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Baş ve ili~ 
sonra yon a aşma arın 

ir ted ik g~zi
sine çıkacaktır 

----------------------25 seneden· beri 
---•·---

Sürünen hak sahip-
lerine ·acımak 

Bo Millet Me ı ·si 
tasdik etti 

Ar.kar.:, 18 (Yeni Asır - Hususi) - Reisicüm
hur Atatürkün d~vefr üzerine Büyük Millet Meclisi 
Nyonda. devletlerle yap~ığımız mukaveleyi tetkik 
ve tasdik etmek için bugün snr.t I 7 de fevkalade 
olarak toplımmışlır. Hükiimetten gelen kanun la
yihası encümenlerde tetkik cdilmi~ bulunuyordu. 
Encümen mazbatası okundu. Müxakerenin müata
c7liycti ~abul edildi. &,vekilimizin ~ok kıymetli 
hıtahelermden sonra Nyon enlaşmalarıyf.e dün ge
ce Cenevr.edc imza edilen oüzc~ycl e.nlıumalar it-
tifakla kabul edildi. ' 

İngiltere 
beş senelik 
yapacaktır 

Beledıye Ye fuar komitesi rcisı Be 
çet Uz, çnrşamba günü, bir buçuk . a 
devnm edecek olan uzun bir tetkik s 
~·ahntinc çıkacaktır. Belediye bnş mü 
hendisi bay Cnhit ve malillın mühendl 
si bay Hurşit, bu seyahatinde reise re 
fnkat edecektir. 

Hariciye Vekili Dr. Tevlik Rüştii Aras, Siyasi Bafvekilin Meclisteki n:ıtku ve Mecli:: müzake-
Müıteşar B. N. Menemencioğlu ile relerinin talıilatı ürüncü ıaylamızdaclır. 

26 büyük ve küçük şehirde esaslı in 
cclcmelcr yapmak üzere ihtiyar edile 
bu seyahat esnasında ltalya, Alinany 
Fransa, lngilterc, m·içre ve Holfandanı 
başlıca şehirleri tetkik edilecek, beledi 
ye reisleriyle ve fen heyetleriyle temn 
edilecek, şehir plfuı ve projeleri üzerin 
de incdemelcr yapılacaktır. 

S:111 zamanlarda inşa edilen :ve şehi 
ciligin son tekamüllerini gösteren kU 
çük şehirlerde, banyo ve su şehirlerin 
de meydana getirilen tesisat, kanaliuıs 
yon işleri üzerinde ctüdler yapılacaktır 

················Gttr·eş··········ş·a·mpıy·ö-.ıa·sı················ 
/KINCI GÜN 

BEŞ YILLIK PLAN 

Türk Ekipi 4 -
Galip Geldi 

o 
Mustafa ile MeJ"sinli 

Balkan şampiyonu oldulaı· 

Kültür 
işleri 
Bakanlık 

Bu tetkik seyahatinin hedefi, beledi 
yenin gerek beş yıllık plfu;riyle, gere 
fevhlnde bir planla meydana getiril 
cek tc> · abn c aslarını tespit etmektir. 

Belcd yenin insa ettireceği hfıl sant 

- SONU tKINCJ SAYFADA -

Nyon konferansında dünkü 
toplantıya ait taf silit 

Korsanlığı deniz yüzü gemilerine 
teşmil eden mukavele de imzalandı 
Cen:ıvre, l3 (Ö.R) - Nyon Akdeniz 

konforun na j rr~',;: ctnlİ<; olan dokuz 
devlet mlim • --rin·n dünkti içtimaı 
hakkındı ~u t .. il"t vcrJhor : lçtima
ın C· Y ti t. :ı ~ .... r ! r v:? s:ı1hıb:ıhir ge
mılrri t nf !1c1 n 3 ııpılabilec k korsan
lık har~' ti :ı d ... o:ı dört nısand3 
t:ıht 1bah · l 1 r'"ı kar.:rla~tmlan hli-
küml r d ·nd' t nkili id;. Türk ve 
Yunnn el 1 .., J ı i dü ~nülcn t~nkil ha'
rrkctinin l a rnlarıtı:ı da tcşınıli lu.
liııdc, bu sulnrd ı muh::ıfoza tertibatı al
mak hakkını m ·· nlıasıran kendi iizcrlc-
rinde tut:-n küç;,ik devletlere bazı mü~
kül!it çıknr~bilccc;,i mütalftasını Heri 
··d··ı ~ .:~;,;,iii,.~~ sur uc>r. ~ • >2;'~ ~ 

