimele rağmen dik durmıyan bazı 
uzun kirpikler vardır. Bunların rimelsiz 
olarak dahi çok güzel olduğunu hatırla• 
yınız ve beyhude uğra,mayınız. 

Yaz ve kış 

Çoçuklara ne giydirmeli 
Yaz, kış, çocukların ne geyceeği bir vücudun sıcak tutulması isteniyorsa, .az. 

)'~arla doludur. Moda mecmualarını meseledir. Soğukta üııüyüp hasta olma~ fakat' aıca~ tutucu ooJllescla yünlü- şeyler 
değilse bile gündelik gazeteleri okuyan· lan var; sıcakta pi~meleri veya terleyip geydirilmelidir. 

la'rm mühim bir kısmı çalışan kadınlar- soğuk almalan tehlikesi var. Hakikaten Yazın da keten elbiseler ve delikli ten 

dır. 1 bir anneyi çocuğun elbisesi çok m~gul fanilaları geydirmeli. Yazın çocuğun en 

Moda mecmualan, gündelik gazetele
rin kadın sütunları, bir çok güzel elbise 
modellerinden, birçok güzdlik tavsiye
lerinden, yapılması fazla paraya ve bol 
vakte muhtaç tuvaletlerden bahseden 

'.Şık elbise modeUerini resiinlerde ve etmelidir. Halbuki bizde, maalesef, bu- fazla ıikayet ettiği ICY vücudunu piJiren 
yıi başka kadınların üzerinde görürler. na dikkat edilmediği görülüyor. sıcaktır. Gene hareketsiz olduğu için teri 

Tuvalet için sarfedecek vakitleri yoktur. Bilhassa yürümiyen çocuk havadan vücudunda kalan ve hareket etmiyen 
~atlerini, çalıştıg. müesseselerle, evinin çok çabuk müteessir olur. Çünkü, daima azalarının arası terleyen çocuk, hiç ol· 
işleri alır. Halbuki güzel görünmek, tu· oturduğu, vücudu hareket etmediği için mazsa elbisesinin mcsamatlı olmasından 
va'tet yapmak her genç kızın hakkı sayı- kanı fazla deveran etmez. Kan deveran istifade etmelidir. 

lır. etmeyince de vücut dalına dışarıdaki Yazın çocuklara ppka geydirmek 
Bunları dÜ§Ünen bir Amerikan moda hararetin tesiri altındadu. yaln12! güneşte gezeceği zaman luundır. 

mecmuası, çalıpn kızlara on tavsiye is- Gerek klf, gerek yaz, çocuğun elbise- Sair zamanlarda çocuğun baıını açmalı ki 
mi altında kısa bir yazı yazmıştır. lerinde dikkat edilecek ilk nokta vücuda serinlesin. Yalnız baıı değil, gözleri ve 

1 - GüzeJlik. kalp istirahatinin yüze havanın girip çıkmasına müsait olması• ensesi de gölgede kalmalı. Sonra, ıapka· 
vurmasından başka bir fCY değildir. Bi- dır. nın hafif olması da, tabii p.rttır. Onun 

------------------------------------------------- naenaleyh kederli olmamağa çalıtınız. Bunun için bilhassa, çocuğun üstüste için hasır ppka yerine, pamuklu pplta-

Bir kaç satırla faydalı bilgiler 
* Saç fırçalarınızı çabuk temizlemek 1 parça gazoz koyuyorlar. 1 Bakalım Holivud yıldızlarının bayıldığı 

için iki AÇ fırçası alınız._1çl.e~ne biraz ke- Beğendinizse bir defa tecrübe edin. buzlu çay hoşunuza gidecek rd) 
pek serpiniz. Sonra bırbırıne sürtünüz. I ~.._ 

Eğer fırçalar çok yuınUJ&lllll İse bq da- G •• ı s M d 
kika kadar amonyak içerisi.nde bırakınız. uz e aç o ası 
Fırça yeni imiıt gibi sertl~r. * Mcyva lekelerini, hatta zor çıkan 

ceviz lekelerini çıkarmak kolaydır. Bir ! ( 
litre MI içeriaine bCJ gram ~ireç kaymağı , ~ ~ ~ ~~A 
ltoyunuz. Lekeli çama§ırı hır çeyrek saat y ~ 

~u BUda huakınrz. Sonra yıkarsınu:: leke ~~ <\ 
çıkar. Kireç kaymağı çamqırlan, çürü- 1fJ! ~ 
tür, derler. Bu söz yanlı§ değildir. Fakat 
hu iti yukarıda yazdığımız ıekilde ya
paraaıuz hu mahzurun önüne gcçmİf 

olunun uz. * Toplu iğneleri paslanmaktan kur· 
tannalr. isterseniz onlan bir sabun kalıbı 
iizerine Aplıyandt muhafua ediniz. * Eier havullannız ve el çantalarınız 
ı Ütubette lekelenmit ise üzerine bir iki 
damla zeytinyağı dökünüz ve bir fanila 
P&rçasiyle ovunuz, tertemiz olur. 

f>ATA TES DOLMASI 
irice ve ıeklen muntazaman patates

leri fırında piıirtiniz. içlerini bir kaıık 
Yahut bir bıçakla oyunuz. içerisinden 
çıkan parçalan eziniz. Tereyağı ve kav
rulrnUJ kıyma ile ka"'tırınız. Patateslerin 
İçerisine doldurunuz. Üzerine biraz erimiıt 
tereyagı ve az salça ilave ettikten sonra 
on d kika hafif ateşte piııiriniz. Hakika
ten gÜzd bir yemek olur. 

BUZLU ÇAY 
Bu yaz Holivutta en çok 'iÇilen içki 

buzlu çaydır. Bakınız buzlu çayı Holi
~ utta nasıl yapıyorlar: 

Gayet kuvvetli bir çay hazırlıyorlar. 
içerisine bol şeker ilave ettikten sonra 
buz dolabına koyuyorlar. içileceği vakit 
bu çayın içerisine gene soğutulmuı por
takal muyu, frenk Ozümü furubu ve bir 

Daima gülünüz. Tebessüm genç çehre- geydirilmemesi lazımdır. Buna mukabil, lan tercih etmeli. 
ye en çok yakıpn bir tuvalettir. 

2 - Evden çıkıp İfİnize gidinceye ka
dar, pyet binecek otomobiliniz yoksa, 
yaya yürümeğe mecbursunuz. Çamur ve 
toz, yahut yağmur elbiselerinizi bozabi
lir. Birisi yazlık, diğeri kıtlık iki imper· 

abl edinirseniz, işinizin ba§tnda üzeriniz
den .,çıkarır ve eyi bir kılıkta ite baıılarsı· 
nız. 

3 .- Ayni sebepten ciolayı kıtın şa~ 
soq geymeyi ihmal etmeyiniz. 

4 - Yüze en mühim manayı kqlar 
verir. Kaşlara dikkat etmek kolay bir 
İştir. Bir cımbızla kaşınıza istediğiniz tek· 
li veımekte tereddüt etmeyiniz. 

5 - Yüzünüzde gençliğin ve sıhha· 
tin tabii rengi varsa krem ve pudra kul· 
lanmayınız. Eğ.er yoksa çalışan bir kız 
olmanıza bakmadan, hafif ve bozulmaz 
bir makyajla yüzünüze bu rengi vermek 
hakkınızdır. 

