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TURKIYE TüRKUNDUR 
türk yurdunda hif bir devletin gözü olamaz 
lalyamn tapraklar1m1zda 

gözü yokmu§ •• 
' 

f a ~ok n1en1nun olduk, fakat bize hu ha-
1' gönül avlav1c1 sözlerile vercn (t.urnalivc 

1
!'J'a) gazete;mden ev' el hizi hiiyJe siya;nl 
11llanlara n1azlier eden Atat'ürk ~azn1i 
loprakJa nn11z1n 111uha faz~1 s1 isinde cok . ~ 

l ~n<; ve \'Ok gözt. a<;1k davrannh isn1et 
flonü hükC1111etine te~ekkür et 111eyi daha 

lt . . t_iy,gun buluyoruz. . . . 
) ~r~ 1le onun 1dare et- • Evet, yem Türkaye yem 
ob gosterdigi büyükle- prensiplerle yalmz toprakla-

t Orclu oldugumuz 1ük- rm1 muhafaza edecck, yalmz 
t hlinnet ödevini yap- yurdunu yeryüzünde bir cen-

.~ 6dedikten sonra hak- nete ~evirmek i~in ~ah§iyor 
ll ~ok güzel sözler ve ~ah1acaktir. Yalmz onun 

d •öyJiyen italyan gaze- bütünlügüne, onun ta§ma, 
e te1ekkür etmegi bir topragma, onun her1eyden 

~t borcu say1yoruz. Af aziz ve degerli buldugu istik-
~ ii~. cihan öfrenmi,- liline ili1mek istiyenlerin 

Turkiyenin hi~ bir yurdunu Atatürk Türkiyesi 
, toprag1nda cn ufak bir dünya cehennemi haline 
· ~tl ve nazan olmad1g1 sukmak icin ne yapmak li-

endi topraklar1na yan Zimsa yapacak, yapmaktan 
l>akacaklaran da göz- ~ekinmiyecektir. 
0Yabilecek bir hale l,te bu vesile ile Atatürk 

k i~in geceli gündßzlü ve arkada1larma vicdanen 
Gr ~tad1r. ve Curnale Ditalya gazetesi-

kiye bqkaJar101n top- ne de nezaketen borclu ol-
. '1~a bakmag1 akhndan dugumuzu te,ekkürleri bu-

• 
1Yor. Y eni Türkiye rada sunmakla bahtiyarJz. 
topraklar1na imar et- Allah vatamm1z1 göz be-

' lcendi yurdunu canlan- bekleri gibi korumak 1~1n 
.~k i~in ~ah,1yor, onun gece gündüz ~ah§anlar1 ara-

