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Musa daginda Cenevredeki T oplantrlar; 
IC1rk gÜ; kita·b~·~ünasebetile f Bugün konseyin yapa+;;j-1 toplanbda 21 diplo-

""-"'. • mat söz alacak t1r. Dünkü konu§malar 

Sesil de Mill lsmet S.rr1 Sanhya SaJaheddinin 
tarih'i k1hcm1 gösterirken. 

d Gc~en gün bu vesile iJe- muazzam, en mühim, en muh-A ya2d1g1m1z bir yaz1da, te~em filmi olan 11 Les Croi-
1 tner ka aytanm1z Bayan sades,, Cecli B. de Mille 
SlJlet Sirrt Sanbdan dört tarafmdan Paramount stüd-:y evvel ald1g1m1z bir mek- yosunda ~evrilmektedir. Her 
k~Pta aleyhimizde yaz1lan bu stüdyo aläka ile bn prodok-
\t •taba bir hücum yapmak siyonu seyrediyor, her gaze· 
I> t lehimizde yap1lacak pro· teci buna dair havadis elcle 
ti~gandalar hakkmda direk- etmege ~ah~lyor. 
b almak üzere Ankaraya Gc~en gün Paramount 

llfvurdumu söylemi§tirn. ls- stüdyosundan telefon ettiler 
~et Sirn bize yazdigi ayr• ve TürK gazetelerini alä.ka-
k lt niektupta "Kuvvetli bir dar edecek havadis almak 
alenile yaz1lm1~ ve pek rok 

~ t .., ~ istersem hemen stüdyoya „\ ilan bu eserin gene Ame· gelmemi teklif cttiler. Ayni b ada eo ~ok sevilen ve 

f 
tä'enilen Kark Kaybl tara- gün tarn ~üte orada idim. 
1nd Paramount stüdyosunda,Miss b .an oynanacag1 haberi 
tn1 fena balde üzüyor. Bu- Stroud beni bu muazzam 

tiun önüne ge~mek milli da- sahneye götürdü. Saline, Sa-
''tn• · · k . 1 läheddinin muhte~em ~ad1-"~ z 1~1n ~o temenm o u- . b' 
·oqtak bir muvaffakiy"'t o]a- rmin i~erisini gösteriyor, 1r 

d~l~t1r. Benim elimde; gelen az sonra ~evrilccek olan 
•rn ve kalemim ile elden sahneyi tekrar ediyorlard1. 

::ildigi kadar bu eserin ma- Hayahmda bu kadar ihti§am 
, ve hayal mahsuJü oldu- görmedim. Dekorlar hep ha-
~nu k ' kiki·, hakiki atlaslar, gumu!li-ortaya sürme tedir.„ "" 
3

1 
'Bu rnünasebetle biz ismet ler, kürkler, e~yalar. En kü-

~ rr1 Sanlmm Salä.heddini ~ük bir lepsiye varmc1ya 
fif Y~binin filmi (Kruazad) kadar her~ey antika, hatta 
latlllt rnünasebetile bize ve bir kö~ede Türkiyeden gel-
llieanbulda ~1kan {Holivud) mi~ güzel bir mangaal duru-
tubcnluasina yazd1g1 bir mek- yordu. Bir müddet gayet dra· 
l~d·un suretini buraya nak· matik bir sahneyi seyrettik. 
llia~oruz. Bunu yapmakta, Ondan sonra Saläheddin ro-
YQ) sad1m1z, Amerika stüd- lünü oyniyan me§hur aktör 
ll\ arlna Türklerin uyumad1k- olan Keith ile tam~bm. Biraz 
b~~111 ve onlari gücendirecek görü§tükten sonra yakmdan 
~6 ey yapmakla r;ok zarai- mangah tetkik ediyordum. 
fa.;dcdklerini de anlatmamn "Bunun ne oldugunu bana 
Cl.ti} a an hä.li kalm1yacagm1 söyleyebilirmisiniz? Birka~ 
t?}„atrnaktir. Holivud mec-

'"a.s1na 1 k b gündenberi son derece merak 

INGILIZ VEUAHDI PRENS.ßÖGAL CENEVREYE UGRADI 
-~ ' . 

fNGiLiZLER MAL TA 
Paris [Radyo} - Cenevre 

Dün olduks:a mühim bir faa
liyete sahne olmmu~tur. Bir 
taraftan 1talyan - Habe§ an
la:?mazhg1m hal etmek i(:in 
te~ekkül en be~ ld~ilik hey
ete bay Ecle11in riyaseti altin
da toklanarak müzakerelerde 
bulunmu~tur. 

Cörü~meler esnasmda hal
ya ve Hahe§istan mesclesi 
Cenevre tarafmdan halledi
linceye kadar bart§l bozacak 

BA Y SAMUEL HOAR 
hareketlerden sarf1 nazar 
edilmesi hakkmda ltalya ve 
Habe~istana gönderilen mek
tuplara Habe§istan tarafm
dan gönderilen cevap okun
mu§tur. 
Habe~ bükiimeti bu ceva

bmda : " Ulusun sosyetesine 
itimad ettigini ve mesele hal 
edilinciye kadar en kü~ük 
bir bareken dahi yap1Jm1ya
cag1 hakkmda teminat ver
mi§ti . „ 

italya gönderilen mektuba 
henüz cevap vermemi~tir. 

SEVKEDIYORLAR 
üzerine almasmm da dogru t reler olacag1 haber verilmek-
olmiyacagm1 ileri sürüJmü§tÜr. tedir. Konseyde söz söyle-

Bu münaka~alardan ~onra mek i~in 21 diplomat ismini 

celse tadil edilmi~tir. yazd1rm1§hr. 

Paris (Radvo) - Cenev- Evvela ingiliz Di§ Bakana 
reden haber veriliyor: Sir Samoel floar ~ok mü· 

Eden Uluslar cemiyetine girerken 

Dün sabah buraya geien 
Frans1z ba~bakam bay Laval 
evvelä. lngiliz di§ bakam bay 

him siyasi bir söylev verecek 
ve italyan·Habe~ anla§maz· 

hg1nm bugünki Durumunu anla 
tacaktir. ingiliz D1§ bakanm
dan sonra Arjantin, <;in, Rus 
ülkeleri ve ondan sonra da 
Bay Lava) söz söyleyecektir. 
Müzakerelerin ~ok muhim 

-ve heyecanh olacag1 söyleni
yor. 

Paris (Radyo) - Cenev
reden ahnan haberlere gö-

[ Sonu 4 üncüde ) 

ir~~···.~~~1\1 

Ekonomi 
Bakan1m1z1n 
Daveti 
Ankara 10 (A.A) -iktisat 

vekäletinin daveti üzerine 
Kayseri pamuklu munsucat 
kömbinasinin a~1lma törenin
de haz1r bulunma üzere Sov
yet ag1r endüstri komser 
yard1mc1s1 Andreyef, Tür
küstroy direktörü Yolateref 
ve yard1mcisi Zidlin aym on 
ikisinde Ödesadan hareket 
ederek aym on dördünde 
fstanbu! ve on be§inde de 
Ankarada bulunacaklard1r. 

Hükumetin remi misafirleri 
bulunan bu zevat be~ sene
lik endüstri programizm tat· 
bikatmm sonu~lar101 ve eser
lerini göreceklerdir. 