6 - Ağzınız çirkin denecek derecede 
büyük değilse dudaklarınızı boyamayı
nız. Küçük ağızları boya kadar çirkinleı· 

tiren bir şey yoktur. Ağzınız büyükse 
boya ile küçültünüz. Dudaklarınız boyalı 
iken, yemek yerken, ve su içerken bo
yaYı bozmamağa dikkat ediniz. 

7 - Beyaz dişler güzelliğin birinci 
arbdır. Dişlerinizi günde üç defa fırça· 

lamakla bu güzelliği elde edersiniz. 

8 - Eğleneceğim diye gece uykunuzu 
harap etmeyiniz. Uykusuz geçmiş bir ge

ce kadar insanı çirkinleştiren hiç birşey 
)'Oktur. 

9 - Ellerinizi her akpm İşten çıkar
ken eyice yıkayınız. Sonra daima el çan
tanızda bulunduracağınız yarım limon 
ile oğuşturunuz. 

1 O - Tırnaklarınızı kısa kesiniz. Ça
lıtırken uzun tırnaklan temiz tutamaz· 
sınız. T ımaklannızı boyamayınız, çabuk 
yıpranır. latil gülerinde bmaklannıza ae· 
def bir cila ıilrebilirsiniz. 

R~mde gördüğünüz çizgili tqsyör 
klasik tayyörden çok farklı fakat çok za· 
rü bir tayyördür. Iskoç desenli pardesü
nün ise bilhassa orijinal yakası çok dik
kati caliptir. Kontrast renklerden yapıl
mış iskarpinlerin tekrar moda olduğunu 
da görmekteyiz. 

Tayyör, Pardösü 

iskarpin 

.. 
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ANKARA RADYOSU: 
Oil• Mfriyabı 
Saat 1.f.30 da bnpk plak Def1'İYab. 

1.f. S O de tiirk mUIİlri8i ve ı..lk prlrılan. 
(plikla) 1 S.1 S ta ajana haberleri. 

cFramız milll demiryollar firlreti> Yahut: Aktam Defrİyab: 
emeldi memurlanndan mö.yö P°•tonun - Kuana - Şeo • Pekin doiru posta- S..t 18. 30 da plWa dam mmilü.L 
hayabnı •ran faciayı anlamak için onun Kafuma yeni bilsiler sirdikçe irim- 19.1 S te türk muaikW ve halk tarlalan 
mazisini bilmek llzımdu. MY• zarar vermiyen deliliiiniain arttıiı (Haluk Recai) 20.00 de ... ı ayan ve 

- Emeat. eier uslu oturunan iataa- anlaplıyordu. Eaditeei büabiitün artan arapça nepiyat. 20, 1 S te tilrk mmikiai 
yona pder. trenleri Myı'ederiz. mada mP-•ton kocunu bir doktora söe- ve halk prltılan (Hikmet Riza). 21.00 

Her abah çocuia tekrar edilen ba terdi. Doktor tebdilhavayı lüzumlu bu- de havacılık haftuı münuebetiyle ko
vaad akpm üzeri yerine setirilirdi. Ea- luyordu. Birkaç ay P°•ton. Pariün hare- nupna (Ş.Hazım) • 21.1 S te etüdyo •· 
tamp ,ehrinde iatuyona ve demir yoluna ket ve süriiltüaünden uzak bir yerde ya- lon orke.bua. 22.00 de ajana haberleri. 
bilrim olan dördüncü Hanri caddai bu fUllU& prttı. 22. 1 S te yannlri program ve eon. 

Ya.adin tutuldui yerdi. Burada daha kü- Doktor bunlan eöylerken: ISTANBUL RADYOSU: 
çükken Emeat Piston. demiryollannı ve - Bilbuea ... -ondan. demiryolun- öiJe nepiyab: 
ıimendiferleri 98verdi. dan ____ L b. _d, . . • il"' Saat 12.30 da pWda türk muaikiai. 

~ça il' yer e. tavaıyeam ave et- 12 SO d h d' 13 OS -1.e.Lı tü L 

Ç .. b.. ,.L -L! al~- ..ı • • . e ava aa. • te paaua r.:; ocusun en uy11& zevıu unaan 11· meyı unubnamJftı 

d •f d · k.. .. üze · --L • musikisi. 13.30 da muhtelif plak nepi.. 
men ı er seçen enm opru nne ~- Madam Piston, Kröz civannda. tren-
mak. köprünün kenarlanna abanmak, den indikten aonra on kilometre otobüs- yatL · 
ve seçen trenlerin dumanından aizı ytizii l ·d'I b. d __ L!_ b. L- h Akf&Jll nqnyab: 

.. .. . e il ı en 11' yer e ...un ır m;Ofe otuna Saat 18. 30 da dana mu.ikW ( pllk), 
~~tt. dqmık eaçla~ ~ömm zerrelen aitti. Çabucak hazırlandL Hareket ve mu• 18 . ..SO de konfel'IUW: Kadıköy Halkm 
İçerillinde eve ~ö~ek idi. • vaalat .. tlerini 6irenmek için tabii~- namına: 30 Ajuatoe milli Zazefr bQa. 
Çoc~~ bu k~priide d~~ dura ~ır ç~ rifeye hakmdL Uzun yol onu çok eevm- nu hakkında. 19.1 S te dana mmikiai. 

te:vler open~ti. renkli JfAretlenn ma- dirdi. Geçtilrleri her ietuyonanun imıini (plak). 19 . .30 da konferana: F.,ref Şefik, 
~ frenlenn açd~ _kapanmuma. tren- ezberden eöyledi. Her köprü. her tüneli 19.SS te bona haberleri. 20.00 de .. t 
lerin hareket aatlenna.. bet dakika evvel yolculara haber verdi. ,.. ___ . • ·nc1 ~'= 

ayanı waıvıç ra••ruıınem_ en ...,,,. .... !!: _ _,..'"" 

Çocuk köprü üzerinden iatuyona bir Kan koca çiçekli bir bahçe odumcla F aide ve arkadqlan tarafından türk mu-
tren seldijini sörür sönnez kondoktör- mini mini bir eve yerlettiler. Celitlerinin silrİ9İ ve halk prlulan. 20 • .fO ta hava ..,.. 
den evvel baiuudı: ikinci sünü y(lrüineji çok eeven P-111ton poru. 20 • .f.3 te Ömer Riza DoinJ tara-

- Eatamp .. iki dakika durur!. aun yüriiyütlere batladL Giderken kan- hndan arapça eöylev, 21.00 de ... t .j... 
Çocukluiu böyle seçen bir adam. mu• mna: n: Bedriye Tüzün. Şan atüdyo orkeatra-

haklrak fimendiler memuru olacaktL Pil- - Civan ıörmek istiyorum. demitti. • refakatiyle. 21 • .30 da Nezihe Uyar Ye 

ton da öyle yapb. Bu bilrlyenin batladı- Bu pzintiden aktamm yediainde tiatii arkadallan tarafından tiirk muaikiai Ye 
iı tarihte fİ1'ketin malzeme müdür mu- bap toz içeriainde döndü ve haykırdı: halk prlalan. 22.1 O ajam haberleri. 

avini idi. . .. . . . - latediiim oldu. iatuyonu 'buldum. 22.20 de Dariittalim muaiki laeyeti: f ,.Ja. 
Çoc~~un ilk ~e~e~ ıtiba- Birdenbire meraklanan karım aorda: ri ve arbdqlan. 22.SO de aon haber. 