•rnac1 ve arzusu bu mazdan eksik etmesin .. . 
SIRRI SANLI 

Musa <Jaginda ( 40) gün 
~~~~~~~~~~~~~~••OO••~~~~~~~~~~~~~~ 

Hükiimetimiz, aleyhimizde bir ~ok iftiralarla 
dolu bu filmi men i~in ciddi teabirler ald1 

•.oc>•• 
ipck<;i kar<laslar nc diyor? A111erika dc;ilik nlÜste~an nc diyor? ... 

Amcrikanm tanmm1~ sine- EiJim kumpanyaema icabeden 1 hanesi ticaret ate~sine mü · 
ma sosyetelerinden Metro fe\•leri söyledigi muhakkak- 1 racat ederek bu filmin Tür-
Goldvin Mayerin "Musa da- fir. Buna ragmen filim ~ev- kiyede · gösterilmiyecegini, 
günda 40 gün„ isimli aley- rilmi~se veyaHud ~evrilmekte bundan sonra Metro Cold-
himizde ~irkin iftiralarla dolu ise bundan benim liaberim vin Meyer l<umpanyasnun 
bir eseri filme ~ekmekte ol- yok. Mamafi biz bu filmin ba§ka filimle rinin de Türki-
dugunu dünkü say1m1zda bütün dost memleketlerde yede gösterilmesinin gü~le-
yazmt§bk. gö.stcrilmemesi i~in temenni ~eccgini1 böyle dü§manca bir 

Bu mesele hakkmda dün ve te§ebüslerde bulunmak filmin yap1lmasma dosl Ame 
bir~ok aläkadarlarla görü§tük. üzere tedbirler ald1k. Bu rika hükiimetinin de raZl ol-

Bu meyanda mütaleasm1 di:zme filmin bi~bir dost m1yacagm1 anlathk. Konso-
sordugumuz Di§ itleri Bakan memlekette gösterilecegini losluk erkän1 vaziyeti Ame-
bgi Genei Sekreteri Numan zannetmiyorum. „ rikaya yazd1lar ve 9 Haziran 
Rifat bize §Unlan söyledi: lPEK<;I KARDE~LER 935 tarihinde Amerika Dt§ 

"- Meseleyi bilmiyorum. NE DIYOR ? i§leri -bakam M. Hull imza-
Bundan bir müddet evvel Metro Goldvin Mayer fi- sile istnbul konsoloshanesine 
Amerikada Meto Goldvm limlerini istanbula getiren bir mektub geldi. Bu mek-
Mayer §irketi tarafmdan lpek~i Karde§ler de ezcümle tubda Va§ingtondak: Türk 
aleyhimizde böyle bir filim diyorlar ki: el~isinin r1zas1 almmadan bu 
~evrildigini haber ald1k ve " - Biz bu hädiseyi ev- filmin ~evrilmesinin menedil-
Va,ington el~imiz Münirin velce haber alir almaz istan digi bildirilmekte idi. Bunun 
delaletile Am erika hükume- buldaki Amerikan konsolos- - Sonu 4 üncüde -

Musa dag1nda 
k1rk gün 

\ Te is1net Sirn Sanh 

Aleyhimize hir~ok kötü 
iftiralarla dolu bulunan bu 
kitabm Amerikada pek ~ok 
sahld1gm1 görec gazetemizin 
sahibi S1rr1 Sanbnm Kalifo
rinyada bulunan k1z1 bayan 
ismet S1rr1 Sanh bundun 
dört ay avvel siyasi bir ku-

lübte bir konferans vermi1 bu 
kitabm ba§tan ba,a iftira ve 

(Sonu 4 ünci\de) 

tine müraat ettik. Bu mü
racaatimiz büyük bir sami
miyetle kar~1lad1 ve icab 
eden tedbirler de ahnd1. 
Amerika gibi dost bir mem
lekette, Türklük aleyhinde 
uydurma iftiralarm yer tuta
cag1m hi~ te ummay1z . 

11.1"'11 ·~.III /f+!!:.'lt flP~q fl+f ~!;" rt;Q ll;tf ~ fl;'I ~· 111"'11 "'"" 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~indeki Italyan subaylarr 

Amerika hükumetinin b11 

ve Uf akfrlarr geri f agrrldr 
~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~ 

E S ~ ~ ~es hilir ki hugün hal · 
a'k .. ol~n, halk101n ~ogu 
. Turk1yenin tabasmdan 
1'-•anlerdan geien bir

.~ •eslerine bile arsiulu-
Dr1 bakanrmrz 

italya, Habe§ delekesinin kulland1g1 §iddetli 
lisan1 protesto etti. Hoar_!:enevreye geliyor 

1 
1
>'••as1n10 durutmakh
~ubafaza i~in kuJakla

•hl1fbr. 

~·~~~~~~~-

italyan murahhas1 ile gÖrÜ§tÜ 
• 

t)ful ;erefine 
Italya bize teminat veriyor 
Istanbul ( Ö. D. ) - Jur italyan gazetelerinin hususi 

nal De Genevenin Anadolu ' maksatlarla yap1lan bu ne1-
k1y1larmda italyan ulusunun 

.... 

tfe„ 

yerlettirilmesene dair mana-
s1z yaz1s1 Ceneyre halyan 
mehafilinde teessürle kar· 
!f1land1. ltalyan ba1murah
has1 Baron Aloizi 'fürkiye 
Datitleri Bakana B. Tevfik 
Rüttü Aras1 ziyaret ederek 
uzun uzad1ya görütmü1tü. 
Baron Aloizi bu görütme-
den ~1karken etrafm1 alan 
gazetecilere "Journal deGe
neve „ in yaz1s1 münasebetile 
hayret ve teessürünü bildirdi. 

· sene bu büyük gün 
•11e f ~ ) ~ alnrlara paras1z yBD 1 

~ll ek~n ve idrar tahlili • 
L •e, •blyaker Abdüsselam Donanmam1z. 
~1111 e „ de i~ten duydugu • 
-~„ u ~demek i~in 9 Eylül Liman1m1zda 
~'it IUnii ikinci Berler Donanmam1zdan Adatepe, 
~ lldaki laburatuarmda Tmaztepe, Zafer torpitolar1 
"fi )t )a. Ucraetsiz idrar tah- lima01m1za gelm1fb. Digerle-
~lltak ve Samaniskele- ri de saat 9,30 da liman1-
.~ 1 ~czanesinde de fakir- m1zda bulunacaklard1r. 
' l't~etelerini paras1z ha- Halkan Sesi: 
--"~a..-~..........:..~..._~..J_---

Kahraman 

• 

riyata cevap verecegini söy
ledi. 

"BÖYLE BIR~EY DÜ~ÜN 
MEDIK„ EIYORLAR 

"Goirnale D'ltalia„ bu hu
susta yazd1g1 bir makalede 
lsvi~reli gazetenin netriya
bm reddederek: "ltalya asla 
Anadolu k1ydar10a el atmay1 . 

Mussolini ogullarma Habe§istan seferi i~in 
Cenevre, 6 (A.A) - Ulus- Habe,istanla ayni zamanda 

lar Konseyi bugün saat 17 de toklantida bulunmaktan im-
evvelä gizli celse ve sonra- tina ettigini, resmen genel 
da aleni celse halinde top- sekrete bildirmistir. Bu ka-
lanacakbr. Bay Aloisi Bay rar üzerine Bvenolun ada-
Avonolu görerek Bay Je-Zin smda Avenol, Laval, eden, 
kulland1g1 tiddetli lisandan Ruizginazu, Bek, Lopezoli-
dolay1 resmen tikäyette bu- ven ve Tevfik Rüttü Aras 
lunmu1tur. arasmda bir görü1me olmu1-

Var1ova, 6 (A.A) - Ga
zete Polakanm Cenevre ay
tar1 Bay Bek'in komiteye 
girmek hakkmdaki önergeyi 
kesin olarak reddettigini ha
ber vermektedir. 

Cenevre 6 (A.A) - Bay 
loizi ltal amn konse de 

tur. 

Bay Lavay, Aloizi ve son
ra Eden ile italyan delege
lerinin salonu terketmesi me 
selesi hakkmda görü§mÜ§tür. 

Samld1gma göre komitenin 
tetkili henüz mümkün olma
m11br. <;ünkü ltalya komi·· 

ugurlarken 
teye Fransa ve lngiltere gir
digi takdirde kendisinin de 
i,tirakini istemektedir. 

Tokyo, 6 (A.A) - Rengo 
ajans1 ~anghaydan bildiriyor: 

ltalyan hükumeti <;indeki 
sübaylarla u~ak~1lar ve bu 

- Sonu 4 üncüde -

Telefon 

No. 

3882 

• 
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Salüfe 2 ( Halkan ~eti ) 

' ' Kara korsan,, KENDINI SULTAN MAHMUD Türk sularind 
D 

• 
1 

• k k 00 • • d b k zanneden bir delinin yaptiklari . . „ ___ _ 
en1z er1 or u 1~1n e 1ra an 00 Jnniliz z hl J b t d1 Al • • • - ( Dünkü Sa,·1dan Devam ) ' :i:; Ir 151111 nas1 a 1r 

man ye)ken)ISIDID ak1ilar1 - Ferman efendimizindir.. ruzya. Bunu der·. lt . · ?. k h k 

d d 
•• h• ilerledik. _ Eh .. l Yaz da ltZa 1 gern1s1n1n a raman PU 

Ur Ur&ß mut JC maceral&rl Bir kapmm önünde bir ·· „ b k, 
0

1y eyse... dan1n1n a<rz1ndan dinleyiniz Y 1 yuru a a 1m. h · 

- 1 - adam durmu§, s1gara i~iyor- Birdenbire, bir pencerenin 
1 

Su halde seni geminin sancak ve iskele taraf du; Sulta~ Mahmud köpürdü: önünde durdu; perdenin ara- ßaclarken I ._ l . . - Helal m1d1r, haram m1- hgi kalkmi~b. Gözünü u _ Y ••• 
ar1 H.:zane eri naz1n olarak kabu] ed1yorum dir, mekruh mudur, ülema durdu: y Belki. hahrlarsm1z, <;anak-
"Karakorsan„ ad1 altmda 0Jacag1 sirada, sergüze§et ve ara~mda henüz mahiyeti hal- - Eyvah. Tebai seniyemin kalede ltiläf donanmas1 müt-

büyük cihan harbinde 1914 macara merakma yeniden ~e~alemiyen. ~u d\:ham i~tigi en bi~aresi burada... hi~ bir muharebeye giri§tigi 
den 1918 senesine kadar bü- kap1larak deniz feneri bek- t~m, §U hab1sm keUesini der- Ne olmu§?... Ne görmÜ§- zaman ans1zm bir Alman 