Habe§ 
Hudutlar1nda 
Tah§idat .• 

Cenevre 10 [A.A] - Ha
be~istan Eritre ve Somalide· 
ltalyan kitaatmm teha,~üdü
nü protesto eden yeni bir 
ino ~ göndermi§tir. 

Notada Habe~istanm bir 
bubran dogurabilecek hi~bir 
§ey yapmamak c.. zminde ol
dugu tekit ediJmektedir. 

Sigara i~ecek 
keyifli zaman! 
12 seneyc n1ahkumi
yet karann1 soguk 
kanhhlda dinlen1i~ ! 

Bartin - Bura ag1r ceza 
mahkesi bir binayet da"'as1m 
bitirmi~tir. Bundan bir müd
det evvel henüz 20 ya§IDa 
basmam1§ bir gen~ a§k yü
zünden bir delikanl1y1 taban
ca ile öldürmÜ§tÜ. 

Ahmed admdaki katil mu-
bakeme neticesinde 12 sene 
6 ay hapse mahkiim olu§tur. 

Ahmed mahkemenin kara
rm1 büyük bir soguk kanh
hkla dinledikten sonra sa
londan ~1km1~ yanmdaki 
jandarmaJara: 

- i§te bunun üzerine bir 
sigara i~ilir .. De 1i§tir. Ah
med sigarasm1 yakbktan 
sonra hapisane yolunu tuttu. 

~arbay Seli-
nige gidiyor 
~arbay doktor Beh~et Uz 

bugün Ege vapurile Yuna
nistana gidecek ve Selänik 
panaymm tetkik ettikten 
sonra dönecektir. ~llteti yazi an me tu un 1 ed1"yorum fakat bir türlü ne 

~ ~udur: 
~a.ta~ hedd

1
•
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• Ey oldugunu ögrenemedim.„ de
di. Gülerek - mangahn ne 

Paris, (Sadyo) - Cenev
reden ahnan haherlere göre, 
dün toplanan Uluslar Sosye
tesi asamble celsesinde ikinci 
ba§kan se~ilmesi etrafmda 
baZJ münaka§alar yapilm1~hr. 

Sovyet Rusya D1~ Bakam 
Bay Litvinofun ikinci ba~

kanhga sec;iJmesi etrafmda 
Bel~ika delegeJeri itiraf et
raf etmi~ler ve zaten daimi 
konseyde bu)unan bir 

BAY LAVAL 
Samüel Hoarla bir konu~ma 
yepm1~ ve ondan sonra ital
yan delekesi bay Aloize ile 
bir konu~ma yaphktan sonra 
ögleden sonra ingiliz dt§ ba
kam ile tekrar görü~mü§tür. 

~ HABESISTANIN ~ 
~ Seferberligi ~ -----T-e-le-f o-n 
~ Berlin, [Radyo] - Ha- ~ 
n be§ hudutlarmm baz1 nok- ~ 
~ talarmda .görünen italyan ~ 

)\lb• • k J oldugunu ve nas1l köllaml
~ IDID 1 ICI d1gm1 ona anlatt1m. Bu s1rada 

tjisö „ S 
~)yl\ tu: esil B. de Mille k1sa bir sahne c;evirmek üzere 
lit 1

YllnJar: Loretta Yoling, Mr. Keithi ~ag1rd1lar. Miss 
~ry ViJkokson, lan Keith Stroud i)e her taraf1 gezdik, 

Paris ( Radyo ) - · bugün 
uluslar sosyetisi 16 nc1 asamb

·· :z:ake-

~ tah§idah kar§ISmda Habe§ n 
~ bükumeti umumi seferber- D 

ligi ilän etmi§tir. 

No. 