ren 'bütün dÜfÜneelennı pmendiferlere U---= ;..._ " ler ve erteai sünün propaım. 23.00 te - • ...._._,onu c:anunr 
haaretmit olan bu adam. doiruyıı eöyle- Kmn . d -L--~ aat ayan. 
mek lbmıp)ine. pek az aeyahat etmit- - orta yenn en ............ mlna- ---==---
ti. n_ ~--- ed b• . • ·--"'"-d. mz bir iataayon.. C6nde buraya yalım == 

DQ aıınuna Mil e 11' ay IZlll 'YCIUll" L s t 1 o karım için aldıil tenzilltlı ltir biletle iki tren uinYor. 8iriai abah. biriai ak· a 1 n a m ayı 
·~ • L ·d d __ L,_ b. fUll· Hem de nud trenler .. Tren delil. 
aemz aenanna sı er ve ora a .-&m 11' b• t • • • • ? 
ay seçirirdi. Şimendifer kumpanyuuun oyuncak.. J 1 rm 1 Si D iZ • 
otuz aenelik emeline mukabil 'bu çal..- Sonra izahat verdi: • 

kan ve fedaklr memura yapbiı badin - Bu iatuyonun imıi Malpele·dir. BAŞTARAFI 8 iNCI SAHiFEDE 
~ile eenede l»ir defa verilen badili Sen-pur de Pa~ hailJYU bir tube 
için meccani ve kana lcin tenzillth bir hatb buradan seçer. Tren burada tam meyi bilir misiniz) 
l>iletten ibaretti. Otuz eene içeriainde bu bir aat durur. latuyonda bir tek bekçi 11 - Sizi aldabnak latedilrleri Dln!lln 
memur çok az eilennıif. fakat pek çok vardll'. Tren bir lokomotif. bir furaun. bunu hiaaebnek kabiliyetini haiz miai*) 
tecriibe aaluôi olmuttu. Pistonun haya- üçüncü mevki bir vason. bir yük va· 12 - En eyi ve en ucuz mal attık
tmda en mainır olduia le)' trenlerin si· ıonununda ibarettir. Trende ancak iki lan halde pek te tanınmamJt olan dla
cllt selif aatlerini bilmektL Bu gururunu ilç yolcu vardır. Bucün tren buraya kırk rethaneleri l»ulmaya bifır mW.ı.). 
tren doatlan. mf onu memnun etmek bet dakika geç kalarak geldi. Bu iti yo- 1 3 - Her haqi bir maiuada bir 
için akpmlan kahvede aomlardı: luna koymak llzım. maim bliteai wya fiati &zerinde _.... 

- Şark ebprem Vıyanaya kaçta se- Erteai •bah bnamın yalvamıalanna düde d6ttGl6nUz -.nan onu aba 
lir) kulak umadan wefakla beraber yola çık- maktan i9tinklf etmeyi bilir mWniz) 

- On beti 1.f seçe.. tL ilk trenin seçİfinden yanm .. t evvel 1.f - Pahalı. fakat çok eyi blitllcle 
- Bmsanöf treni Viyeyvile). iataayona yetitti. T avuklariyle metSuJ bir malı. acaz fakat berbat Wr bir .... 
- On ikiyi kırk seçe. olan iatuyon bekçiai Paristen selen 'bu ten:ih etmeyi bilir miainiz) 

Arkadatlan anki İnanmlyorlanDJf si· kibar möeyönün eöyledilrlerini ancak ya- 1 S - F ınat denilen bir mala ..._ 
bi tarifeyi açarlar. rabmlan orada Pia- nm kulakla dinledi. alırken hakikaten iyi bir it ~P~ 

INmSARLARDA 
Yeni Bir Tenzilit Daha 

A.VUILABA 
Av saçması fiyatı indiriliyor 

t Eylôl 938 
• • av mevsıll' ı 

tarihinden 
• • 
ıçın av 

itibaren 938 • 939 
ve kuı şun n kilo-

sunun fiati 

Kuruşa indirilmitlir. 
Bu fiat üzerinden muayyen iskonte 

saçma ve kurıunlann depolanmızdan 

tiye masraftan da idaremizce temin 
memleketin her tarafında, av saçma 
luk kutusunu 40 ve yarım kiloluk 
satacaklardır. 

ile bayilere verilecek 
mahalline kadar nak
edi leceğinden bayiler 

kurıunun İair kilo-ve 
kutusunu 20 . ; fa 

• 

Fazla fiyat istenilmesi 
verilmesi gerektir. 

halinde iNHiSAR memurluklanna 
haber 

939 - 940 mevsiminde sert saçma sablması da mukarrer 
kullanmak istiyen avcılann ve 

ve takriben ne miktar sarf ede
karb ile ( iNHiSARLAR UMUM MO
ŞUBESI ) adresine Wttliı meleri nCa: olunur. 

• olduğundan bu cıns saçma 
avcı birliklerinin 
ceklerini birer 
DORLtlOO 

dileklerini 
posta 

BARUT 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Solucan dediğimiz bağırsak kurdlan 

llwwbelle ~ ............. ,....... --- •• , ...... _ ... ..,.,_ .. ..,_ ...... .., ............. tonun aizmdan çılanJt sibi yazdı sörün- O boyuna nunldamyordu: naatini eize verecek kadar fiatler halim-
ce kendiaini allutlarlardL Milletler aruı N--' 1 bu •-t b da vulmfunuz Yar mıdır) .&.a...a- w - W. ........,_il· - ... o ur. canım .• ., e u •· .,.._ 
bilyük yollardan, Framanın en küçük bahta tren bldL 16 - Bütçenizi. •hn alacaiı•1-t- liıJe W.. lla tmlate _.. ........ n Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hutalıklara 

aebep olurlar, kann titmeleri. burun ve makad kapnmalan. iabal, 
burluk, ealya akması, beı dönmesi ve daha bir çok gayri tabit haller 

yollarına kadar dolapn bütün trenlerin T seç . • dakika kal yaya. ibtiyaçlannw tamamen bqdıyacak 10 • 12, llW• IODl'a 1 • 1 ....U 
hareket aaatlerinde P-ıaton katiyen yaml- öflr r~n = ymm çıkan ,.;:- :- bir tekilde tanzim etmeyi bilir miainid kaW .... 
mazdL Kanaı. kocamnm bu hüneriyle 'b eaak~-..ı- annal L!I • ~~-' alon. Bu auallere hepaine cevap verin ve ADRES ıs Dıinc:i Be,.ı.. N._mede 
Lend•. L-da belki d d-L- f--' .. u v onae se meyi uanuyen U1:1Ue ay ...___ TELEFO 
A • &a r, e ana ~•mas- L.. __ L,_L • d • numal'a7J yanma koyarak topla~ ....... n-. 23 N ı 3434 

icl. O-• 1 . d L ebne.:; ıçm paTJD111Uaatan Seçti ve enur-
1'UI' L .1' .. mz aon aene enn e. .:;ocuı-
nm tekaütlük zamanı yaklapnaia bati•· yolunun içinde dolapnaia batladL 

eörünür. Bunun i1icı çocuklara verilmeai pek kolay olan 

ismet santonin bisküiti 
yanca koca!llN!I .halinden Grkmeie. endi- Bekçi botuna aftZI çıkbiı kadar ba-
te ebneie batlamtttL P-ıaton timdi gece- fmyordu. Ozel Devrim Ortaokulu 

dir. Kutulann içinde ıureti İltimali yazılıdır. Okuyunuz, her ec:zıme-.. 
de fiati 20 kuruttur. Yalnız (iSMET) imnine DiKKAT 

leri mk sık aaçnyarak uyanıyor. •im ça- - Demiryolu içeriainde gezmek ya-
lıyor ve haykınyordu: aaktır. 