YUNANlSTANIN E~D1SEL.ER1 ToT}>ito muhriplerimizden TINAZTEPE 
Yunan dc>legesi B. Politis müfit iz.a-ınıisl Yunan kara sularında büyük dev- tevlidi tehlikesine katlanarak mütecavia 

hat vcrdi..Bu i7.nhatm gayesi küçiik dev- letlerden birine ait bir sathıbahir harp gemi~i topa tutmağa mı mecbur kain· 
!etleri muhtemel vahim. h~diselerden gemisi brafmdan topa tutulacak olsa, caklardır? Böyle bir teşebbüs YunaniS. 
ıwık tutmaktı. Meseli, bır tıc!lret gc- Yunanlılar o devlete bir harp sebebi SONU l>öRDONCO SAYFADA • 



SAHltE 2 

25 seneden beri 
---·•---

Sürünen hak sahip-
lerine acımak 

gerektir 

---uı·---

Dünkü yangın 
İstıklal mahallesinde Dikili~ çık

mazında İsmetin aile evınde oturan Ah
ınedin odasında yanık bırakılan mum
dan ateş çıkmış ve odaya sirayet ebııiş
tir. Derhal haber verilen İzmir ıtfaiyesi 
vakit kaybetmeden yel.işmiş ve birbiri
ne sıluıık otuz: odadan ıbaret bu ah
şap binanın tamamen kül olup içinde 
bulunan aileleri sefil bırakmasına mey
daıı vennedcn ateşi olduğu yerde sön
durmeğe muvaffak olmuştur. 

ÜZÜM SATIŞLARI 
'Ozüm sal~n büyük bir sür'atle in
~{ elmekLedır. Yedi numara üzümler 
JG, 8 numara 11).50, 9 numara 17.75, 10 
numara 19.75, 11 numara 22.75, on iki 
numara 25.50 kuruşa kadar .sablmakta
dır. 

Kordon otobüsleri 
Kordon hattında belediyenin işlete ... _ 

ğı otobus ~lcrmi idare edecek bır me
mur kadrosu teşkil edılmıştir. Otobtıs-j 
leruı gümrük muamelel ri bir fut ün::c 
ikmal edilec ktir. 

o 

Bn.-Handan 
Müddeiumumi muavmi Bn. Handan 

Dalay senelik itinıni kullanarak diın, 1 
Konya vapuruylc lstanbula gitmiştir. 1 

.. . . 

' . 
'1 .. . . 
• • 

TAYYARE 
SiNEMASI 

ıt:NI ASIR 

BUGüN 
2 Biiyiik 
FiLMLE Açıldı 

............................................................................................................................................................................ 

~msalsiz bir filim... Çok kuövetli bir mevzu... 12 yaşındaki 
artist F. Bortelomo'nun zafer tacını kazanmcuına vesile olan 

K LORD ç •• u K •• u 
Hatıralardan ebediyyen ıiliıımiyecek derecede kuvvetli mevzua malik bia ve fazilet filmi 

Diğer rolleri temsil eden : DOLORES KOSTELLA •oe BA
RYMOUR bu filme ayrı bir zevk ve ayrı bir heyecan vermiştir 

AYRICA Me,hur operet Ye revü filimleri sanatkarları 

PIC POWELLE - RUBY. KELLER - PAT OBRIEN 

T arp/ ından tem BAY AN. sil edilen 
HAVAIEN 

GENERAL 
SARKARI VE DANSLARILE BEZENMiŞ AŞK VE NEŞE FiLMi 

, 
AYRICA: MİKİ AGUSTOS BÔCEGİ 

...................................................................... , .......•...........................................••................•......•..•••..•...•...•.••..•.. 
SEANS SAATLER! FIATLER 

Her gün KOÇOK LORD 2 - 5.35 - 9.15 de 
BAYAN GENERAL 4 ve 7.35 de 

30 - 40 - 50 kuruştur. 
Cumartesi talebe seansı vardır. Dühuliye 15 kunıttur. 

Cumartesi, pazar günleri 12.25 de Bayan General ile ba,tar. 

19 EYLUL PAZAR t9:rf 

Kültür 
işleri 

__ _.,. __ _ 
Belediye reisi Dr· 

Uz bir tetkik 
gezisine çıkıyor 

--BA.ŞT ARAFI BEŞlNCl SAlllFEDl..ı 
ral, garaj, ekmek fabrikasa, süthane. it 
letmekLe olduğu mezbaha, 150 ya~ 
çocuk hastanesi, parklar, belediye fi" 
aanlıkları, yollar, turiun tefkilatı. ~ 
ledjye sarayı, sergi sarayt ve şehir' of#' 
linin ne sureUe ve hangi modeller Uf.il 
rine yapılacağı bu seyahat esnasuıd' 
tayin ve tespit edilecektir. 