3882 
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' ' Kara korsan ,, 
~~~~~~~~~~-oo~~--.,.,_......~~~~~~-

Denizleri korku i~inde b1rakan 
Alman yelkenlisinin ak1llar1 
durduran müthi§ maceralar1 

4-
Bu esirlere hüsnü mua

mele edildigi muhakkakbr. 
Fakat bunlan beslemek cid
en gü~ oluyor ve kü~ük 
korsan gemisinin erzak am
barma agir geliyordu. 

Lükner bu esirleri, son 
esir ettigi Kombron Frans1z 
yelkenlisine aktarrua etti; 
geminin kumandasm1 en k1-
demli esiri olan bir lngiliz 
kaptamna verdi ve selamet
ledi. 

* • • 
Esir yükünden kurtulduk 

tan sonra, deniz kartah Horn 
bumunu ge~ti. 

Bir f ngiliz gemisi tesizle 
her tarafa: 

Deniz kartab bu taraflar
dad1r, dikkat edinizl. ihta
r1n1 verdi. 

Herfey henüz yolunda gi
diyordu. Lükner, biraz kara
ya ~1kmak, erzak ve suyunu 
tamamlamak, uzun zaman 
deniz üzerinde bulunan bah
liyelilerine biraz kara havas1 
vermek istedi. Ve Okyano-
1un Movclia adac1gma yak
lath. Bu adada biraz Roben-
1onluk yapacaklard1. 

F akat talih artak dönmege 
ba1lam1, demekti. Bir gece 
bu taraflarda görünen müthi~ 
bir med ve cezir oldu, gemi
nin bütün techizahm herbat 
etti. Geminin teknesi bir iki 
yerioden a~1Im1~b. En sakin 
havada, günde yüzlerce kova 
su bo1altmak mecburiyeti 
hanl olmu1tu. 

Bunun üzerine bir sandaJ 
yaptdar; bu -sandal ancak 6 
metre uzunlugunda ve bir 
mitraliyoyla siJähb idi. 

Lükner, ikisi silähh olmak 
üzer 6 ki~i ile bu sandalda 
aday1 terketti. 

tayfa ve zabitleri Mopeliada 
kaptanlarmm esir edildigini 
telsizle ögrendiler. Deniz kar
tah artar butmt§b. Adadaki
ler de sinir buhranma tutul
mu§lard1. 

tam bu sirada bir Frans1z 
vapuru aaac1gm onünde dur
mu~. Almanlar yard1m iste · 
yince, bunlar1 vapura almt~ 

fakat Almanlar te~ekkür ye
rine vapurdakilere hücum 
ederek vap11ru zabtetmi§ler 
Frans1zlan kendi yerlerine 
adaya b1rakm1§lardir. Fakat 
bu vapur da be§ gün sonra 
Pak adast önünde batm1§, 
Almanlar yeninden bircr ta
rafa firar etmi~lerdi. 

t: 
4 t\ 

Lttkner, ingiliz vapurundan 
Mutviki esra karargähma 
nakledildi. Esirlere bakan 
lngiliz zabiti, kendisiui ye
mege davet etmi§ ve: 

- Azizim kont! demi~tir. 
Firar etmiyeceginizi samyo
rum, ~ünkü fuar ederseniz 
rütbemi kaybedecegim, bu 
da sizin isaletinize yak1,-
maz. 

Fakat, ingiliz zabitinin 
korktugu ba~ma gelmi§ti: 

1917 K.änunuevvlin 13 ncü 
günü Almanlar·Mutuihi üsera 
kararkäh kumandanmm mo
törlu sandalla firer etmi§ler
dir. 

~iddetli bir takibe ragmen 
bir netice elde edilememi~ 

fakat Lükner Moa isminde 
bir geniyi zaptetmi§tir. Fa
kat kar~asma ~1kan bir ingi
liz kravat:orile mücadele im
kin101 bulamad1g1 i~in kont 
Lükner ikinci eefa esir dü§
mü§tür. 

Tekrar üsera karargähma 
getirilmi§, ikinci bir firar 
hazirhgmda iken mütareke 
ilän edilmi§ ve az zaman 
sonra kont Almanyaya dön-
mü~tür. SON 

Böcekler~n 

( N.&111 Seal ) 

lngiliz - ltalyan 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Carpl§M8SIDID Neticesi Ne 
Olabilir? ••• ---l!JGtr---

Harb1n ba~Jang1c1nda italyan denizalt1 ve hava 
kuvvetleri baz1 muvaff akiyetler kazana

bilirler fakat sonra ? ? ? 

. ( Dünkü Sav1dan Dcvan1 ) 
lngiltere büyük harpte Al- 1 tmda bulunacag1 i~in, bütüa 

manyaya kar§I ~ok s1k1 bir bu ü~ italyan sömürgesinin 
ekonomi ve endüstri harbt k1y1lar1, ihrac iskeleleri Ye 

a~m1~h bitaraflarm bile Al- limanlart ingiliz kruvazörle-
many~ya öteberi satmalarm1 rininin topla11 altmd"' kala-
s1k1 bir kontrol altma al1111§· kt S 1 b'l b k ca 1r. u anm 1 e &§ a. 
h. Meselä, Romanyadaki za- I d t' t b ) 
h
. k A • yer er en ge ir en u yer er-
1re sto larm1 kamilen sahn d k. 1·t 1 k tl . . 

V e i a yan uvve erinin, 
alm1~ ve oldugu yerde b1ra1t- 1· ·1· 1· ·1· d 

B 
ng1 tZ paras1 ve ngt 1z o-

m1§tl. u suretle Almanya · · · .
1 

•. f'kl . h' nanmas1le merlaamet11z b1r 
1 e mutte 1 e11 o za 1reler- bl k lt 1 V 

d 
. . a o a a ma a inacasr1 ve 

en 1shfade edememi§lerdi. r t d fd d ·· 
1
. . . ana va an an. a yar nn go-
ngdteremn, bu defa da ayni · k · · "d '-1 · . 1 V rem1yere ..,er1y1p g1 eceK er1 
~ey1 talyaya yapacag1 mu- h '-k kt 
hakk kt mu aK a 1r. 

. ~ Ir. . . . . Somah ve '·Eritreden Ha-
lng1ltere p1lotlan 1bbar1le b · t t d k I't 1 . . e~1s ana aarruz e ece · a -

zeogm bir memlekettir. 0, k l · • · • d rok „ kt · d k . yan „ uvve en 11e .;,u an .,. u.,.a an z1ya e ~o p1-
lot yeti f · f rn k" yoliyle siläh, cepane ve harb 

.
1 

h~ irml$ ir. 'rk n ud P~k- malzemesi alacak olan Ha-
ras1 e emen u~a te ari b k u • k „ 
edebilccegine cmindir; Fakat e§ . uvveuerme ar~1 run 
sücl pilot, iki ünde eti _ ge~tik~e zay1fhya~ak .ve nl-

g Y § hayet korkua~ bir h11mete 
me.1. Bu sayede, barb ilämn- V kl d 
dan bir •üdd t · ugnyaca ar 1r. e sonra, mg1- HULÄSA 
liz bava filoJarmm ltalyanla- „ · . 
nnkini say1ca ~ok ge~eceii- Hulasa, ltalya, ln~ltere 
nc 1üphe etmemelidir. 81! haiirlanmadan evvel, b1r bas-
ü1 ünlüR italyay1 güvendigi km ~eklinde ·harbe girene, 
havac1hkta da geri biraka- önce baz1 muvaffakiyetler 
caktar. kaianabilir. - b' akat, lngiltere 

MÜSTEMLEKELERDE HARP harbe haurland ktan sonra 
logiltere sömürge harbinde bunlan da kaianamaz. Her 

de ustad1r. ltalyanm Trab- iki 1ekilde de harbin sonucu 
lusgarb, Eritre Te Somali sö- italvanm aleyhine olacakbr. 
mürgeleri de, lngilizlerin ta· <;ünkü denize hakim oiarak 
arruzuna ugr1yacakbr. Bil- 1talyay1 evire ~evire yenecek-
mukabele ltalyanlarm da In- tir. Fakat b kahm, Sinyer 