- Tuluz yolculan. arabalara!.. Nihayet 'bir düdük aeai .. balun ulrin 
Kanaı kocuını teakin etmeie çallfU' haVUIDI yırttı. Yolun dönemec:inde bir 

ve zavallı adam cOrlean. birinci aervi • elaman hlleai söriin~ü. Möeyö P°•ton 
aİ> diye mmldanarak uyıırdu. Piaton te- yoldan cekilmek iatedi. ayalı raya takd
kaüt olup ifaiz blmca 'bU.biitiln prip bir dı. 1ere ~ malriniat en ufak bir 
adam oldu. Gündüz oduından çıkını- hareket yapmaia bile imkan bulamadan 
yor. bafllU timendifer tarifeleri üzerine lokomotif zavallının Gzıerinden seçti. 

eli.Yor. ve .. tlen:e kanaı koc:Mmm yük- - Zavallı adam 'bildin imrilnce Şark 
aek aeale aöylendiiini ifitirdi. ebpnaini. ve Sibirya hattını ayıkl.mıt. 

- Dilrbt. bu tren Pazar siinleri An- dunnuttu. Oç köylti taflYAD tek vasonla 
plama uiramaz, buraya sidecekler Ca- bir tren albnda kalmuı tiliin ne feci ia
ra - Bu da aktarPM yapacaklardl1'. 9 tihzuıcbrl. 

== 

aamaralı trende Gçinc6 mevki Joktm. itte koca•nm ölümünü haber 
Bletinizi siteden deiiltinhllirıwiaai:e. Evet. nlat Madam Piaton bunlan aöylecli ve 
~cim. tatlı bir wle kaca•me wle- tombul ,....klanna inen bir damla söz 

ainli: ,.... lildi. 
- Em.at. siclip biraz hava ........ 

.. t dart oldu. 
Kocua hic oralarda olmadan dnam 

ederdi. 
- Dert mi) Kale - Akdeniz ebprai 

Romalılar devrinde 
gazete oar mıydı? 

San-Remoclan hareket ediyor. o 
Nihayet bir sün kadm )r.......,m ak- Bir ltal).n Alimi. uan .. ,.nclanberi 

ima oynattJimdan cidclt ciddi tOPhe et- sezetec:Aiih m-.m aramakta idi.Alim 
miye batladL O sün koc:ua ub.ncla bir yapbİJ tetkiklerin Detİce8İne söre eald 
hamalla en selmifti. Hamal el uahaJa. Romada pzete. bplu nmangntvla ol
nndaki bir Y1ian eeki kitaplan ,..re dök· duiu derecede azami itina ile yazdıyor
til ve lıitti. Bu kitaplar bütün dünyaya du. Yalnız aradaki fark tudm: Bash 
ait timendjfer ve vaeur tarifeleri.. Her biz. muamm rotatif makineleri kullanı
ım1letin. her .. nenin tarif deri. yonJZ. onlar bu iti esirlere sönlüiiirlercli. 

Adamc:aiız bu tarifeleri oduına yer• T elpaf ve telefon da ipret kuleleri va• 
!ettirirken 'bir taraftan eöyleniyordu: mtaaiyle verilir al ... L 

- Öyle bir it yapacağun iri herlrain Eaki Romada cMatbuat hürriyeti• 
parmağı aizında kalacak.. yokm114- Budan pzeteler doiruca kra• 

Şimdi ababtan a1rtuna kadar Piston im arayma sider. orada inceden inceye 
oda.ndan hiç tdmuyorda. Kan.. du· tetkik edilerek içlerinden en çok hu.si 
ftnn arlrumdan onun kendi kendine undia halkı allbcl• edi,.ona o hava
inMt verdiiiai kendi lrendiai ile mü- dialeri bir araya toplıyarak Forum mey· 
nakqa ettiiini ve bazan da çok hızlı ba- d aına UJyorlardL 
iırdıinu ititiYordu: ~ RomaL1ar içinde havaclialeri bil-

- Motıkova - Semora - Veladfv-.. ha.a llllred makamlara ve nlilere daia-
tolt - Harbin ..__ f taa laiıPiınıtor °"9111-

fieail ve aekt&il : Buca arta obl ulllk clirektlr8 F AlK AK 
1 - Birinci, ikinci ve 6çindl auflar için im erkek yatılı yabm: 

ltallebe byclma devam edilmektedir. 
2 - Okul tam teclriaatW... ~ mncatluı imla "fl""Z 
3 - Yal.na diller için &J'l'IC8 •kpm kunlan açıl•cakbr •• 
4 - Y.a.k .._ ücreti r...w- için aç tahitte 200, 19beglar için 

s lindn-. 
5 - Eauh bir t.WJe Ye taW, kuvvetli cliaiplin ve intizam IEUDdell 

.. ~ llhhl yemek, k&fıoa Mün deniz '" pm havuı, bol ziya 
Place ve lronalan ve nezaretiyle moclmı Ye ideal Wr bina.. 

8 - Minaat ym : Giiımıpe ldSpril.. Her da mt 10 dua 12 ,e 
ve l& ten 18 e kadar •• TELEFON No. ı 4008 

kireçıi sulann tabribabndan 
Kalorifer kazanlarile teaisatlannı 

Lokomobiller ve alel6mum buhar kazanlarını 
Kurtarmak için .. reçll euıa l•etlye edem 

VEBOLiD 
CiHAZLAR LE TEÇHiZ EDiNiZ. 

Cibazlan tamamen garantidir. 
laviçnde WEBBOUTE A. G. T6rld,e '"prla 1miiP veldli am.mmıq• 

V E B O L 1 D L t d. Ş t i. 
Yeni adrese dikkat: 

MERKEZi : latanbul Galata Billür IOlmk No. 7 - 9 P. K. No. 1084 
Telefon ı 44507_ Telanf ı VEBOUD 

ŞUBESi : Ankara B.nlcalar dd. No. 22 P. K. 45 
Telefon ı 2881, Yelpaf ı VEBOUD •• 

IMIR UMUMi ACENTASI 1 Mm- KMMWclin aıd. No. 15 
P. K. No. 72 

lzmir Enterna•yonal Faarıpaoyon N. 115 
Pro•peldll• ve ..... ......._..... le iz. 

---·ı 

' rE 

üzerinde ittifdt Herkesin 
ettıği bir hakikat c 

Sabah, ~- ". ede fll"' ..,. vnaelctn 
ıonnı oancı. a ül• 

Kullanmak 

RADYOLİN 
Diflerlnlzl tertemiz, bembeyu 

Ye apuıiJ•m ppar. Ona ~ 
d Ul1' ldmyumuı blrib1armdan 
biridir, denilebilir. Kokusu ,uzeJ" 
leaeti bot, mikroplara brp .. 
liri ,o.le yilzdUr ..... 

, 

Kullananlar, dişleri oi en ucuz şeraitle 
ıjgorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam lıer yemekten sonra günde 3 defa 

ditle ·a • fi .. ayı ıL 
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GRiPi 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki ııiln soğuk almıştı, 

diln yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayala kalktı 

GRiPiN 
BUtiln ağrı, sı

r.ı ve ııancıları 

tiııdirlr. 