tün denizleri korku i~inde cisi olmu§tur. hal u~urtay1m m1? tü?. Bu bi~are kimdi?.. !ahteJbahiri peyda olmu!J ve 
b1rakan, bitaraf denizleri tor- Burada arkada§IDID güzel Aman, §imdi bir§ey yapar- Merak ederek, ben de gö- lngiliz donanmasa i~inde bir 
pillerile teblikeye sokan, ge- k1zile sevi§ince, yine tutuna- sa?„ Rezal~t . pkacak... zümü delige uydurdum: Bir panik tevlid etmi~ti. Bu kü-
miler zabteden ve nihayet mamt§ ve fenerciligi terket- - Efendimiz... Suba§tm de ne göreyim? Gay et gen~ ~ük deniz korsam Almanya 
iki defa arz1 dev~ettikt mi§tir. yarm yollariz. Melunun ka- ve güzel bir kadm, yatmak sahiJlerinden kaJkarak bin 

t k 1
. d" en Bir at elde etmi~ bir med- fas1m kafasm1 kestiririz!.. sonra e rar imanana önen "'' N . üzere haz1rlamyor ... Elbisesini mü§külle mücadele etmi§ ve 

Al 
. . . alA d 1 det bir orman destere maki- as1l olsa, adreslerm ahyo- k k d" man g1m1s1 m um ur. . ~· armt§, kambinezonla ro- en asini kendisini kimseye 

J 
•t d t b nesmde ~ah~ml§, sara ile T 

Kar
uapki

0

er a im . ~~1yan u vah§i hayvanlar avcisi, düz- l\'IÜzayede i•le raplarm1 da ~1karm1~„. Sa~- göstermeksizin <;anakkale 
rsan gem1s1 macara- . laram omuzlar1 üzerine dökü- önüne gelerek muazzam ingi-

lanndan daha fa fk 1·d 1 • mece fakir, bokus menejeri Fevkal,·1de bt .. lVL .. tl< s·at1s· yer. liz donanmasma hu"'cum et-
v a a e er1 olmu§turl Nibayet Honsloluya "' • 

vard1r. Seadler [deniz kartah) 'd b" d„ t d" kl" k Acele yolculuk dolayisi·le - Aman padi§ah1m!.. de- mi§ti. Bu hücumu bo§ ta kal-

b 
_ 1 cn ar or ire 1ye ap- d' b · u cumledendir. Bunun ku-

1 
t , 8 Eylül Pazar günü sabahle- im. unun neresi zavalh? mam1§, lngilterenin muazzam 

u anm1§ 1r . G ·· · ? 
mandam Alman bahriyesinin Bu defa baydutlar ~etesi yin saat 10 da Göztepe va- - ormiyor musun. · Bi- Tryomf zirhhs1m denizin di-
en k1ymetli ve en iyi :z:abit- tarafmdan katledilmekten pur iskclesi yanmda sahil ~are hemen ~inl ~iplak. Vah bine göndermi§ti. 
lerinden. olan kont F eliks kurtulmu§tur. Bn ~ete bah- tarafmda 910 numarah hane- vah, vab... Aman §Unun da Bu kü~ük tahtelbahir ora-

Lukn d de maruf "k" ·1 •t f adresini al... Yarm, bin kese l 1 . b 
er ir. riyelileri k1rda bir evde celb 1 1 ai eye ai ev- ya nasi ge ntt§, u muazzam 

Lükner, Holstayin'in en ederek soymakta ve sonra kaläde lüks mob·lyalar mü- ak~e de buna göndcreyim... i~i nas1l görmü§tü? 
eska· a1'leler1"nden b1'r1·s1'ne men b. b. ··1d·· k .d.I zayede suretile sablacaktir. Ni~in adresini alm1yorsun ?.. i t t ht lb h" . k 1rer 1rer o urme te 1 1 er. t <;ikarsana, dividini... ~ e o a e a irm uman-
suptur. 14 üncü Lüi zama- Lükner bir kö§ede taze izmirde emsali bulunma- dam Fon Hersing bu he}'C-

20 d k Ben, manzaranm leta fetine 
nand~ Fransada mare•al ol- kesik bir insan parmag1 gö- mayan par~a an müre - k ccnh ve merakh macaray1 

Y „ • · nl kep Se<lefle a"qlen 1· o adar dalm1~ttm ki, oral1 
mu1 bir Lükner vard1r, bir runce vazayeh a am•§ ve „ me J §am l d "ll anlatiyor. Günlerce deniz 

k k k b 1 b 
i§i hereke kumacmdan ~ark 0 ma im... Zira, kadm, kon-

diger Lükner de ba•1n1 Giy- a~aca va it u a ilmi§tir. "' "' b' 1 i~inde dü§man gözünden ko-
y Arkada§ile beraber bir ba- salon tak1m1 ve kilim per- mezoni e yataga girmek- 1 

yotin altinda b1rakm1cbr 1 d I · h t d . ~ hk~a kayigi ~almic, fakat e er1, vooap omio markah ey 1. T 
Bundan da anla~1hyor ki bu ... b„ „k 1 G 0 d · ·d urkUV8Z ba „ sonradan pi§man olarak sa- uyu sa on aramofon 45 esna a, 1~er1 e, pijamah r1 
aile, eskidenberi macera pe- hibine iade edecegi sirada piläkle birlikte, Kappel mar bir erkek belirdi : 
tinda ve maceralardan, gü- yakalanmi§ v~ onbe~ gün ka yeni bir halde yaz1 ma- Padi§ah : 
riiltülii hayattan ho•lanmak- k" · f k IAd 1··k B k K d d „ nezareti altmda kalm1chr. mesi, ev a a e u s ma- - a ··· ocas1 a onla 
tacbr 1 „ d Lükner, tarn ikiyüz yirmi un an mamul ~ift ve tek gömlekle kalm1§... Ba§mda 

Feliks'in mekteb zamanm
danberi maceralar1 vardir. 
Mektepte tenbel bir talebe 
olmak itibariJe itibar1 yoktu; 
buhalden b1karak bir gün 
mektebi terketmi§ ve ka~
m11tJ. Hamburg'ta bir Rus 
kaptana müracaat etmi§. 

- Ben mu~o olmak iste· 
yorum! demi1tir. 

<;ocugun müracah 1 Rusun 
bo1una gismi1: 

sekiz günlük bir deniz yol- kanadh aynah dolaplar, bir kavuk olsun yok! .. -dedi-
culugundan sonra Liverpola cevizden mamul tuvalet evet, mutlaka bunlara bey-
varmi!J, bir ka~ gün sonra- adet komodinosu, büfe, dört tülmalden yard1m etmeli... 
da bin markhk bir' tasarrufla kö§e maundan mamul anah- Yahu! .. Veziri maali semi-
Hamburga dönmüstürl tarh dörtkö§e ve anahtarsiz rim.. Ni~in gözünü delikten 

Eger Lüknerin bu mace- yemek masalan, ve bir~ok ayirmiyorsun ? ... 
raJar1n1 takib läz1m geJirse hazeran iskcmleleri, ba} ü - Sefaletlerinin derece-
bir devriilem yapmak Iäzim ayna, kü~ük §tfmyeri dolap, . f 

9 · d 1 k smi ese le seyrediyorum, pa-
olacaktir. Bunlardan bir kara par~a cevaz en mamu a-„ d'f 1· d k di§ah1m. 
bilbassa dikkati calibtir; bah- • e 1 o a ta 1m1, jardenyera 
sedelim: bir adet iki direkli iki ki§i- - Bak, i~te, lämbay1 da 

Jo:nayik de, Lükner bir lik borons kesme karyola ma söndürdüler .. Oday1 zifiri ka-
Alman harp g emisine a~ ve somya ve cibinligi, tekrar 2 ranhk istilä etti.. Haydi gi-

Rütün konfor]ann1 
ikn1{1l edcrek hu 
ak~an1dan itiharen 

av1lt111~ti r 
Muhterem halk1m1zm sa

b1rs1zhkla beklemekte olduk 
lari ve uzun zamandan beru 
mahrum : kaldt.ldan gece eg
lencelerine bu ak§amdan iti
baren kavu§IDU§lard1r. 

Müessesemiz pek büyük 
fedakärhklari göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini getirme
ge muvaffak olmu~tur. 

- Sen yüzmek biliyor
musun?. Diye sorunca, 

- Hayir cevab1m alma§
tar. 

sefil bir halde müracaat et- dadet direksiziborons kesme delim. 
mi§, gemide kammi doyur- karyola ma somya, güzel bir - Duam1 bitireyim padi- Muazzam varyetemiz görül-
duktan sonra, hem§ehrileri amerikan yazihane ve koltu- ~ahim. Belki bu feläket ku- mege ~ayestec\ir. 

- ~u halde„. Seni gemi
nin sancak ve iskele taraf
lan eczabantleri naz1r1 ola
rak kabul ediyoruml. 

Bu tantanah unvamn icab 
ettirdigi i§, ge a inin domuz 
ah11lann1 temizlemckti! 

Bir gün gemiden denize 
dü1mü1, yüzmek bilmedigi 
i~in de ancak bir mucize ile 
kurtulmuf tu. 

Bir müddet sonra, Rus 
gemisini terkeden kü~ük 
Felikis bir Alman sefinesine 
ge~mi§, bir müddet da bir 
ote)de abdesthane y1kay1c1bg1 
yapmt§lar. 

Y eniden deniz i~lerine ge
~ecegi sarada '' Selamet ordu
suna„ girmi va tam ~avu§ 

onu yine karaya iade etmi~ gu, deri bi kanepe iki lübesine bir nur indiririm .. 
lerdir. Bu ~ok sefiläne ma- koltuk yaz1hane i~in ete- Pek merakh buldugum man-
ccradan dündükten sonra, jer, paravan, 2 ki~ilik ce- zaranm mütebaki tarafm1 
Lüknener Hamburg bahri- vi'Z karyola ma somya, 4 par- görmek emelile sultan Mah-
ye neferlesine mahsus kü- \'.e has1r tek1m1, ~ifmyerli 2 mudu, bir iki dakika dada 
\'.Ük bir meyhane~ik a~mi§b. kap1h aynah dolap, 2 adet orada oyalamak i~in, mmlhh 

(Arkas1 var) aynah §emsiyelik, borons kor bir sesle duaya ba§lad1m ... 
~~~~~~~~~~~~ nizalar ve tülleri, Singer el Fakat anlad1m ki, duam 
SahiJde diki§ makinesi, Amerikan ka kabul olm1yacak. 