BEYNELMtLl!."'L FUARLARl 
Z1YARET .. 

Bütün bu işler kuvveden fiile çıkll"' 
ken alakadar hükümcUerin ve beledi,e' 
ferinin tcshilatmdan istifade edilecek~ 
Bu seyahat esnasında reis, fen heY 
şefleriyle birlikte yedl beynelmilel seı
gi ile altı fwm da ziyaret edecektir; 
938 fuarının çehrcsind~ ynpılacak I> 
yük ve esaslı değişiklik için bu ctütletf 
ihtiyaç görülmüstür .. 

EYLENCE 1ŞLERl 
Bu yılki tecrübe göstermiştir ki, gır 

lecck seneki fuarda dikkatle ve ehe~ 
miyetlc Ub'l"aşılmnsı icap eden işterd 

1
• 

biri ve en mühimmi eylence vasauılıır 
dır. Eylence yerlerinin etüdünden :;. 
min edılecek istifade ile şimdiden 
laşınalara bile girişilecektir. AvnıP8 r:. 
birleri etütlerinde almncak kanall ile' 
döniişte derhal inşa faaliyetine geÇ 

' ccktir. 



YENt ASIR 19 E\'LOL PAZAR 1937 _ 

F;EUTscın: LEVANTE LINIE =- F ra telli Sperco Oli vier Ve Şü. ı ~~;go::p~~~ğustos .. so~~~da 
G. m. b. H. LtMİTET Liverpool ve Svansendan gelip ylik çı-

MACEDONlA vapuru 11 eylUlde Rot- Vapuru Acntası v karacaktır. . 
terdam, Hamburg ve Bremen için ha- apur aCeDf8Sl OPORTO vapuru Knradenız .ve fs. 
reket edecektir. ROYALE NEERLANDAIS tanbutdan avdetinde Belfost. Liverpool 

B(.RINCl KORDON REES ve Glaııgov için yük alacaktır . . A~ Vapuru 21 cylôlde bekle- KUMPAıVYASI Bristol, Leith ve Nevgastcle battı .. 
ruyor. 28 eylule kadar Rotterdam, Ham- HE.RMES vapuru 31/8/937 te ge- BiNASI TEL. 2443 3 JOHAN~~ va}?uru eylul ortasındn 
burg ve Bremc l için ~Tük alacaktır. r-B Vama ve Köstence limanları Lllerman Lines Ltd. doğru Bristol ıçın yuk nlacak~:. . 

Al'tfERlCAN EXPORT LtNES ıp ~~gııs - LONDRA HATii /\RBIAN PRINCE vapuru ır!n.cı t~.ş· 
. için yuk alacaktır. • ortasında Leith ve Nevgastel ıçın yuk 

Thc Export Stcamskip .Corporotion MEROPE vnpuru 5/9/937 de l{ot- BORODINO vapuru 28 ağustosa ka- rln kt 
EXPRESS vapuru 9 eylulde bek- d • Amsterdam ve H mburg li- dar Londra ve Hull için yük alacaktır. a ac~E~CHE LEVANTE • UNtE 

!eniyor. Nevyork için yUk alacaktır. :~nİ::ına hareket edecekti. . ADJtrı:ANT vapuru 28 ~ğ~ato.~ta ge- MIL.05 vapuru eylül iptidasında Hll'_?· 
EXMOUTH vapuru 22 eylQJde bek-, HERMES Vapuru 20/9/937 de Ro~- lıp 17 eylule kadar Londra ıçın yuk ala- burg, Bremen ve Anversten gelip yük 

!eniyor. Nevyork için yUk alacaktır. terdam - Amsterdam ve Hanıburg lı· ı cakl\~~LVERNlAN 
1 
O ı ·ıd çıkaracaktır. 

b k nl • · "k. tacakbr ·~ vapuru ey u c OT vn t t 'hleri va EX1RtA vapuru 28 eyll)le do~ e - ma an ıçın yu 
8 

' gelip 1 7 eylüle kadar Londra ve Hull N : ru arı • -
leniyor: Nevyor.k içiu yük alacaktır. SVENS~. ~Rfj'f! ~~?e Rot· için yiik alacaktır. purJarın isimleri ve navlun Oc· 

Tbo Export Steamship corporalion COYNfHA m:toru 0 tzig _ Cdynia-I MARONIAN vapuru cyl\ıl iptidasın- tlerinin doğişikliklerindon me• 
Pire aktannas terdam • am urg • a.n da Londra, Hull ve Anversten gelip yük re . 