GRiPi 
Soğuk algın

lığına, nezleyi, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larile romatiz -
maya karlı bil
hassa mllesoir -
diı'. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

fcabıııda' günde 3 kaşe alınabilir 
t.ıltı ve markaya dikkat, Taldltlerinden sakınınız. ...... 

axz z 

r enni sıözlük için -, 

KEMAL KAMiL AKT AS 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fu't'ayye 
tatlarla alhn, nikel, pilitin, has baga ve ıellüloid çerçeve
ler, '°för, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Daim on 

No. 9248 No.9280 
O A 1 M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır •• Şuleyi 

uzalhr, dağıbr ve toplar •• 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

zulmaz •• Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer miktar ve vasfı qağıda yazılı 

hallaat, talip zuhur etmediiinden dolayı 5-9-938 Pazartesi günü saat 
15 te yeniden kapalı zarf uaulile Balıkeairde 3 üncü qletme binaımda 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu i,e girmek istiyenlerin 930 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
2490 No.lu kanunun tayin ettiği veaikalan ve resmi ıazetenin 1-7-
937 gün ve 3645 No.lu nüshasında intifar etmif olan talimatname 
dairesinde ahnmıı vesika ve teklif mektuplarını aynı ıün saat 14 e 
kadar koınisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
• Şartnaıneler Balıkesirde 3nücü İ§letme müdürlüjlünde ve Manisa 
ıstaayonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Balutın bulUnduju 
Yer 

Menemen - Mani.sa is
tasyonları arasında. 

Miktarı 
Kilo Cinsi Metre Muahmmen 

metresi mikabı bedeli 
41-50 Toplama kırma 1000 12400lira 

t9--23---27--31 3058 (2683) 

1 

l 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- LINIE 
G. m.b. H. 

H.SCHUET 
LARISSA vapuru 1 7 /8/938 de belr.-

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

CERES vapuru 3/ 9/938 de bek.len-
!eniyor. Rotterdam, Hamburs ve Bre- mdr.te olup Burgu, Vama ve Kösten"" 
men için yük alacaktır. lımanlan için yük alacalbr. 

ARCTURUS vapuru 29/8/938 de bek HELDER vapuru 5/ 9/1938 de belo. 
!eniyor. Rotterdam. Hamburs ve Bre- lenmekte olup Amsterdam. Rotterdanı 
men için yük alıu:aktır. ve Hamburıı limanları için yük alacaktır 

ANKARA vapuru 12/9/938 de SVENSKA ORtENT UNIEH 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburıı n BARDALAND motörü Elyevm li· 
Bremen limanlan için yük alacaktu. manımızda olup RoUerdam. Hamburıı 

BELCRAD vapuru 26/9/9/938 de Danimark n Balbk limanları için yiik 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburıı 

Bremen limanlan için yük alacalı:br. 
ve almaktadn. 

ATHEN vapuru 10/10/ 938 
bekleniyor. Rotterdam. Hamburg 
Bremen limanları için yük alacaktır. 

BRACELAND motörü 15 / 9/938 ele 
de beklenmekte olup Rotterdam, Hamburıı 
n Cdynia. Dantzig, Danim.ark n Balbk 

limanlan için yük alacalrtır. 

H. SCHULDT 15 / 9 / 9 38 e kadar Norveç limanlan 

CULUCKSBURC vapuru 31/8/ 9 38 için mal kabul eder. 
ZEGLUGA POLSKA S/ A. de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg Te 

Bremcn limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSUNlE 
OSLO 

\

1 BAYARD vapuru 29/8/938 de bek
) !eniyor. Norveç limanları için 31 / 8 / 9 38 
' tarihine kadar kabul eder. Dieppe için 

2/9 / 938 ııünü öğleye kadar mal kabul 

LEV ANT vapuru limanımızda olup 
Dantzig ve Cdynia limanları için yük 
almaktadır. 

SERVICE MARtTIME. ROUMAIN 
ARDEAL vapuru 30/8/938 de ıı. 

manımıza gelip Malta. Marsilya ve C,.. 
nova limanları için yik alır. 

llindaki hareket tarihlenle navlunlar· 
edilir. d-•-· d -· ikli.kl d uı· aıu egış er en acente mes ıyet 

BOSPHORUS vapuru 25 eylii.lden 30 kaba! etmez. 
eylii.I 9 38 e kadar Dieppe, Dünkerk ve Daha fazla tafailit için ikinci kordon• 
NmTeç umum limanları için yiik alacak- da FRA TEUl SPERCO acaıtuına mil• 
ttt. racaat edil.mai rica olmıur. 

1 
SERvtCE MARmME ROUMAIN 

BUCARF.S'J' 
DUROSTOR Tapuru 19/8/938 de 

Telefon: 4111 ! 4142 / 2"3/4221 

~====:::::::::::::::::::;:=~ bekleniyor. Kö•tence Galatz ve Galatz 41 ~ aktarman Tana liman lan için )'iik ala-
Olivi Ve Şüre. 

LılllİIEI 

1 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kepeklerunesİne mii.ni olur. Komojen saç

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
aaç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağazalannda bulunur. 

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden 
1 - 1938 senesi iııt.ihsalih tuzların büyük yığın haline ifraiı iti 

eksiltmeye konm\lflur. 
2 - 350 lira teminab olan bu i§İn ihalesi 5 eylul 938 pazartesi gü

nü olup taliplerin §eraiti öğrenmek üzere tayin olunan günden evvel 
ve ihaleye qtirak edeceklerin de o gün öğleden sonra 16 da Çamalh 
tuzlası müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

30 - 31 3185 (2752) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
18-8-938 taribinde ihalesi yapılacağı ilin olunan Başturak diğer adı 

Haca Hüseyin ağa camii taınirab ihalesinin görülen lüzum üzerine 
evvelki ilanlarda yazılı tartlar dairesinde 26-9-938 Pazartesi saat ona 
talik edildiği ilin olunur. 18-31-15-14 3:ı 1,8 (2666) 

caktır. 
DUROSTOR vapun1 14 eylalde bek

leniyor. Kö.teıw:e Calatz ve Calaız ak
tarmaa Tuna rımanlan için yük alacak
t ... 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
D. T. R. T. Ellumaa U- Ltd. 

TISZA ...._. 15 e71Glde bekleniyor. LONDRA HATn 
Port Se.it Ye ı.ı..e..derı,.. ljmenlan için cCA V AU.O. npmu limanmuzc4 
yük alacaktır_ olup 5 Eylüle kadar Londra n Hail için 

-szECf.D vapuru 30/8/938 de bek- yük alaakm. 
!eniyor. Danüb limanlan için yiik ala- POLO npuru 5 eylii.lde Londra ve 
c:aktır. Anventen ııdip yük çıkaracak ve ayni 

BUDAPE.ST vapuru 15 eylillde bek- zamanda Londra ve Hull için yük alıı

leniyor. Danap limanlan için )'iik ala- cakbr. 
caktır. Ull.A vapuru l O eylii.lde gelip 1 7 e7• 

JONSTON V ARREN UNES !ille kadar do&ru Londraya yiik alacak, 
]ESSMORE. ..apuru 13/8/938 de tır. 

bekleniyor. LiYeTpOO\, Anven limanla- ALBATROS vapwu 15 eyl(i!de gelip 
nndan yük çıkaracak ve_ Bursaz. V arna 25 eylüla lr.~ Londra Öçin yiilr. alacak. 
n Köstence için yiik alacaktır. tır. 

AMERICAN EXPORT UNES INC IONIAN vapuru 26 eyl(;!de gelecek 
EXMOUTH vapuru 1 8 Ağustosta ve 3 birinci teırine kadar doğru Londn 

bekleniyor. N...-york için yük alacakbr. ve Hull için yük alacakbr. 
D!nda\tl hareket tarihleriyle nav- TRENTINO vapuru 5 birinci tqrindc 

lunlardald değif<kliklerden acenta me- gelecek ve 1 O hirinei tqrine kadar Lon-
suliyet kabul etmeE. dra ve Hull için yijk alacakbr. 