difeli bir kanape iki koltuk, - Nur indiremedim, padi-
Sat1J1k arsa ~ocuk arabas1, duvar saati, §ah•m haydi, yolumuza de-

salamand1ra soba, Javoman vam edelim ... 
Bayrakhda §imendifer is

tasyonuna pek yakm bir mev 
kide deniz kenannda yüzü 
on alh ve derinligi altm·~ alb 

metre olmak üzre bin yüz metre 
terbiinde bir k1t'a arsa gayet 
ehven fiatla sahhkhr. iste
yenler Odunpazar Sara~lar 
sokag1 4 No. Abdü!halim ti
carethanesine müracaat 

tuvalet, ~ocuk karyolasi camh - Evet, hakikaten, duam 
levhalar, vazolar ve bir ~ok kabul olmam1~, odaya nur • 

inmemi§ti. Manzaranm müte 4 

lsparta, Ferahan, Kazak, 
U§ak hah kilim ve seccade- baki k1sm1m seyredebilmem 

i~in, odadakiler, ba§ u~larm-
leri ve saire bir~ok mobilya- daki Jämbayi yakmadilar ... 
lar bilmüzä' ede „ablacakbr, Ben de, padi~ahm pe§in-
ayni zamanda ev icara veri- de, odadakilerin degil - ha-
lecektir. F1rsah ka~1rmaym1z. y1r - kendi bi~areliginden 

F1sat arhrma salonu ' mahzun, boynum bükük, yo-
Aziz ~tmk luma devam ettim. 

Telefon : 205 J H. S. 

y almz evindeki konforu temin eden sogv uk ha va s:t+****~:lc:lc1c:lc:lc1ci:t:lc:lc:lclfc:lc ......... „ ............... ll'"'ll 

F RdrG titti·R E BELrrM RA i. Milli K~~~=Aa 
FRIGIDAIRE 

Ay~i zamanda ticaretbanenizin ibtiya~larm1 kar§ahyacak ~ Viyana A§k ße}desi >f. 
BOY~K TESISA TI da meydana getiren yegäne müess~se0dir <fC • • • • • „ . ~ 

Bakk<1llar, Kasaplar, Pastac1lar, ~1uhal1cb1ciler f( Yiyana mus1~~ mohfle.ri uzerme .yap1ln11~. ol~1~ filimlerin )f. 
1 „okantacilar. Birahaneler fC en mukemmeli, unutulm1yacak bir frnm ).t 

FR 1G 1DA 1 RE 
~ MAGDA ~NAYDER ve VOLF ALBAH · lt 
i( BETTY MUSIS - JOHANN STRAUSS )t 

Soguk hava tesisatmaz i~in mühendislerimiz fC )f. 
emrinize amadedirler B --( Seans Saatlan )-- )f. 

BOURL RJRADERI ERi Her gün 3 - 5 - 7 - 9,15 >+ 
1
. _J ~ YC ~ r · i Cumartesi T ALEBE sea11s1 1 3 Pazar 1,30 
stanbul - Ankara - zmir ~·~q·:~:~ICf!ill~~r.~~ir~r~~~~ 

Ev 
Karantinada iskele yoku

~unda 60-72 numarah ev ucuz 
fiatle sahhkhr. Bina iki kat 
üzerine 7 odah ve kärgir
dir. Büyük bah~esi vard1r. 
Görmek i~in i~indekilere, 
fiat i~in izmirde, Karantina 
da San'atlar mektebi arka
smda ikinci Kas1m sokagm
da 21 numarada Bay Celä
leddine miiracaat edilmeli-
dir. 1 - 5 

Frans1zca 
Ders 

iyi bir metotla Lise ve 
Orta mekteb talebesine ve 
tahsilde 0Jm1yanlara, Frans1z 
lisamna hevesli olanlara ~ok 
iyi §artlarla lisan ögreten 
F ransada tahsil görmÜ§ bir 
muallim ders vermektedir. 

Arzu edenler hergün 12 den 
6 ya kadar görü~ebilirler. 