giliz Somalisine taarruz ede- Musolini. lngiltereye sözlerile 
cekleri tabiidir. Fakat Ku- oldufiu gibi, f1len de aeydan 
m11.1 denir. ve Hind Okyanu- okumak cesaretini gö1\erc-
su da Akdeniz gibi lngiliz bilecek midir ? 
cgemenligi (Hakimiyeti) al-
~ ~ ~ s 

Yücel 
Mecmuas1 

Elimize Fakir hayabm1zm 
bo§Jugunu dolduran ~ok de
gerli bir mecmua ge~ti: 

"YÜCEL„. 

Son Eylül say1smda ~ok
tanberi yaz1Jarina susad1g1-

. m1z Faruk Nafizin "Yalilar,,1 

~ 

~üpheli 
Olüm 

( St>n ) 

bir 

Bu ~ok cesurane hareket, 
bir~ok maceralarla doludur. 
l~indekiler gäh Hollandah, 
iflh Norve~li oJdular, birka~ 
kontroldan kurtuldular; fakat 
tam bir büyük gemiye sahib 
olacaklar1 ve faaliyete yeni
dem ge~ecekleri s1rada her-
1ey c:legi§ti. _ Kar§darma bir 
vapur ~1kb, Vakaya adas1 
yamda gemiyi durdurdu, bir 
müfreze ile gemiye gönder-

Arnan vern1ez dü~n1an1 Beh~et Kemal'in ingiltereden 

istanbul - <;ataleah idris 
admd (23) ya~mda bir gen~ · 
bir pläjda deniie atlarken 
hesaps1zlik yapm1~ ve denize 
strt üstü tdü~mü~tür. tidrisin 
belkemigi kirt1d1g1 i~in bas
taneye kaldm1m1§, ..,fakat öl
mü~tür.'Cesedi!muayene eden 
Adtiye doktoru, ölümü ~üp
heJi buldugu i~in Morga kal
d1rtm1~hr. 

Hi~ ~üphe yokturki gönderdigi bir ~iiri ve yeni 

ßrak Flak fakat kuvvetli gen~lerin par
~alarm1 okuyoauz. 

digi zahit : Uumum deposu: 

- Kimsiniz? Diye sordu- Edvar Conson Halefi 
gu zaman Lükner. 2 inci Kordon 1 ro. 88 

- Deniz Kartahnm ku- 'Telefon: aaoH ;~- 1 
mandam ve alb adam1!. Ce- ....._ 

Yücel degerli ingiliz roman
c1s1 Edgar Allen Poe'nun bir 
hikäyesini kitap ~eklinde 

ömek: 

Bcgeniniz ! 
Hayat 1zbrabla dolu bir 

uykudur. 

vabm1 verdi. Di~ f)oktoru 1 
Bu cevap üzerine, ingiliz 

:iabiti esirlerini hürmetle se- H. T ahsin T an 1 

vermektedir. Dünya mütefek 
kirlerinden toplanm1§ fikirler 
bizi dü§Üncelere sevkediyor. 

Profesör Rag1b Hulusinin 
dil hakkmdaki yaz1s1 1 Samat 
Aguoglunun ( Prokter soka
g1 5 ) Avrupa talebe haya

bnm ac1 taraftarlar1m gös
termektedir. G azetemizde 
evvelki sene Güney Nabi im 
zasile yazilarma okudugumuz 
Osman Ulug Nabinin de 
Yücelde ya7.1larm1 buJuyo
ruz. 

Per\ev Pa!la 
Hayat bir rüyad1r. 

Calderon 
Hayat hir merdivendir. 

Jimlad1. 2 inci Beyler S. Hamarn 1 
. *** kar11smda 37 numaraya ge~-

Den1z Kartahnm mütebaki mi§tir. Telefon 3774 1 

3~~~*~~******i~:lc***1c!>bt'***~ 
E L H A M R A 1 Milli Küt~phane )f. 

. S1nemas1 )+ 

Viyana A§k Be1desi >+ 
>+ „ 

Viyana musi~~ motifle.ri üzerine _yap1lm1~ olan filimlerin tt ' 
en mukemmeh, unutulm1yacak b1r filim ~ 

MAGDA $NA YDER ve VOLF ALBAH )f. 
BETTY MUSIS - JOHANN STRAUSS lt 

- ( Seans Saatlar1 )-- lt 
Her gün 3 - 5 - 7 - 9,15 "' 
Cumartesi T ALEBE seamu l - 3 Pazar ] 30 !:t 

r·~~~m;,,:~~~~ 

Bunlardan ba§ka edebiya
ta, son fikir cereyanlanna 
elektige turizme ve baz1 ki
taplara dair yazilar buJuyo
rui. 

Mecmuay1 okumaga deger 
buldugumuzdan Lütün oku
yucularmaza tavsiye ederiz. 

Bu deierli dergiden bir 

Sir Richar Burton 
Hayat bir ~1krikt1r. 

Vachet Lindsay 
Hayat bir okdur. 

Henry Van Dyke 
Hayat bir roldur. 

John Gay 
Hnyat bir fac1adir. 

S vvift 
Hayat bir dumand1r. 

VV. E. Henby 
Hayat bir kal'ad1t". 

Hayat 

Hayat 

Napoleon 
bir ate,tir. 

Bernard Shavv 
bir peri m ,- sahd1r. 

Hans Christian 
Andesen 

Türk sularrndtJ 
. „--~~~~------~~--

In eiliz z1rhl1s1n1 nas1l bat1rd1JIJ 
Bunu denizalt1 gemisinin kahraman .kurn3t1 

dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 
-4-

Finisterden Cebelüttar1ka 
seyahabm1z dört gün sürdü. 
Günler gayet sakin ve gü
ne§li idi. Tamamile i~sizdik. 
Mebzül olan bo§ saatlerimizi 
uyumak ve gövertede käg1d 
oynamakla ge~iriyorduk. Bü
tün bu müddet zarfmda bir 
kere bile dalmak mecburiye-

' tini hissetmedik. 
Cebelittar1kda hi~ kimse 

tahtelbahirleri aklma bile 
getirmiyordu. Etrafta takip 
gemilerinden eser görünmi
yordu. Y ag1m1z1 yok yere 
sarfetmekten okadar ~eki
niyorduk ki, denizin yüzün
giderek Bogazdan i~eri da
hverdik. Tarih 6 May1sti. 

Öteki sahilde ingiJiz top
larmm taarruzundan masun 
bulunmak i~in bu dar gc~i
dio Afrika sahili takib edi
yorduk. Bogazdan anzas1zca 
ge~tikse de, ögleden sonra 

' u:zakta iki ingiliz torpido 
botu gözüktü. 

Birdenn ku§kulanm1~lar m1 
idi, bilm1yorum. Fakat ,her 
halde bize dogru geliyor
lard1. Evet, bizi görmü~lerdi. 
Birdeo bize dogru döndüler. 
Provalarm1 tam cepheden 
görüyorduk. Soo sür'atle üs
tümüze dogru gelmege ba~
lad1lar. 

- DaJmaga haz1rol ! 
istemiye istemiye bn emri 

verdim. ""' Bunlard?n kolayca 
kurtulduk, "fakat, bu .tam ha 
las demek degildi. Yag1m1 
büyük bir hasislikle sarfedi
yordum. 

i§in as11 fena f ciheti ~u idi 
ki Akdenizde bir tahtelbahir 
iÖrülmii§ oldugu haberi der
hal bütün dü§man gemilerioe 
haberverilecek, <;anakkale
deki gemiler ikaz edilecek 
ve sayd olunmam1z i~in de 
bir~ok ingiliz destroyerleri 
peäimize daldmJacakh. Bu 
ise bizi daha ~ok dalmak, 
yag sarfetmek mecburiyetin
da b1rakacakta. 

Y olumuza daha sessiz de
va ma ba§lad1k. Y oJ ograg1 
yerlerden gitmege itina edi
yorduk. 

Büyük bi r ingiliz nakliye 
gemisi bizim istikamette ge
liyordu. ~ebhesiz silähh idi. 
Yapacak bir ~ey yok, • ~are
siz dald1k. yag •me§arelerine 
endi§e ile~ bak1yordum. Yag 
inmekte idi. Dcrken, destru· 

<;ok ticaretJi bir havadis 

MÜHENDISLERE, 
MÜTEAHHITLERE 

m ü j de 

Hakiki askerivc 
<;achn:1s1 

Yuda Caves 
lzmirde $ekerciler ~ar

~umda 30 numarah maga- ( 
zam1zda daima yeni ve eski 
c,:ad1r ve tentelcrimiz reka