Daha fazla tafaMt almalı: için Blt"bı

cl Kordonda 'V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa milra· 
caat edilmesi rica ohmur. 

Tel No. 2007 .,.. 2008. 

~~~--~~~~~~~~~ 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

UVERPOOL HATn 
LESBIAN vapuru 6 eyliilde gelip 1 

eylule kadar Llverpool ve Claskov içiıl 

yük alacakbr. 
MAL VERNIAN vapuru 15 ey\Uldo 

gelip 2 1 eyllıle kadar do&ru Liverpool 
ve Clasgov için yük alacakbr. 

Tarih ve navlunlardak:I değişiklikle... 
len acenta mesuliyet kabul etmeı. 

EVYORK için yük alacaktır. 
BALKANLAR ARASI HA TI1 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 
HEI 1 FNlC LINES L TD Balkan ittifakı iktısat konferansmm 

BELGi ON vapuru 27 /28 ağuıtoıı· rıeyyah. yolcu ve yük için teois ettiği hat
arasıncla beklenilmekte olup Rotter- ta mensup Yuıı:o•lav bandıralı 
dam Hamhurg ve Anvers liman- L O V C E N 
!arına yük alacaktır. Lük. vapuru 1 O eylulde 18 de C-

HOLLANDIA vapuru ağustos tanza. Varna limanları için hareket ed ... 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot- cektir. 
terdam, Hamhurg ve Anvers liman- L O V C E N 
!arına yük alacakbr. Lükıı vapuru pazartesi 19 eyllılde -ı 

GERMANlA vapuru 1 O eylillde l 2 de hmirden hareket edecek, Pire 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham Korfu, Adriyatik liınanlan, V enedik. 
burg ve Anverı limanlanna yük T rieste ve Şu~ak limanlan için yolcu .,., 
alacaktır. yük alacakbr. 

c TURKlA» vapuru 20 Eylülde Cerek npurlann mun.sel&t tarilJeri, 
beklenilmekte olup ROTIERDAM gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
HAMBURG ve ANVERS limanla- kında acenta bir taahh.!lt altına ciıınez. 
rına yük alacaktır. Daha fazla tahillt almak için Birind 
UNITED ST A TES AND LEV ANT Kordonda 166 numarada CUMDAL) 

LINE L TD umumi deniz acentalıiı Ltd. müracaat 
cBAALEBEK> vapuru 22/24 edilmesi rica olunur. 

Eylill arasında beklenilmekte olup TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIH.HAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESİ 
BA.ŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 

Karşısında 



SAYFA: 10 E 
YENi ASIR 
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BüyükZaf a utland 
Atatürk Heykeli önünde geçit • yapıldı resmı 

Kahraman ordumuz çeli ten ale er 
gibi şanlı ve canlı geçerken .. 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
nan büyük ve küçük rütbeli eubaylar 
tebrilcatta bulunmu§lardır. Va1i B. Fulı 
Güleç saat 8 .30 da Müstahkem Mevki 

komutanlığında askeri merasimle karıı· 

lanmıştır. 

COMHURIYET MEYDANINDA 
Kordon. Cümhuriyet meydanına git

mek üzere yollara dökulen haUcımızla 
dolmuatu. Otobüs, otomobil ve diğer 
nalcil vaaıtalan, inaan gümeleriyle tapn 
kordondan geçemiyece.k bir hal almıştı. 
Sın tam dokuz buçukta büyük ordu ha
z.ırlanmıth. Vali ve komutan askeri tef
tiş ettikten aonra heykelin önünde yer 
aldılar. Bu ıırada tqellüller adına Ata· 
türk heykeline buketler bırakılmııtır. 

MERASiM 
Saat tam 9.-40 ta istiklal marıiyle me· 

ruime bqlanmıı, bunu nutuklar takip 
etmiıtir. Nutuklarda bq komutanlık 

meydan e&vAfı anlatılırken (Atatürk) 
adı büyük 9evgi ve saygı tezahürlerine 
vesile olmuıtur. 

EN GENÇ SUBAYIN NUTKU 
Ordunun en ıenç subayı B. Efdal An· 

kan fU nutku eöylemittir ı 
,..- Yüce ulusum, kahraman ordum; 
Bugün, 16 yıl evvel bu tarihte kaz.anı· 

lan büyük zaferin deieri ölçülemez aza. 
metli hatıralannı anmıt ve o günkü son• 
auz sevinci hep beraber ayni heyecan ve 
hazla tekrar yapmak için burada top· 
lanmış bulunuyoruz. 

Büyük harpten bütün dünyaya aeha· 
met ve kahramanlık denlcri vererek çı· 
kan Türk milleti, Mondros mütarekesi 
hükümlerine riayete mecbur ettirilmek 
ietenilmiş, yani Türk varlaiına, Türk İe· 

b'ltllline kast baılamııtır. 
Türk milletinin maddi, manevi kuv· 

Yetlerini ve ruhundaki atcti toplıyan ve 
l.arekete getiren Atatürk Anadoluya ge· 
çerek milli mücwdeleye hazırlanm1t. ıaİ· 

yast ve askeri bir çok mütküller içinde 
müteaddit cepheli bir istiklal aav.,.na 
ba,lanm11tı. Bu çetin mücadeleden ve 
bunun siyasi aafhalanndan uzun boylu 
bahsetmiyeceğim. Çünkü bu muazzam 
bir tarihtir. Bu, tarihe gömülmek isteni
len büyük Türk milletinin dünya dur· 
dukça yaşamağa layık olduiunu tasdik 
ettiren bir vakıi, bir harikadır. 

Bu, en büyük tarihe mal olan Türkün 
en şereAi bir istikbale bihakkın sahip 
olduğunun bir ddilidir. 

Burada 30 Ağustos zaferinin değeri 

ve şümulü hakkında bir kaç söz söyliye
ceğim. 

Arkadaşlar, istiklal aava§lnın ilk kıs· 
mı Sakaryaya kadar çekilmek suretiyle 
Türk ordusu için bir müdafaa ve yıprat• 
ma muharebesi teklinde cereyan etmia
ti. Sakaryadan ıonra taarruz sırası Türk 
ordusuna gelmiıti ve bu da bütün ha
znlıklardan sonra vakit ve zamanında 
yapıldı. 

Türk ccladctinin kudretinden gaflet 
aösteren bütün dünyaya büyük zaferimiz 
bir den ve bir örnek olmuştu. 

Dahi başkomutanımız Atatürkün bu· ı 
güne kadar ya§CUllış ve yaşıyan insanlar
dan baılıca ayırd vasfı olan evveldt>n 
goruş kudreti, zafer ve istiklal aşkiyle 

yüreği çarpan Türk ulusunun ve büyük 
Türk ordusunun komutan ve subayları
nın yurdun istiklali uğrunda el birliğiyle 
ve büyük bir azim ve imanla çarpışmış, 

kanlarını akıtml§ olması neticesidir ki 
büyük zafer kazanılmı~tır. 

Türkün cihana hakimiyetini ifade 