Adres : Gazi bulvar1 civan 
Sen Polikarp tdisesi yanmda 
Saadeddin Dilbilgen 1-13 · 

- -- - iiiiiä-

J)i~ l)oktoru 

H. Tahsin Tan 
2 inci Beyler S. Hamam 

kar~1smda 37 numaraya ge~-

runarak Bogaza kadar 
bu kü~ük tahtelbahiri' 
ceras1, §imdiye kadat 
dugunuz en merakb to 
lardan daha mühsyY~ 
daha merakhdir. ~d 

HAREKET EMRIP1 

NASIL ALDIM 1 
Kumandan Fon He 

sergüze§tini §Öyle anlalt' 

"itiläf devletleri filt 
üzerine yapbklan o 111 
me§hur savlete daba 

ba§lam1§lard1. lngiltere 
Frransa Hali~e kadar 
bilmek i~in yol a~mak 
§ebbüsünde bulunuyur 

Akdenizi, Türklerin bar 
evvelki mürkez hükfJOle 
baghyan bu dar ge~idi, 

lamak üzere kuvvetli bir 
ve bir sürü de nakliye g 
toplam1§lard1. 

itiläf devletleri filoS 
alev ve kaynar maden 
küren toplar1 38 sant' 
güllelerle <;anakkale 

zmm iki tarafmdaki isti~ 
lara bir ate§ yagmuru a 
h. Bombardtman günl 
bütün dünyay1 kendi 

bahsettirecek bir de 
ba§lamt§h ve gittikce • 
bir siddetle devam ediyO 

Türkler Kayserden b 
mu def hususunda ya 
etmeleri i~in tahtelbabi 
ismi§lerdi. Bahri makall' 
m1z icras1 bu ~ok 1110 
talebe muvafakat cevab1 

bena da hareket emrini 
di. 

(Vilhelmshafn) dan Ist 
bula seyahat §imdiye k• 
hi~ bir tahtelbahir tar 
dan ba§arilmam1§ bir gil 
ve uzunlukta idi. Fakat 
§ebbü~ caresiz yap1lac• 
Bu te§ebbüsün evvelä 
bir tahtelbahirle yap1l 
tensib olundu. 21 - V 
bizim gemimizi intihab e 
ler. Okadar müteheyyic 
mu~tuk ki bu havadisi 
kese söylemek ihtiyaca 
yak1yordu. Halbuki, i!;ill 
mühim ciheti te§ebbüsüll . 
mamile gizli tutulmas1 

1 

Bukadar uzun ve tebli~ 
bir sef erin istibzarab, bi. 
bi uzun sürecegi cihetle 1 

tamamile gizli tutulmas• ~ 
bir zaruret halinde idi. I 

BU MÜHiM UABEil 
MASIL GiZLEDIM 

Oü§man gemilerini <; 
kale önünde tamamile 
bersiz ve apansaz yakal• 
te§ebbüsün bütün rub 
te§kil ediyordu. 

Onlar bir Alman tabtil 
hirinin Akdenizde hatta •· 
a)tlarmda bulunabiJece 
ak1llarma bile getirmeilt b 
Bu sefer i'rin bir tak1rn 
susi tertibat ta bulufl 
da läzim gelmekte idi. 

1stanbula kadar olan II 
yolda yicecek ve mab 
almak i~in yegine do•~ 
man Avusturyamn Ad1r1~ 
sahilindeki (Kataro) li. / 
idi. Bu da tam 4000 1110 
saf ede bulunuyordu. 
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Güzel Hisar 
Mefru§at magaza.s1 

MEHMET KAVUKf;U 
izmir Yolbedesteni No 1 H 

( Halk1n Seil ) 7 EYLOL 

Berlin Radyo sergisinde önemli bir yer alan 

Telef anken Süper 564 Wl 
modelinden 6 lambal1 TELEFONKEN radyosu 

panay1r §erefine gelmi§tir 
K1sa, orta ve uzun mevceleri büyük bir hassasiyetle alan ve kudreti 

üstün olan i§bu makina zarif bir ~ekilde arzedilmi~tir. 

Fennen en son tekämüllerini nefsinde tophyan ve en mü!lküllerin hayretini mucip 
olan bu maKina 1036 mevsiminin bir harikas1d1r 

Saym Izmir halk1 ve panay1 ziyaret~iler;nin bu makineyi tetkik etmeleri i~in : 

BOURLA BIRADERLER ve ~ürekäs1 

T 
E 

R 
z 

M 
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H 

Saglik Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Beylcr hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi~tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede 'f edkikah 
kimyeviyedc bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rinc ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
iizerine hususi ara~hrmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar a~1khr 

Telefon: 2205 

Etamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
tibinlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve has1r per- • 
deter, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
taii kuma§lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
' 0fra tak1mlan, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

i""'illl '"''ll''""lf''"''IP'"'tti ' '''lll'"'lll''"'IJ'J'"''I '' ... '''"''!'''"' fP"ijtf''"11'8 1 "•111P•q11r•••qu1•"•q11P•111~11•·~1u1•"•q1w••11P"'qll''"!11P"~~qq 
b~IJ~ II ~fll~ l~tfl1~11l1~1lb~1l· :.-111 i:,'!,i1h;!.d1n~t111:.- 1~~11t!d1t·~lh~d~l~dlll~llllb~llll~Ub~1lb~1l~ 

. Taban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
Vit kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 

Iri> llluhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kancpecilige aid 
~t ~alzeme ve mefru~ata müteallik ena rekabet kabul etmez 

.„ .., 1 •d • 1 r+1 

Sanlt sancagu111z1 ~ere
file n1iitcnasih aln1ak 
ve takn1ak i:terseniz 

~adarvan altmda 10 numa
rah dükkända 

l3AYl~AK~I 

~ükrü 

E 
K 

1 
M 
E 
T 

Kemeralb 

lltlarla magazam1zda satilmaktad1r. 

., ~ ~ - =====:=====::::1:1'•1=== 

lfayabnm k1ymetini bilenler 
S1hhatmm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di§lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve izdaraptan 

her zaman kurtaracak ' 

d. Gripin gülla~lar1n1 
l~~a evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! 

:.: g am m1 es1 o m1yan1n f•1 
• F.~ 

~'A Hayat1 <;ürük hir ten1el üstündedir. r!4 
~·~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. ~·1 
!:+1 Bunuda: ä+i 
~ 00 
~~::! eraltmda Ala§ehir ij 
~:) Lokantasmda ~~ 
•1 B l b'l' . . B l k . . . kl . l+] +] u a 1 irsm1z. u o anta en 1y1 ve tem1z yeme en [+] 

=+'€ ~ok ucuz fiatlarla mü§terilerine takdim etmek muvuf- F"+~ 
a~ ~= 
=-"6] fakiyetini de kazanm1~br. [+] 
• ql "' 1 uq 1• ''·lil'!!"lll.~'' ll~•Qlll''IQll '111111 111111~11'!~ ~11''"18 P'"llPP•1qftJ"•q11P•1q~1 •q~fl1'!'llfl''"IJll•"qlP'"'llll'"llUfP''llP"'1ii 

11, .11111:-;111~1ilt~l~ll:."1 b~lll~lll1;!.J•11~U~db~dli~tlh~ 11;!,11~;!,11h;!,Jl"~lllr~ll~l1;!,J111;!,1rll~(l1;!,1111;!,J11~11h;!,11 
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HUSE·YIN KAYIN 
Mobilye Evi 

-~ ~~:lt*~~~***~~:lc1c1c**~~~ 

:1 DOKTOR » · 
·ib' A. KEMAL TONAY ~ 

Her a rad1g1n1z ~1k, ten1iz, lüks 

cv e~yas1n1 burada bulabilirsiniz. 

lt _, )(. 
" Bakteriyolog YC hula~1k 11e sa]g·1n » 
tti' 1 1 1 1 v_ ~ hasta 1 < ar n1iite iass1~· 1 ,... 
et~ b >+ 
~d d 0 asmahane istasyonu kar§1smda Dibek sokak ba§m- )+ 

rt1- t~ 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
'ain saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. •• 

t ~Üracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair ~ 
~hhlät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )+ 
•i~a Yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 

de muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ 

Bir def a zivaret 
ediniz „ 

~ekeciler 

No. 26 
l Z M 1 R 

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
layhk gösterilir. 
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Osman Nuri 
EMiRLER <;AR~ISI No 22 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLER 

Paviyonunu bir defa ge
zerseniz zengin kazmir ~e§i
di bulacak ve büyük men
faat elde elde edeceksiniz. 