bet kabul etmez derecede l ucuz sahlir. Häri~ten geti

f ritecek eski ~ad1rlar vc 
tenteler gayet güzel ve 

1 
ucuz fi atle tamir edilir. 
i!ltifade i~in bir defa ziya
ret r.debilir~ini 7.. 
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yerle„. iki Frans1z ge 
bizi gördüler. Derhal ni 
1ad1lar. Heman dald1k. 
bu hal sinirlerimize dok 
m1ya ba§lami§h. 
HAYATIMDA UNUTA~ 

CAGIM BfR RAKArd 
21-U CebeJittar1ktan 

reketinden bir hafta 
( Vilhelmshafn ) 1 terkind 
18 gün sonra Adiryatige " 
sil olmu§tu. 13 Mayts 
ancak 1,3 ton yagim1z k 
m1~hki bizi kar~1Jayan 
Avusturya döstroviyeri Y 
degi aldi. her adedi, ya~I 
dogdugum tarigi, huläsa lt 
§eyi unutabildim, fakat, b' 
1,3 adedini bütün ömrillll 
unutamiyacag1m. 

(Kataro) da <;anakk•~ 
hadisab hakkmda mufast' 

tafsilit ald1k. GeliboJud' 
Türklerle 1ngilizler en IJ)~t 
hi~ bir ölüm ke~meketi i~1~ 
de bogu§makta idiler. loi~ 
liderin ( Anzak ) taburl• 
hergün yeni lhir vahdet „ 
cesaretle Türk siperleri" 
saldmyorlar, Türkler i•' 
Türk askerinin eskidenb1 

me§hur idadile kar11 koY' 
yorlard1. 

ingihi hücumu gemiler tl' 
· rafmdan mükemmelen billl1 

ye edilmekte idi. lngiliz d' 
nanmas1 karadaki lngilii :or 
dusunun sövlerlerine, at 
lerinin bütün kuvvet ve a ~ 
hgile yard1m- ediyordu. ftfd' 
a:zzam ingiliz zirhhlara s ' 
den a~1kta dursyorlar 
Türk siperlerine 38 lik t1 
larile y1ldir1mlar yafrd1r1)IO 
lerd1. 

T onlarca mevaddi mütl 
ile pathya bu bumburduJO 
na mukabele i~in Tnrkl~ 
hi~ bir va:ntaya malik d~ 
diler. .. 

Heyalimde bir tahtilba1'
1 

rin sessizce bu alev ku••' 
divlerin yanma yakla,t1i'~ 
görüyordum. Bir tahtilbbitl! 
kumandam i~in lngiliz geSl'

1 

leriniAkapah limanlarm ~~ 
hafazas1 haricinde ve hilb" 
sa böyle tespit edilmi~ b~ 
defler ~eplinde yakalayail 
mek p~k end~r elde ed' 
f1rsatlardand1. dV 

21-U Katarode tamir e . .Jf 
mek ve levazim almak •Y 

bir hafta kald1 ve sonra lJ' 
reket etti. Yunan adalvt'l fl 
hillerinden dola,arak ve A 1 
lar denizinden ge~erek k~ 
bulanm1~ olan Gelibolu „,tJ 
adasma yakla,hk. lngili 
bu sulara tekmil mayio ~I 
m1§lard1. sakil su alh torP'. 
lerinden sakmmak i~in 9'~ 
lin gölgesinden ilerlertl' 
mecbur oluyorduk. J 

Bütün ~4 May1s ge' ., 
~imalden a§agi mubarebt

111
1 

en müthi~ safhasinin_ cer~~ 
etmekte oldugu Dile dol tf 
sahili takib ettik. Karanh;,
takib gemilerinin aras1ll 

görünmcksizin ge~til<. ,~ 
Gün cloguyordu. Sagtrtl 

da sahalle, U\Uru1ulariJe, ~ 
nm s an rcnkte tepelerle " 
ra görünüyordu. Hi~ toP ~t 
da~n yoktu. Sahildeki "" 
g ünkii muharebe henlii 
lamarm~tJ. 

( Arka11 v-1) 
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9 E l •• f ~ 1 ro Saglam midesi olm1yan1n t•i 
~ u I I ':~ HayatJ vürük bir temel üstündedir. ~l l 

I
_. 1+\ SagJam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. C•l 1 

Büyük Kurtulu~ Ba yra n11 Serefine [+j Bunuda: [t"I 
y - ~ ~ 

$if a Eczanesi ~ fil Kemeraltmda Alatehir l•l 
k 1 Eylülden 9 EylüJ ak~am1na kadar tuvalet ~e§itleri, I~ t:~ Lokantasmda f!1 
..,01~onya ve mustahzarat ve re~etelerde fevkaläde ten- i.+- Bul b·i· · · B l k · · t · kl · f+] 'tat yapacakhr. ft~ a 1 irs1mz. u o anta en 1y1 ve em1z yeme er1 [+! 

t 1 ~.i ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- r+l 
u L Zblirliler ve lzmirdeki ta,rahlar bu büyük f1rsah ~ fakiyetini de kazanmiqhr. ~1 

q~lf J d I• · ·•II 't lho•ll 
lllama 1 1rlar. 

1
~ [+! Adres: Barut Ham Sokagl Kö~esinde [+l 
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~ 8P1r1n Bayer 30 Gözlük ~e§itlerinde o/o 10~ Yorganc1larda 23 No. Aiakine i111aläthanesi 
b' I 0

cuk donJari Radyüm 40 Sulfata komprime 9 ~ M h d S b • 
ff " lllU~ambas1 „ 40 „ „ ~ekerli 12- ~ e me a r1 ve 
t ~·k IDalt kosf " 55 Ka~·'. ostelin_ igoeleri 190 1 Ahmed Hamdi 

'1 ""14 fir~as1 ekstra „ 10 lng1hz sodos1 kutu 12- ~-
~a.sik bag1 Avrupa 200 „ meyve tozu K. 100 ··~ Alelumum fabrikalar ve motörler ile dikim i§leri rekat,et 
U k .., kabul etmez fiatle s1hhatta ve saglam olarak yap1hr 

1 kat: S. Ferit ~ifa eczanesill 
~i HÜKÜMET SIRASI ~ 
·?~ ~ h; ·-~~ ~~:~~~~~~~~ 

" liayabnm k1ymetini bilenler 
,~ S1hbatanm esas1 olan midclerini bozmamak 1~111 

midenin yard1mc1s1 olan di~l e rini 

RADYOLIN di§ macunu 
~ill ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan .,.;· 
o. ~ her zaman kurtaracak 
1
; . Gripin gülla~larm1 

r•it' ~ evlerinde ve yanlannda bulundurmag1 ihmal etmezlerl 

bt1' ~~„„„„„.„„„„„„~~~~-~~ 
01 

ll senede 400 den f azla terzi yeti!.'tirmekle ~ 
11 iftihar eden ~ 

learata§ Bi~ki Yurdu Ruhsar ! 
:or Hüsnü Müessesesi n 
a l'1 8~~ senede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm- ~~ 
ftiiY 11•

1
' b1r milessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi 

1 ~\>k' abi tih •ne göre karyola tak1mJar10a varmcaya kadar hem : 
t' ~1 l:darina hazirhyacak ve hem de terzilik san'abm ögren- ~ 

~' olacaktar. • U 
k ) Dünya durduk~a ya,ay1cak olan bu san'at bilezigini ~ 

0 
\lnu1a takmakta bir an tereddiid etmeyiniz. ~ 
Talebe kavd1na ba~lann11~tir. ~ 

, 

J 

\ .... ~----..,,.,.-=--. -
-'------:; 

Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 
ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr i~ler mutlak günü 
gününe teslim edilir deniz i§leri vapur ve motör tamirah 
ve sefaine makine vaz'1 deruhde edilir. 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam 

günlü Laboratuvar1 
Ak-

11 EYLÜL 

lzmirlilere 
• 