eden 30 Ağustos nihai zaferinin kanlı 

boğuşmaaı bu sabah başlamış ve bugün 
Türk Atası, Türk komutanları, Türk 
ulusu, bu ulusun kahraman ordusunun 
dayanıklı, aralan erleri, cihana karşı eğil
mez ve yenitmez birer varlık oldukları

nı iapat etmiılerdi. 30 Ağustos zaferi, 
düımanlığı kadar dostluğunun da kuv
vetli olduğunu ifade eden ıon tarihimi
zin ıanlı bir baılangıcıdır. 

Sayın yurddaşlarım; 

Saltanat devirlerinin körü köriine yur· 
du ve ulusu aoktuiu ve yuvarladığı uçu
rumun eon merhaleainde Atatürkün de
hası ve ulusun bu deha önünde mutave· 
ati bir varlık yaratmıt ve yer yüzünde 
Türk neslinin ve istidadının hiç bir var· 
lıktan geri kalmadığını bu münasebetle 
dünyaya tanıtmııtı. 

Atatürkün yijksek sevk ve idaresi sa
ye.inde kazandan bu z.afer, öldürülmek 
istenilen Türkün hayat ve hamaset eseri 
ve bütün cihana iman ettirdiği yüksek 
vatanperverliğinin timsalidir. Bugünün 
istiklali, bugünün temiz havası, o gün 
dökülen kanların bedelidir. 

Arkadqlar, tarihin etsiz bir pırlanta-
11 olan büyük zaferi anar ve kutlularken, 
onu yaratan ulu Bqbuğumuzn ve u1u
auma en derin ve kalbi eaygılanmı suna
nın. Yaaaaın Türk ulusu, yaıasın Ata· 
türk, YAfUın Türk ordusu .. (Alkı~lar .. ) 

KOMUT AN ANLATIYOR 
Bunu müteakip künüye gelen Tuğbay 

Rasim Songer ıu nutku iradetmiftir : 

S.7111 ywddatJarım " Aziz D"lam. 
30 Aimtoe bugiin : On altı yıl evvel 

kahraman Türk ordusunun kazandığı ta· 
rihael büyük :zaferin yıldönümüdür. 

Bu günü yapmıı ve yaratm11 olanla
r:.."I, Türk uhmına bıraktıklan bu büyük 
eserin üzerinden değil on alb yıl yüzler· 
ce yıl geçse her Türkün göğsünü daima 
yeni bir heyecanla kabartmakta baıını 
gururla yükseltmekte hakkı vardır. Çün
kü Türk ulusunun bin bir fedaltArlıklarla 
yeniden ortaya çıkardığı değerli ve tari

hi aan ve ıerefle dolu bu büyük Türk 
ordusu yurdumuzun mllhtclif bölgelerine 
tevcih edilmİ§ harici tecavüzleri ve da· 
hildeki hiyaneti kat'i bir zaferle tama· 
men yenmiı ve milli istiklalimizi kesin 
clarak temin etmi§tir. Silahlarımız eli· 
mizden alınmıı bu güzel yurmuzu yer 
yer ve bin bir bahane ile İşgal edilmifti. 
Nıhayet hepinizin bildiği Mondros mü
tarekenamcsi ve Sevr muahedesile zelil 
bir mevkie düıürmek istenen ve yalnız 
ltcndi aaltanat1annı yqatmak iativen o 

Göğüsler büyük ifti
harla kabarıyordu 

tını eairgemiyen çok değerli ulusu 
önünde en derin eaygılanmla .ğili • 

zamanın ba§ımızdaki Padiph ve bende
leri milletin ve yurdumuzun parçalanma· 
sına muvafakat etmifler ve razi ol mut· 
)ardır. 

Ulu Önder Atatürkümüzün İrşadiy]e 
bu mezellete katlanmaktan ise ölmeği 

tercih eden kahraman ulusum ayaklandı. 
Bu kalkınma ve bu istiklal harbi Türk 
ulusu için 7..efer veya ölüm demekti. 

lıte bu gaye ile savaşa girildi. Ve bü
yük bir azim ve imanla ve bütün ulusun 
gayret ve fedakarlıklariyle birlıkte de

vam edildi. 
Arkadaşlar. 

Türk milletinin ve Türk ordu unun en 

büyük bahtıyarlıgı en korkunç en tehli
keli günlerinde baııında Yüce Atatürkü 
bulmuş olmasındadır. 

Dört yıl aüren bu istiklal savaşının ha· 
tından sonuna kadar bu müste' lileri 
memleketin harimi ismetinde boğmak 
fikrine başkumandan alınan ilhamla bü
tün milletle birlikte ordunun en son eri
ne kadar riayet edilmiş ve bu ~icldetli 

arzu herkesin benliğinde sönmez hir alev 
olarak yapmı§tır. 

işte bu azim ve lmanladır ki : 
26 ağustos 1922 günü şafakla ba§lı· 

yan büyük taarruz yine büyük Şefimizin 
yüksek dahiyane sevk ve idaresiyle, ve 
ta§ıdıkları yüksek mesuliyetin manası

nı kavramıı olan değerli komutanlanmı· 
zın emirleri altındaki kahraman Türk 
ordusu 30 Ağustos ba~komutan mey
dan muharebesini hazırlamı§tı. 

Türk uluau Türk komutanı Türk IU· 

bayı ve kahraman Türk eri ~lele vererek 
mütekabil ve earsılmaz bir iman ve iti
matla (Ordular i1k hedefiniz Akdeniz
dir ileri..) kumandasındaki yük.ek ve 
ıümullü manaya uymu~ ve Türk tan'hinin 
en parlak ve en değerli par~ını kanlll· 
riyle yaz.arak bugünkü zafer bayramını 
yaratmıtlardır. 

Sayın yurddaılnnm. 

26 Ağustos 1922 de Afyonda baılı
yan ve 3 OAiustos 1922 de Dumlupı· 
narda neticdenen ve lzmirde bu güzel 
§Chrimizde 9 Eylôl 1922 de tamamlanan 
bu büyük Türk z.aferi için on heş gün 
kafi gelmiıti. Bunun üzerine ve bu milli 
varlığımwn büyük z.aferi karşısında an· 
anevi siyasetlerin iflas ettiği görülmüı 

Türk azminin yenilmez Türk gücünün 
her isteği önünde boyunlar eğilmiftir. 

Türk uluau Ye ülkesini taksim eden bir 
Mondros, bir Sevr yerine egemenlik ve· 
ren kurtancı bir Lozan muahedesine de 
Türkün demir iradesiyle bugün yol açıl

mi§ olduğu ve ebedi haklanmız kazanıl
dı. Bu arada z.alim tahtalar devrildi. ye
rine bugünkü mesut ve feyyaz cümhuri
yet idaresi yaratıldı. 

kadar genİ§ nihayeı.iz bir ufuk açll .... 
Türk Cümburiyet ve inkdaplarını temel· 
leri asil ırkım.ın kaniyle eulanan bu ölüm 
ve ,cref meydan?annda 30 Aiuatoa p 
nü kuruldu, bütün dünya Türk varlıiını 
ve Türk istiklBlinin yapma hakkını tes
lim etti. 30 Ağustos zaferi bugün öldü
rülmüı olan fena idarelerin birbirine boğ
durularnk istediği tarihin iki kahraman 
ulusunu bir kanlı boğuamcdan dost ola
rak çıkardı. 

Am arkadaşlarım. 
Disiplini, talim ve terbiyesi ve asri 

te~kilütı tamam olnn bugünkü cümhuri
yct ordusunda her znmnn ve her yerde 
her vazifeyi emniyetle başarmak ve da
ha bir çok zaferl t>ri ulusuna kaz.andır· 