Paviyon A. 

Htikümet 
Kart111nda 

Teerübe 
GörmÜ§ 

Bir nnthasip i~ anyor 
Resmi ve husussi müesse

selerde muhasiplik yapan bir 
zat it aramaktadar. 

Beyler sokagmda (61) nu-
maraya müracaat. 6 - 1 

SULU HANDA 
Y erli Diallar 

Pazan 
Memleketimizde dokunan 

her türlü yerli keten ve do
kuma sofra tak1mlar1, fantui 
yüz havlu ve hamam tak1m
lar1 ve bomozlar1, yatak yüz-
leri, ekstra ~amatirhk, ipek 
iplik bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya
tak, yorgan ve karyola ~ar
taflar1, mendiller, kaput ve 
astarlar, pijamahklar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in p&ti 
kareler ve aranilan her eve 
läz1m olan ~ok ~etitler. 

10 gün zarfinda ayni mal 
ayni fiatta bqka yerde olur 
sa parayi iade eddriz. 1-13 - · ~!~~"~~~~~ 

't~l"ON TÜRKI- 1• •1 ff kk ) i~ilir. Temiz olmakla beraber s1hhidir. Son sistem otomatik makinalarla yap1Jan ISMAIL HAKKI Gazozlari temizlik 
b~ YALNIZ Sm&l 8 1 gazoz &rl ve s1hhat bak1mmdan birinciligi kazanma~ttr. Jzmirin her dükkanmda kahve ve gazinolarda bilbuaa 9 EYL"1L 

PANA YIRININ gazino ve me§rubat pavyonlarmda sabhr. ISMAIL HAKKI Gazozlari yüre V e ferab ku • 



._ Sabife 4 ( Halkan Seli J 7 EYLÜL 

~indeki ltalyan 30 bin 
tubay ve u~ak~1lar1 ~air1ld1 

------- „, ___ _ 

0000--

- Ba~taraf 1 1 inci yüzde -
gö~men geliyor 

. ------00------f;anakkalede Dün dcniz tetim di-

1

Bulgar gazeteleriJ • 
'ada .bir ate§emiliterle <;in t arzusunda degildirler. 

1
lkümeti yanmdaki ü~ dam~- Cenevre 6 (A.A) - Röy-

•;am geri ~ag1rm1§br. ter Ajans1 bildiriyor: 

Kaza rektörlügünde bir · 
<;anakkale ( Özel ) - tz- toplantI yapddt ----------~-------- 00 

, 
1 Londra 6 (A.A) - Sir Komite üyelerinin se~ilmesi r 

1 oar pazar sabah1 özel bir hususundaki zarluklar atla-
mirden geien Midilli motörü istanbul [Özel] - Bu ayao Türk-Bulgar dostluiu1lun 

1 
1
1yyare ile Cenevreye bare- bhnca litalya-Habe~ anla§· f aydalar1ndan bahsediyorlar 

Luid Triestio kumpanyasmm : on be~inden sonra Romanya· 
Cosmera vapuruna i;.arpm1§· den 30,000 Türk gö~meni 

1
' t d k · 1 - · · h e e ece tir. maz 1g1010 mzamnamcnm an-

1 Londra, 6 (A.A) - Bay gi maddsine göre mevzuu 
br. Motor batmt§ ve tayfa- gelecekti.·. Sofya, [Özel) - Bulgar Balkanlarm dostluguna ver-

f 
· aldvin bu sabah Sir Con bahscdilecegini tesbit etmek 

D1~ Bakamnm son diyenini digi ehemmiyetten dolay1 lardan Kadri bogulmu~tur. Göi;.menlerin getirilmesi 

aymen ile ltalyan - Habe~ it;in bin bir toplanb yap1la-
tefsir ederek makale yazan Balkan uzla§masmm tahkimi 
bazi Bulgar gazeteleri Tür- i~in sarfettigi emekleri, bu 

Y i§lerini tanzim etmek üzere 
unan dün deniz tecim direktörlü-

1~ola~mazhg1 hakkanda görü§- cakbr. Ba§hca delegelerin 
„.n,tür. bir kotarma yolu bulmak 

ii Istanbul [Özel] -Avrupa- i~in ~ah~malarma ragmen du-
'~ an ahnan telgraflara "göre, rum ~ok gergindir. 
::a)ya hükümetini konsey Adis - Ababa, 6 (A.A) 
1 oplanbsma i~tirak etmiye- Ual - Ual hädisesini incele-
:: egi biJdirmekte ve fakat yen hakem komisyonunun 
'J:enevreden geien telgr~flar vermi~ oldugu kararJar üze-
\se; bunun aksi olarak ltal rine Habe§ lmparatorunun 
1 '&Dln konsey taplanbsma bugün yaphga bir bildirikte 
1~levam edecegini bildirmek- ltalyan - Habe~ anla§mazhga 
~r edir. . na bar1§~1l bir kotarma yolu 
'1 Istanbul [Özel) - 1talya - bulunmasa uluslar sosyetesin 

1 
Habe§. meselesinden müte- den yeniden istenmektedir. 
1ellid lngiliz ve ltalyan ger- Bildirikte deniliyor: 

l l . 
ciin igit1in devam etmekte ol Uluslar sosyetesinin lta!-
dugu Cenevre ve Avropadan yan - Habe§ an)asmazhgmm 
gelen telgralarda bildirilmek- bütünlügü ile bu toplanh 

l d' te ar. devresinde incelenip kotaril-
;i Paris [Radyo) - ingiliz mas1m tasrih eden 8-4-935 
'1aazeteleri genere) Vebibin kararm1 tatbik etmesi gerek 
1 makineli tßfeklere kar~1 si- mektedir. 
1
, perler vücuda getirmek i~in U ) 

•; Habeoistan hududuna gitti- Z 8§m8 
1 jini yazmaktad1rlar. · k • d 

1 1 Berlin ( Radyo] - Berlin OmlSYODUß 8 
l1azeteleri 1talyan delegaayo- Türkiye de vard1r 
:, nunun konsey celsesinden 
1 nlimayi~li ~ekili~lerindenberi 

1 vaziyetin kütüle§tigini yaz1-
I" yorlar. 
: Londra (Radye] - 11Tay
e mis„ 1talyanm anla~mak iste 

:. miyen bir tavur takmmasana 
ragmen uzla§ma gayretleri

\ nin devam edecegi, bununla 
1 beraber vaziyetin vehamet e 
· kesbettigin.in de gözönünde 
· oldugunu yaz1yor. 
1 

Cenevre 5 (A.A) - Röy-
l t A' • b'ld' . er Jans, 1 myor: 
' · Uluslar sosyetesi konseyi-

Cenevre 6 (A.A) - Ha
ber verildigine göre uzla~ ia 
komisyonu fngiltere, Fransa, 
Polonya, lspanya ve Türkiye 
den te§ekkül edecektir. 