Ve lzmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve -yegäne aile bah\:esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini bir kat daha 
arhrmak i~in büyük bir fedakä ·hg1 daha göze aJm1§br : 

Me~hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 
Süheylä gili müstesna ses krah~elerini ve bütün Türkiyece 
tamnm1~ yüksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evkd, hanende artaki 

()kuvucu bavanJar 
.... -

Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 
Hergün varyete numaralar1 Gardinar artistlerinin 

ve ne~e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihanm 
Eminesini görüniiz ve dinleyiniz. 

------------------------------------------------ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarm1 izmir pana
ytrmda 128-129 nu1 arada 
ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me§herin :!e 
sahlmak üzere te~hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 
: === 

ikt1sad1n 
~aresi bulundu 

istanbuldan geien müte
hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne~in ve havanm sr
cagile terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni ~ekline ge
tirmek i~in bütün dü~ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i§te eski
ciligin yenicHikten farkm1 
~ünkü harap olmu~ bir elbise, 
§apka, yün, ipek, iplik ku-

'~~~„ •••• „.„.-•••• ;.~lll:;.t:(~--~..ti 

Güzel Hisar 

Sagbk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede 'f edkikati 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahliJleri KÜRf enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
üzerine husu!i ara~brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1khr 

Telefon: 2205 

Sanh sancag11111z1 ~cre
file mütenasih aln1ak 

ma§larm attlmas1 dü~ünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
\:lkmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istan bul istim bo
yahanesin de bulunmas1 ikb
sadm biricik yard1mc1s1d1r. abi' 

us•' 
•i°'~ Mf ..., hi~' e ru§at magazas1 
·:; ME_HMET KA VUK(::U 
lh"~ lzrnir Yolhedesteni No 1 H 

b' ~t„ . 
~ tibi .n11n, keten, file perdelerin enva11 perdelik file, tül 

8:19' dt),llhk, ve karyo)a tülleri, krem ye~il, estor ve hasir per
e 

1 
t,li tk Perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan-

di~ 'oft, Urna~lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
e.~ l' llb tak101Iar11 karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
1
1'' ~l k an: kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
~ '-'uht 0;n1zler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 

1 
f>, ''- t if boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 

k. ~' ~'tlat~e ve mefru~ata müteallik e~ya rekabet kabul etmez 
.~ r a lllagazam1zda sablmaktad1r. 

·u•' ,t „ II 
t1'' 
s•1'i' 

•,;( 
ris•1 

DOKTOR 
A. KEMAL TONA Y 

HUSEYIN KAYIN 
~Mobilye Evi 

Her a rad1g1n1z ~1k, tcrniz, lüks 

ev e~yas1n1 hurada bula bilirsiniz. 

Bi r def a ziva ret 
cdiniz 

u=~-...... ~ 

·~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

,,el 
e 'f 
efl1 

rY'~ 
o~~ 

Bakteriyolog Ye hula~1k iJe salg1n rm11m1f~~~~8~i~~~~ ~~ 
Q hastahklar 1nütchassJfl >+ ~r 

l ~t# n' ~ 
ind' 

d, ;~lllahane istasyonu kar~1smda Dibek sokak ba§m- ~ ~ Ankara Biras1 ~ 
tk. say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den u.. 1 f h ) IJ 

"'rn n' ; Orman <;ifligi a rikast man1u ät1 1 M„ saat 6 ya kadar bastalarm1 kabul eder. „ · 
tabfj~acaat eden hastalara yap1lmas1 • liz1mgelen sair tt' L ANKARA <;iFLIK ~ARABI . ~ 
lata „t Ve rnikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- * ~ ve KA~AR PEYNIRi ~ 
•i1:1d:apdmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ 1 . Arsaulusal) izmir Panayirm1 ... ziyaretinizde ANKARA 1 
~- llluntazaman yapihr. Telefon: 4115 )t 1 BIRASI pavyonundan mutlaka i~iniz. I~ 
_·-~ )t Pavyon numaras1 (214) 

ve takn1ak isterseniz 
.$ad1rvan altmda 10 numa

rah dükkända 

BAYRAK~] 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari~ kabul edilir. Azäm1 ko
laybk gösterilir. 
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Osman Nuri 
EMIRLER (:AR~ISI No 22 

Turkuvaz bar1 
Bütün konforlann1 
ikn1t1l e<lerek bu 
ak~an1dan itibaren 

a<;,1Jn11~hr 
Muhterem halk1m1zm sa

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
lari ve uzun zamandan beru 
mahrum kald1klar1 gece eg
lencelerine bu ak~amdan iti 
baren kavU§IDU§lard1r. 

Müessesemiz pek büyük 
f edakärltklar1 göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini ge irme
ge muvaffak olmu§tur. 

Muazzam varyetemiz görül
mege ~ayestedir. '~ ~~:W::W:t:W:~:W::W::W:~:W:~~:\C:\C>+ i~~~ ~~~~~~~i 

'ft~O~ i-ORKf„ • • ":::at ~~ ~ i~ilir. Temiz o1m:kla herab;, :~hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1lan ISMAIL HAKKI Gazozlar1 temizlik 
t YALNIZ Isma1l Hakk1 gazozlar1 ve ~·hhat bak1m10dan birinciligi kazanm1~br. lzmirin her dükkänmda kahve ve gazinolarda bilhassa 9 EYLlJL 

PANAYIRININ gazino ve me~rubat pavyonlar1nda sabhr. f SMAIL HAKKI Gazozlari yürege ferah, kum ve bobrek hastahklarma 1ifa verir. 



Sahife 4 

Panay1 
Bu ak§am 
K pa 1y r •• 

Arsiulusal izmir Be~inci 
panaym bu ak~am saat 24 te 
kapanacaktir. 

Bu münasebetlc bugün 
panay1ra girecek ziyaret~ilere 
verilecek rey pusulalari kul
lamlarak vitrin müsabakas1 
da yap1Jacakt1r. 

Bundan ba~ka bu münase
betJe panay1r komitesi .tara
fmdan el<spozanlara panay1r 
gazinosunda (300) ld~ilik bir 
ögle ziyafeti verilecektir. 

Tecim erle 
Temaslar 
Cumuriyet:merkez ben k as1 