mnk kuvvet ve kudretine maliktir. Ve 
bunu yapmtı~n bu ,Ün için dahi hazırdır. 

Şuşnig 
Almanyadan 

çıkarılacak mı? 
Viyana 30 (ö.R) - Yeni çıkan bir 

kanun mucibince Avusturyanın Alman· 
yaya iltihakmdaıı öncf! bazı nazırlarla va· 

ı lilerin gayri kanuni ve milletle menfaat· 
lerine aykırı hareketlerinden mesul tu· 
tulan eski .. nsölye Şu,nig ile Şuınig ka-
bineai erki.nı Viyana şehir mahkemesine 
aevkedilcceklerdir. Mahkeme gayri ka· 
nuni hareketlerin mahiyetini ve halka 
kaf§1 yapılan fennlıklan tesbite çalıpcak
tır. Salahiyettar Nazi makamlarının söy
lediklerine göre göre elde mevcut vesi
kalar Şuşnig ile kabinesi erkanını ve eski 
valileri ittihama kifayet edecek mahiyet· 
te imiş .. Bunların söylediklerine göre 
millet düamanlığı suretinde tavsif edilen 
hareketler kanun çerçevesi içinde değil, 
mazide yapılan i'1er Almanyanın yüksek 
menfaatleri bakunmdan muhakeme et· 
mek auretiyle tetkik olunacak ve mahke-

Bununla beraber, ey 
büyük zaferin sana kaz.andırdığı feyyaz 
sonuçlan ve günden gÜne müteklmil Ye 
güzel eserleri görüyoraun. Bu arada ea

na diifen ödevin de ne olduiunu yine 
baıbuğumuzun tariht eözlerinde yazılı· 

dır. Bu ıözü unutma, ve kendini buna 
göre hazırla.. Bu senin için bir şeref ve 
bir namus ve vatan borcudur. Sözlerime 
sonuç "Verirken Türk ulusunu ve devleti
ni bu eşsiz zafere kavuşturan ve arada 
geçen. on altı yıl içinde ve halen bu bü
yük bir feragati nefis ile u1usu için çalı
şan ve dahiyane irıat ve rehberlikleriyle 
dünya siyasetinde bu büyük zafer ka
dar gıpta uyandıran ba!lbuçğumuz ve 
Cümhurreisimiz Kemal Atatürkün ve 
onun değerli iş arkadaıılarmın ve bu xn· 
feri basarmakta varını yoğunu ve haya-

CEÇlT RESMi 

Bunu ordunun ~k bir geçit r 
takip etmiftir. Piyade kuvvetlerimiz 
rününce baaJıyan alkıı, ordunun her 
nıfı geçerken ayni coıkunlug ve hey 
la devam etmiıtir. Sağlam adımlı eri 
cidden çok muntazam geçen bu geçit 
mi esnasında bir hava filomuz geçit 
mi meydanı üzerinde hava tezahüratı 
pıyor ve bayrama baıka bir mana v 
yordu. 

Geçit resmi büyük bir intizam içi 
neticelenmi§, gece ordu mensupları t 
fından bir fener alayı tertip edilmiş 
Ordu evinde de bu münasebetle bir 
lp verilmiştir. 

Amerika maliye 
Üç taraflı pare anlaşmasının deği 

tirilmemis olduğunu söyledi 

V aşingtonda Kongre binası 

me aafhalan Alman milletinin gözleri Paris 30 (ö.R) - Amerikanın Berlin 

1 
V~ington 30 (Ö.R) - Öğrenildi 

önüne konacaktır. Mahkemenin mütte· sefiri Parise gelml§tir. Paris sefiri B. Bu- göre Amerika ordusu bqku.mııınd~ 

hemlerfl vereceği cez.a onları Alman ta
büyetinden iakat ederek hudut dl§ına çı
karmak ve 9ervetlerini müsadere etmek

ten ibaret olacağından Şuaningin Alman 
topraklan dapna çıkanlacağı timdiden 
muhakkak eaydıyor. 

- = -
Alman lktısat 

nazırı ••• 

litle uzun ve mühim göril~elerde bulu- yakında ReisicUmhur B. Roosev 
nacaktır. Alukada bir hava üsü tem için 

eden kredilerin kongreden 
Vaşington 30 (Ö.R) Avrupadan muzaheretinl talep edecektir. 

Amerikaya avdetinden beri ilk defa ola- Ve Aluka yanm adasını birlqik 

rak gazetelerin mUmessillerini kabul !etlerle blrlefÜrecek bir hava ha 
eden hazine nazırı B. Morgentav demit- tesisi imltlnlannı tetkik etmek ilzere 
tir ki: çenlerde .Alaakaya gitmişti. Bu bava 

c - Amerika lngiltere ve Fransa ara- İngiliz Kolombiyasmdan geçecektir. 
smdaki Uç taraflı para anlaşması hiç de- Amerika bahriyem de Alaahnın 
ğiştirilınebWn olduğu gibi kalmaktadır. dafaasına ayni ıurette allkadar o 

Balkan memleketlerlnl Avrupada harp borçları meselesini mü- dır. Geçenlerde bu maksatla Suçada 

B J rl 8 Jrl Q8 ZE C &k nakaşa et.mit delilim. Diğer taraftan niz tayyareleri için bir Us kurulm\lf 
Bertin 30 ( ö.R) - Gazetelerin ver· Amerika hilkilmetl §imdiye kadar takip bahriye nezareti Fuyan adalarında 

dikleri bir habere aöre Alman iktıaad na- ettiği altın siyasetinde hiç bir değişiklik blr deniz bava UsU ıeaisi için . .ıtoıcıgrei 
zm bu ay içinde cenubu .. rkt Avrupa yapmayı tasavvur etmemektedir.> kredi talep etmiştir. 
memleketlerinde bir eeyahat yapmak ni
yetindedir. Bu eeyahat eaki Alman iltb
sad nazırı Dr. Şahtın yaptığı eeyahat gi

bi hususi mahiyette bulunacaktir. Nazır 
Almanyanın Yugoslavya - Romanya
Bulııariatan • Türkiye ve Yunanistanla ti
cari münaaebetlerine daha kuvvetli bir 
inkifaf bahtedebilme yollarını araıtıra

cakbr. 

-=-
Kraliçe Vilhelmin 

j i b:leıi 
Uhi, 30 (ö.R) - Bütün Felemenk 

kraliçe vilhelminin jübilesini kutlamak
tadır. 

Nazırlar meclisinde 
Bugün 

mali 
Fransız 

vaziyeti 
Maliye nazırı 

izah edecek 
Paria, 30 (ö.R) - Kabine konseyi· lardır. Ancak bütçe müzakereleri ıır 

nin toplantısından .onra maliye nazırı da hükümet icap eden mali tedb' 
B. Maraandu aazetecilere ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

c- Yann nazırlar meclisinin içtima· 
ında mali vaziyet ve hazinenin durumu 

düşünecektir.> 

Yeniden bir alhn istikrazı yapda 

haberini maliye nazın kat'I olarak 

hakkında iz.ahat vermek niyetindeyim.. zip etmiıtir. Batvekil B. Daladiye 

30 Ağustos 1922 Baıkomutanlık mey
dan mllharebeai Türk tarihinde ebediyet 

Mllhtelif devlet reialerinden 
ye tebrilt telıraflan aelmiftir. 

Bununla beraber bu içtimada nazırlar ı aarayına giderek reiaicümhurla uzun 
mali mahiyette hiç bir tedbir almıyacak- dıya aöriifmültür. 