Atinaya 
Gönderilecek 
iki Türk k1z1 

Arkeoloji tahsili i~m Ati
naya iki Türk kazmm yolJan
n as1 takarrur etmi§ ve gön
deri)ecekler tayin edilmi§tir. 
Kendileri yak1nda Atinaya 
hareket edeceklerdir. 

k. B 1 d tl y gazete kadar Bulgar miietinin Donanmas1 •• iye - u gar os ugunun . . _. . . 
T „ k de b1ld1g1m zanned1yoruz. 

faydalarma Bulgarlar ve ur - B b"l' · „ y unun l mm1yen, ogre11-
ler bir gün aohyacaklarmi mek istemiyen varsa o da 
ve nihayet maubk ve muha- yirminci asarda komitac1hgm 
kemenini fesad i;.1karmak sökmiyecegini ve bir memle-
istiyen politikac1lari te~vik- kette hükiimet komitac1hk 
lerine ragmen galib ve mü- kuvvet bulursa o memlekette 
zaffer ~1kacagm1 ileri sürü- hükiimet kuvvetinin iflas et-
yorlar. tigini, arsmlusal nüfuzunu 

Halkm Sesi - Tilrkiyenin kaybettigini takdir edemiyen 
yalmz Bulgar degil, bütün baZI Bulgar komitecileridir. 

istanbul, [Özel] - On par
i;.adan mürekkep Yunan do
nanmas1 aym yirmisinde fs
tanbula gelecek ve dört gün 
kalacakhr. Donanmanm is
tikbali ii;in büyük tören prog
ram1 haz1rlanmaktad1r. Do-
nanma subaylar1 ve erleri 
hükiimetimizin konugu 0Ja
caklard1r. 

Bir filomuz dost Elen do-~ :si 8 ~ ro m oo 8 

h b l 
nanmasm1 <;anakkale önlc-m u ari er rinde karwnl1y~:·khr. Eski 

„ .. . Musa dai1nda 
italyada yap1lan toplant1ya 

gilizler gelmedi ! . . 
ln-1 

· (40) gün · 
V c isn1et Sirn Sa nh 

Roma 6 (A.A) - Ars1Ulusal eski muhariple kongresi ii;.in 
25,000 eski muharip tolanma§br. Bunlar lngiltere ayri olmak 
üzere eski müttefik veya eski dü§man on dört ulusa men-

(8a§taraf1 1 incide) 

hezyandan ba~ka bir ~ey ol
mad1gm1 anlatmi§h. Konfe
ransta haz1r bulunan bir 
Amerikan muharriri isment 
S1rn Sanhy1 tebrik etmi§ ve 
ona bu ~ok sahlan eseri ~ü
rütmek it;in bir iki konfe
ransm käfi gelmiyecegini ve 
bunun i~in bu kitaba hücum 
eden ayri bir kitab yazmak 

supturlar .1 . 
ingiliz hükiimeti be§ yüz lngiJiz eski muharibinc hareket 

ii;in mezuniyet vermemi~tir. 

Alt1nordu 
2 - 4 galib 

istanbul, [Özel] - Bugün 
Samsunlularla Taksim alanm
da yapalan mai;. Altmordunun 
2 - 4 galibiyetile neticelen
mi§tir. Tak1mJar c;ok güzel 

oynam1§lard1r. 
Pazar günü de F enerbahi;.e 

tak1mile gene Altmordu kar

!llla§acakbr. 
Muvaffak1yetler dileriz. 

Musa dag1nda 
(40) gün 

- Ba§taraf1 1 incide Jäz1m gelecegini söyliyerek 
üzerine mahud filmin ~evril- Bayan ismeti me§hur kitab 
mesinden vazge~ildigi anla- basici bir müesseseye tamt-
§a1d1. Nitekim filmin iläm son tarmi~ta. 
zamanlarda Amerika mec-
mualarmda görünmez oldu.„ I• Tabi, bu Türk k1zmm ese

AMERiKA EL<;iLiK MÜS- 1 rinin i;ok tutulacag1m, fakat 
TE~ARJ NE DIYOR? 1 ~ok ~ühret kazanma§ bu eseri 

Bundan sonra bu husus- läyikiJe i;ürütmek ii;in Anka-
taki bildiklerini ögrenmek dan resmi vesikalar getirme-
istedigimiz, Amerikanm Tür- nin esere pek büyük bir 
kiye el~iligi müste~an M. k1ymet verecegini söy)emi~. 

~ nin bugün 6JEylül saat 17de 
~ yapacag1 toplanbda ltalyanm 
1 temsil edilmiyecegi samlmak !-~==~~~!!!~~~~~~~· :!_!!!~~~~~~~~~~ 

' tadar. Söylendigine göre B. Tu·· RK SULARINDA 
~ov da §unlar1 söylemi§fü: Bunun üzerin Bayan ismet 

"- El';iligin bn ' i§le hi~ Ankarada Basm direktörlü-

i• Mussolini bu hususta talimat 
" göndermi~tir. f talyan ba§ba-

kam ltalyan hükümetinin 
11 alenen tahkir edilmesine mü 
11 sade edilmi§ olmasma buna 
1 sebeb ~östermektedir. 

:i ltalya raportörler komite-
sinin te§kili i~in ileri sürü

u Jen bütün isimleri reddet-
J• k me te ve uluslar s 1syetesi 
1 nizamnames1nm her hangi 
} bir maddesini kabulden im
.• tina etmektedir. 

• 
Bir lngiliz z1rhl1s1n1 

nas1l bat1rd1m? 
Mini mini bir denizalh gemisi, <;anakkaleye saldaran 

ingilizlerin korkun~ Triyomf z1rhhsma nas1l hücum etmi~, 
ne suret1e etrafa cehennemi ate~ler sa~an bu sabih 
yanardag1 <;anakkalenin gümü§ sularmd~ bogmu§ ve 
söndürmü§tür ? 
Ba~h bapna büyük bir §ehir say1lan ve bata§1 Ame

rikay1 barba sürükleyen Amerikamn Lüzitanya vapurunu 
• nasd babrd1m? 

Bu müthi§ ve sinirleri oynatan deniz harb faciasm1 
bugünden itibaren { Halkm Sesi) nde okuyacak ve hay
retten hayrete dü§cceksiniz. 