yar genel direktörü bay Hay
rettin §ehrimize gclmi~tir. 
Bay Hayrettin dün tecim ve 
endüstri odasm1 ziyare t et
mi~ ve baz1 tecimerlerimizle 
okntenjan klering mukave
leleri üzerinde görü~müstür. 

Bay Hayrettin tecim-erle
rimizin ihtiya~larmm T et ki- ... 
katma devam edecektir, 

Mezarl1 a§ n
daki Hai i§i 

Belediyc ile Evkaf ara
smda ötcdenberi ~al'in me
zarhkbastnda in~a edilmek 
istenmesinden d0Jay1 bir ih
tilaf vard1. Bugün bu mese
le tlbay F azh Giile~, ~arbay 
doktor Behcet Uz ve evkaf 
direktörü bay Halim Baki 
ile IJbayhk mimar1 bay Nec
meddin mahallinde vaziyeti 
tetkik ed ecekler ve kat'i 
karan vereceklerdir. 

Gene Nüfus 
Yaz1 haz1r

l1klar1 
Genei nüfus yaz1m1 haz1r

hklar1 i~in ilbaylikta te§kil 
cdilen özel büro faaliyete 
ba§lam1~hr. Bu büroda ~alt§
mak üzerc istatistik gen el 
direktörlügü tarafmdan gön
derilen iki memur i~e ba~la
mt~br. Ayrica iki daktilo da 
atanm1~br, Bu i~ e daha iki 
üi; memurun atanacag1 duyul 
mu~tur. 

Alt 
Ge· 
Türkiye futbol birincilikle

rine i~tirak i~in istanbula 
giden ve Eski§ehir ~ampiyo
nu ile Samsun ~ampiyonunu 
yenerek Fenerbah~e ile final 
müsabal:asm1 yapan izmir 
~ampiyonu AJtmo, du tak1m1 
bugün ilmamm1za g elecek 
olan de niz yollar1 idaresinin 
iskenderiye postasile §Chri-
mize dönmektedir. 

Hava g z1 
i§ler· 
Ha va gaz1 sosyetesi bütün 

tesisatiyle 15 Eylülda urayan 
ge~ecektir. Hava gaz1 i§leri
nin idaresi i~in uray tarafan
dan ha11rlanm1~ olan kadro 
ve büt~e tasdik edilmek üze
re f ~ Bakanhga gönderilmi§
tir. 

( Halk1n Se1i I 

ii:alya ükU.meti Varnaya 
tank göndermemi§tir 

Ankara 10 (A.A) - Baza gazetelerde italyan fabrikala
rmda imal cdilmi~ olan son sistem tankm gizlice Vazna li
manma ~1kanld1gma dair bir bavadis inti§ar etmi~tir. 

italya büyük el~isi hariciye vekaletine verdigi bir takrirde 
meselenin katiyen ashesas1 olmad1g1m ve bunun tekzibine 
delälet edilmcsini dostane bir lisanla beyan ve iltimas et

n:i§tir. 

i a gemilerinin izin
• IZ 

e 1 

1ma 
yret 

lar1na girme
ya 1rm1§t1r 

Atina 10 (A.A) - Havas ajans1 bildiriyor : 
Jilos itak ve ~ira limanlarma izinsiz italyan harp gemile

rinm girdigi görülmü~ ve hükiimet bu hususla te~ebbüste 

bulunmu~tur. 

Bay R is istif a etm · §tir 
Atina 10 (A.A) - Havas ajans1 bildiriyor : 
i~ Bakam Cumhuriyet~i Ralis istifa etmi§tir. 

Lava) ve amuel 
Aras1nda 

oare 

Cenevre 10 (A.A) - Bay Laval ingiliz bakanlan Samuel 
Hoare ve Eden ile ~ok samimi görü§mü~tür. Ekeberl~rinde 
bu görÜ§mede bulunmu§ olmalar1 italyan - Habe~ anla~maz
ltgmm esaslarma giai§ilmi~ oldugunu gösterir. 

Bay Lava) ingiliz bakanlarmdan sonra ftalyan delegesi 
bay Aloisiyi kabul etmi~tir. 

· ngiliz - Japon anla§mas1 
Londra, 10 (A.A) - Röyter Ajans1 Dairenden ögreniyor: 
Güney Man~uri demiryoluna mensup bir §ahsiyet Kailunet 

kömür madeniyle Cioguangtao limanmdaki lngiliz menfaat
larmm Japonyaya birakdmas1 hakkmda müzakerder cereyao 
ctmesinin imkäns1z olmad1gm1 söylemi§tir. 

Bu diyev ingiJterenin bu menfaatlar1 120 milyon ing1liz 
liras1 kar~1hgmda birakacag1 hakkmdaki haber üzerine ya
p1lm1§br. Dairende bu haberlerin yakmda <;ine gelecek olan 
Sir Predrik Leithersun memuriyetini aydmlalmakta oldugu 
samlmaktadir. 

it lya1l umumi efkar1 ne 
diyor ?' 

Roma 10 (A.A) - ltalyan genoyu ~u ü~ noktaya tevec
cüh etmektedir : 

1 - Cenevre sonu~larma kar~1 ~üphe ve tereddüt, 
2 - Muhayyel bir fa§ist aleyhtar1 koalisyonun taarruzu 

~ünkü tredünyonlarm ka.bul ettikleri karar suretleriyle Ce
nevrede rastlanan zorluklar arasmda bir ilgi görülmektedir. 
Bunun i~id assamble Ba~kan vekilliginde italyan namzedinin 
ingiliz namtedi kadar oy almas1 büyük bir memnuniyetle 
kar~1land1g1 gibi Uay Litvinofun se~iimemesidc fa§ist aleyh
tan c1...phenin akim kalmas1 ~eklinde falakki cdilerek keza 
memnuniyetJe kar§ilanm1§hr. 

3 - Yeni ltalyan büyük el~isi güven mektuhunu ve1·irkcn 
Berlinde verilen söylevle rin balisa.ne. mahiyeti. 

F1nd1k fi tlar1 üzerinde 
tetbirler 

Trabzon, 10 (A.A) - Bu sabah borsada kabuklu fmd1k 
18, i\: f10d1lt 38 kuru!la sablmi§llr. 

Ekonomi Bakanhgmm fmd1k ürünün normal fiatla sahl
mas1 yolunda tedbir almakta otdugu haberle ri üretmenleri 
sevindirmi§tir. 

a 
Atina (Özel) - Pirgustan 

ahnan te1graf haberlerine 
göre üzüm milstahsilleri ara
lrmda ve mutavas1t tüccarlar 
ile beyinlerinde has1I olan 
anla§mazhk tekrar olunmu~
tur. Bu vesile ile nutuklar 
söyianmi~, protestolar yap1l
m1§, ve yeniden baz1 ~arp1§

malar da olmu~tur. HUkumet 
evvelct kald1rmaga karar 
verdigi askeri tedbirler son 

r•· r·~ [•~ 

ita yan 
eges • 

IW •11 
lt~I 

1

t'dcn geJn1en1i~? 
Cenevre 10 (A.A) - Ko

mitenin ~agm$ma gelmiyen 
italyanm bu hatti hareketi 
komitenin se~ilmesine i§tirak 
etmemi§ olmas1 ve bu ko
mite ~ah§masmdan haberdar 
degilmi§ gjbi görünmek ar
zusu ile izah edilmektcd ir. 

güriiltülü hadiselerden sonra 
devnm ettirmege liizum gör
mü~ ve ona göro emirler 
vermi§tir. 

IAdis Ababadan 
~ekilen f taJyan tebaa

s1na zorlulda r 
Londra 10 (A.A) -Röyter 

Ajans1 Adis Ababadan ög
reniyor: 

ltalya orta el~isi i~ Habe
§istandan Adis Ababaya ~e
~ekilcmekte olan italyan te
basma ka§1 Habe§ memur
lar1 tarafmdan zorluklar gös 
terildigini ilcri sürerek hü
met n ezdinda protestoda hu
lunmu~tu r. 

Y nancumur 
reisi de ~ek.li

yor mu? 
Ätina 10 (A.A) - iyi ha

ber alan ~evrcnler B. <;alda

risin B. Ralliden a~1lan itr 
bakanhg1m üze„inc a lacagmt 
bildiriyorlar. 

istiyebilir 
miyiz? 

Y ahlar semtindc oturan-