( ARA KORSAN ) 

bir aläkas1 yoktur. Meseleye güne bagh Propganda direk-
aid görü~meler, Va§ingtonda törüne bir 'llektub yazarak 
Türkiye büyük el~isile Ame- her türlü propag.?nda i§leri 
rika d1§ i§leri bakanhg1 ara- i~in umumi direktifler iste-
smda yapdmi§br. Bu görü§- mi~tir. 
meJer sonundu neye karar · 
verildigini bilmiyorum.„ Ankaradan Bayan Ismet 

M. ~ov, filmin Amerika Sarri Sanliya talimat gönde-
hükf.tmeti tarafmdan c;evril- riJip gönderilmedigini bilmi-
mesine müsaade ediJmiyece- yoruz; yalmz f smetten üi;. gün 

' g! haberleri hakkmda da evvel ald1g1m1z bir mektupta 
demi§tir ki: 1 kitabm1 yazmakta devam et-

11-Hükiimet dost bir mem- tigini ve daha biiyük bir ki-
• leket aleyhine yapilan böyle tap~a lie mu ab1k kald1gm1 

bir filim i\:in sesyetenin an- bildirmektedir. 
cak nazara dakkatini i;ekebi
lir. Fakat filmi ~evirmekten 
menedemez.„ 

(Cumhuriyet) 

Adm1 alan ve Umumi Harpta bütün denizlere deh§et •• 
salan bir Alm an yelkenlisinin hayale romana benzeyen u .. zÜm f ia)ar11. I 

Yar1nki 
Say1m1zda 

Bayrakhya i~liyen ~ar oto
büsleri hakkmdaki ~ikäyete 
mezgiir otobüsler bürosundan 
vererilen cevab1 yarm ne~· 
rediyoruz. 

sergüze~tmi gene bugün ( Halkm Sesi ) nde okuyacak 
Uzüm fiatlarmm dü~meme-

daha dogrusu bütün heyecan, merak ve aläka uyand1ran si ii;.in akonomi bakanhginca 

günde bir toplanb yap1Im1~· 
hr. 

i~timada deniz yollar1 i§· 
Jetmesi, vapurculuk ~irketi 
mümessillerile hususi gemi 
sahipleri bulunmu~lardar. 

Nakliyata tahsis edilecek 
vapurlarla seferin tarifesi 
haz1rlanm1§hr; 

HükiimH bu i~in munta· 
zam bir ~ekilde yap1lmas1 
i~in läz1m $elen tedbirlerin 
ahnmasm1 aläkalara bildir
mi~tir. 

Havada Fac1a 
'l\1tu~a n hi r u<;akta 

18 ki~i diri diri 
vand1 ! .. 
J , 

Paris (Ö.D) - Matin ga· 
zetesi, Lon-Anceles u~ak~1b„ 
nm yas tutmakta oldugunu 
haber vermektedir. 

Kaliforniyada i§ gününüo 
kutlulanmasa sarasmda onbe~ 
yolcu, bir pilot, bir radyocu 
vc bir hizmeti;.i kadm ta~1-
yan bir u~ak ~ehir alanmdao 
havalamrken yüksek tansi
yonlu bir kabloya i;,arpm1~, 

derhal ate~ alm1§ ve bir evin 
damma dü~mü~tür. 

Ucagm i~inde bulunanlar, 
kurtanlamayarak yanma§lar
dir. Eve sirayet eden yang1n 
ba~ka kurbanlar vermeden 
söndürülebilmi~tir. 

•• 
Uzüm i~in 

Ökonomi Bakamm1z Celil 
Bayarm önayak olarak üzüJJJ 
yeti§tirenleri korumak~ mak
sadile ulusal bankalarm if • 
tirak edecsgi bir bu~uk inil· 
yon lirahk bir §irketin ku„ 
rulacag1 haberi bagc1lann1JI 
sevince bogmu~tur . ---oo---

i L Ä. N 
izmir viläyeti Nafia 

dürlügünden: 
Nafia müdürlügünün I<•' 

rantinadaki ambaranda roe"' 
cud hur?alar sahhga t;1kar1lS 
IDI§br. lsteklilerin 11-9-93 
<;ar~amba günü saat 8 de~ 
11 re kadar KarantinadaliJ 
ambarda bulunmasa 2833 

Ucuzluk . 
Hükiimet caddesinde ~ell'1~ . .„. 

Hakikat ucuzluk serg1s1 
· · h f" 'd be' gezmaz tu a 1yeye a1 , 

arad1gm1z cinslsleri bu)ur~:i 
nuz. Pazarhk olmadag· 1 g• 

1'' ayni zamanda sab~lar JJJ e 
hayyerdir. Aldatmak yok " 
olamaz. 

Bay Aloisi ayni zamanda 
dün Bay Litvinof tarafmdan 

1 verilen ~öylevden ötürü bn 
,. komiteye Sovyet delegesinin 

tayinine muhalef et etmekte 
ve ltalyan - Habe§ anla~maz
lagmda evvelden belli bir va
ziyet alm1§ olmalanndan do
Jaya kü~ük devletler mümes
sillerinin de tayinine itiraz. 

' etmektedir. 

inamlmasa gü~ ve bununla beraber tarihi hakikatlar alman tedbiale iyi teysir yap-
arasma giren har1kuläde maceralar1 bu kahramanhklari tigy 1 görülmektedi'r. ~4 

J.~Jr:::~~ur:::·~~~„••••••„ .. „ .. „~JL'!"~~~ yapan bu gemilerin süvarinden dinleyeceksiniz. ilbayamiz Fazla Güler, üzüm 
1 Bay Eden, Lava!, Bek ve 

Tevfik Rü§tü Aras hi~bir ka, 
rar almadan saat 12,20 de 
ayra1m1§lard1r. Bunlar te§kili 
tasa vvur edilen komiteye 
it1lirak edebilecek mümessil
Jer bulmaga 'rahtacaklardir. 
fakat devletlerden ekserisi 
bu komitenin kart1la§acag1 

B kl f 'k - 'b' „ •· b k t Y tt Adet Kuvvet Demcktir u a a, 1 re s1gmaz g1 1 gonunen u parma 1s1r 1c1 fiatlarmm yükselecegini ve il 
maceralar ispat edecektir ki lngiltere, denizalh gemileri bagc1larm1zm acelc ctmeme- .: 20 iJkte~tin - Pazar 
meselesinde büyük bir telä§ göstermek haks1z degildir. sini söylcmi§tir. 9$ 

Gene bu merakh tefrikam1z gösterecektir ki bugün Q d •• 1 A : GÜNÜ Y APILACAK OLAN : 
gerek Fransa, gerek lngiltere, Almanyanm yaptirmakta D U 8SYOD ~ ) ••f l 
oldugu hacim itibarile kü~ük, fakat kuvvet bak1mmdan Makineler1·.. ~ gene nu US say1ml l 
müthi§ yeni harb gemiJerine kar~1 lakayd kalam1yacak- 1 ~ k 

0 d 1 Tiirk Ulusunun kuvvctioi göstcrece tir lara aibi onlar hakkmda en ufak haber ve s1rlan elde n ü äsyon makinelerinin 0 f k '1 . BA~VEKALET 
etmek istemekte de yerden göke kadar hakhd1rlar. uray cn urulunca muayenc a Istatistik Umum MüdürlügU 
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