lar yol yürümemege ve ü~ 
adamhk bir mesafeyi otobüs 
ve tramvay ve araba ile al
maga ~ah~1rlar, Bunun s1hha
te ve keseye olan zararm1 
söylemege Jiizum var m1d1r? 
Bunun da sebebi yalila1 m 
bilhassa Karata~ ile Karan
tina arasrndaki yaya kald1-
r1mlannm ~ok berbad olma
s1d1r. 

T ramvaylann, otobüslerin 
otomobillerin, ha··vanJarm 
gittikleri yollar düzeltilmi~, 
mükemmel bir hale konmu~
tur. Düzeltilmiyen, ad1m ba
~mda üir ~ukuia ve ya:ayak 
kaplanm peri§an eden bir 
sivri ta~a, ancak insanlarm 
yürümesine tahsis edilen 
yaya kaldmmme raslamr. 
Y oJ meselesinde ~imdiye ka
dar hi~ bir §arbaym yapma
ga muvaffak olamad1g1 i~
leri ba~aran doktor Beh~et 
Uuz'dan bu semtte oturan 
hallo da minnctdar edecck 
bir faali} d beldiy emc:z. m1-

• • Musa dagJ 
(Ba§taraf1 1 incide) 

dekorlan, kostümleri, te 

ettik, tekrar ~ad1r sa~0j 
döndügümüz zaman dir 
Cecil B. Demille ile tan1f 
B. T"" k t .. olP 1r ur gaze ec1s1 1\ 
beni ona takdim et.t~ 
vak1t samimiyetle elim1 

ve bir Türk BayaniJ~ t• 
•• bg1mdan dolay1 bahtiY. 

dedi. Ondan sonra Türlct 
ziyaret ettigini, son de 
sevdig~ni an1att1 : 

- Ya M1s1rda vcya. 
kiyede bayabman s00 

kadar ya§amak ister~01, ~ 1 

Türkiyeyi M1str1 terc1h e 

Cecil de Mille bize b& 
elmaslar ve ta~larJa i~le 
bir kih~ gösterirken re 
mizi 'r1kard1Jar. 

Gelecck hafta yüil~~ 
"exira,, ile ~evirecegi rfl 

1 

zam harh sahnelerini se) 

mek i~in bcni bilhassa d 
etti. Aynlmadan evvel c 

Gazetelerc göre i ~lifa ede
cek olan cumur ba~kani B. 
Zairuisin yerine saylavlar ku
iulu ba~kam B. Vozikis ge
~ecektir. 

1 yiz istiyemez miyiz? 

Ümid ederim ki h 
yan älemi i~in yap1l1J~ 
filmde Türk reisi SaJ6h 
dinin kahramanhkt kll 

Anadolu 
Toprak r1n a 

' 
K1n1sL·nin gözü olan1a:l : 

' 1 
fstanbul ( Ö. D. ) - jur- 1 

nal de Geneve'in manasaz i 

yaz1s1 yari resmig Gazetta 1 

del P'lpolo da cevap ver
vermi§tir. Bu gazete diyor
ki: „AnadoJu Türkiyeyc, 
cesur ve dehah bir §efin da

ima dnha fazla modernle~
tirdigi egemen bir devlete 

aiddir. italyaya Anadolu top 
raklannm gösterilmesini ka-

1 
bul edemeyiz. Bunu kötü 
niyetli bir manevra sayanz. „ 

T .. k 1· ·1· 1 · ur - ng1 1z 
1 

ti are 0 as1 
ltsanbul (Ö.D) - Londrn

dan tanm1m~ firmalan bir 
Tiirk - ingiliz ticaret odn!'1 
kurulmasm1 Londra biiyiik 
el~i ligimi7.Cl cn rica e ttilcr. 

.::s 0 =· "J , ... . -.. •• • 

Pirede Dillere 
Destan Olan 
Bir ikanda ! 
Pireclc ( mekteb talebele

rine kolayhk ve mektb ~a

guu ge~mt~ kadm ve erkek
lere Frans1zca dersleri ) ad1 
altmda a~tlan bir gece mek
tcbinde bir~ok derslerJe bir
likte gen~ ktz ve kadmlara 
bir tak1m ince . . . a~k ve 
sevda dersleri verildigini ke§f 
eden zab1ta, mtkteb nam1 
verilen bu yerde birr;ok gen~ 
k1z vc kad1alarm ba~tan ~·
kar1ldiklarm1 ve ku:lara koca 
bulmak san'ah ögretilirken 
birer birer äs1k tedrik edil
digi anla~1lmaktabr. 
M~kteb müdürü tevkif 

olunmu~ v .! bu vesile ile 
gazetelerin agzma bitip tö
kenmiyen dedilrndu mevzu
lan vcrilmi9tir. 

istanb lda 
• 11"0 ar · yor 

Istanbul - ~chrimizdt· ki 
t ifo vak'alari artmaktad1r. 

olmadr, dedim. 

- Merak etmeyjnit. 
filmde bakiki kahramafl 
läheddindir, ona nis 
lngiliz Krah Rchard 0 
de Lion'un kü~üklütünli J 
termekten korkmadnn. 

iSMET S. SA~ 

-·-
Cenevrede 

toplant1la 
- Ba§tarafl 1 incide 

re, ingiliz veliabd1 
Dögal husu~i katibi ve 

nmda ki -zevatla bif 
Cenevreye gitmi~tir. 11l 

veliahd1 lstasyondau doS 
oteline gitmi~ orada bit 

det galarak sokaga ~·~ 
br. 

Prens Dögal bir 1116 
~ar§ida dola~hktan 

tekrar trene binerek Ct 
reden ayr1ln11~br. 

~ö..<Jendigine göre t~ 
Veliahh Cenevrede ~ 
diplomatla temas etme!J} 

Adisababa, 10 (~·~ 
Profesör Je-Zin yetk• Ekonomi bn .. a.nl1gmda bu 

maksatJa h az1rl1klar ba~ lad1. ' . lki gün evvel Gureba basta- hi~bir tahdidat yap1JtJl 
ve kendisinin Uluslar S • 

ya 
i\ len1Jck~t i 111 izden <trpa 

vc vuh1 f a lac<t k 1 
it anbul, [ÖD.] - italya 

bi7.d~n pe~in parayla ve !Zer
best d ö\ izle almmak üzcre 
300 bin lon arpa vc 500 bin 
ton yulaf almak i~in Roma 
ticaret mümessilimize miira-
caat etmi~tir. 

Se '" nikteki 
l<anh ~~arp1~nl<dar 

Dola v•si lc 

nesine yatmak isteyen tifo
Jular, yer bulunmad1g1 ileri 
sürülerek geri ~evrilml~ler

dir. 
Bu münasibetle, sakltk me-

murlar1, halka vc mektepler
dc a$t yapmaktad1r. 

lemdar oteli 
i\iiisteciri: Necib 

T elgraf adresi : 
istanbul Alemdar oteli 

T clefon : 22932 
Adres: Sirkeci 

Bu mükemmel otel n1üs
tahdemininin gösterdikleri 
nezaket aynca takdirc la
yiktir. 1 - 6 

tesininde Habe~istan1 tt 
devam cdecegi resrfle~ 
dirilmektedir. 

Aldatmak 
Ucuzluk sergisi sa~ 

mü§terilerini daima 111e 

etmek i~in her malin iY~ 
alir bir malm her ha11 

scbeble bir kabahati 
0 

mah kabahati ile sataa' 

kabahatini . mü~teriye. g~ 
mek surdilc satar tril11 

datmak yok tuhafiyef' 
bütün ihtiya~lann1tl 
hks1z ve muhayyer ~11~ 
„ •• „„s::-·~~~ rr~~~~ •• „ •. „„ 

n 20 ilkte§rin - Pazar 
i genel n „ s say~ 
: Bütün sosyal yücelikler nUfusla 

Atina (Özel) - Bura ga
zeteleri Seläikte Beyazkule 
önünde Cumhuriyeti;iler ilc 
Kralc1lar arasrnda vukubulan 
kanh ~arp1~malardan bahsc· 
derke n zab1tanm bu mescle
de gösterdigi läkaydilgi ten
kid etmekte vc yurdda~1 
yurdda~a dü~man k1larak 
Yunanhy1IYunanhya ö)dürten 
bu anar~tya hir niyayet ve· 
ri)mesini hükumetten ~iddetle 
taleb etmektcdirler. 

~ ba~arrhr . . ~ 
tt .8A$VEKALE! 
~ lstatistik Umum MücH,ifl7 
~~~&11111„ •• „ •••• „-„„„ •••• 1;;;.t:ll~' . 