ı 8 ltık ve Oanimark limanlarına hareke~ çıkaracaktır. au!iyet kabul edılmez. 
Seri Seferler 

8 ek . ..... 
EXCHORDA v puru 10 .eylôlde Pi- ed~ d;:LAND motörü 17 /9 /9 37 de --~ 

:reden Boston ve Ncvyork ıçln hareket R d Hamburg • Dantzig - Gdy-
edec kt' otter am -

e ır. . . • Baltık ve Danimark li-
EXCAL1BUR vapuru 24 eylôlde Pı- nıa ·Norveç ,_ d --'-tı" 
d . h k t lanna hareKet e eCCJL r. 

:~ en ~ston vo Nevyork içın are e ma~IRKALAND motörü 2110/9 3 7 de 

ecektır. . . . i Rotterdam - Hamburg - Dantzig - Cdy
EXETER, vapuru 8 bırlncıteşrınde p • . O 'mark limanlarına hareket ede

:reden Baston ve Nevyork için hareket nıa : anı 
ede kr cektır. 

ce ır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 
Seyahat milddeti SUÇEAVA vapuru 10/9/937 de M&l-
Pire - Boston 16 gün ta • Marsilyaya hareket edecektir. 
Pire - Nevyork 18 gün ZEGWCA POLSKA S. A. 
SERV1CE MARtTtMJ!! ROUMA1N LEVANT motörü 6/9/ 937 de An-

BUCAREST vers - Oantzig ve Gdynia limanlanna ha-
BUCAREST vapuru 15 eylôlde gele- d k . 
k ı reket e ece tır. re nynt gUn Köstence, Sulina, Ga atz, 

ve G l r larına ...... "· 
h a atz aktarması Tuna ıman llfındaki hareket tarihleriyle navlun-

areket edecektir. r 
DUROSTOR vapuru 27 eyluldc bek- lardaki değişiklerden ncenta mcsu ıyet 

leniyor. Köstence, Sulina, Galntz ve Ga- kabul etmez. 
latz aktarmasıTuna limanları için yük Daha fazla tafsilat için tkinci Kordon-

alacaktır. da FRA TELLi SPERCO vapur acenta-
STE ROY ALE HONGROISR 1 ğ a müracaat edilmesi rica olunur. 

DANUBE MARITIME 1 ın 
SZEGED motörU 20 eylôlde beklcni- TELEFON: 41421422112663 

Yor. Bclgrad, Novisnd, Comarno, Buda· 
Peşte, Bratislava, Viyana ve Linz için ' 
YUk alacaktır. 
JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

LIVERPOOL 
A VIEMORE vapuru 26 eylulde bek

leniyor. Llverpool ve Anvers limanla-

rından yUk çıkaracak ve Burgaz, Var
na, Köstcnce, Sullna, Gıılatz ve 1brail 
limanlarına yUk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPANGNE vapuru Birincitcşrin ip

tidalarında bekleniyor. Anvcrs için 
yük alacaktır, 

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE 
OSLO 

BAALBEK motöril 25 eylulde bek
leniyor. Dleppe, Dunkerk ve Norveç li
rnnnlan için yUk alacaktır. 

j. KALOMENl 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısmda : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cins el ve elektrikle 
müteharrik Y AZl ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi· 
natlı olarak tamir edilir. 

Her İşte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez ,fiatler dahilinde sah!maktadtr. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

Umum 

F. PERPINYAN 

Pamul 
Nazarı 

F abrikatör1erinin 
dikkatine 

1 .. 

PLATT 
F abrikasmın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSA~1NI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniı 

ADRES: 

G. O. GIRAS 

3AHtfE 9 ., 
==l 

TURAN Fabrikaları mamu!Abdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ubunlarım, traş eabunu ve kremi ile gOıeUik krem
lerini liullaoımı. Her yerde sahlmaktodır. Yalnn: toptan aa· 
htlar için bmirde Gazi Bulvanndn 25 numarada umum acen• 
lelik Nef'i Akynııh ve J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon e.ı11s& 

Doktor 
BOSPHORUS moUSrU 24 birinci teş

rinde bekleniyor. Dieppe Dünkerk ve 
Norveç limanları için yük alacaktır. 

l!!ımlllllal 

daimi abonman 
Peştemalcılar, Evren cokak No. 3/1 

"""·-sml!llıcıııSsi:1n•g2er~a:::d:;,i ·kGiG:q:E!:ıimuak~i::ıı:n:tıal~ar-ı ~ku~m~p!Jla!lln!:'Z:yJl!alCsı::mkllal!r~sı3s:!ınızz:d~a-~·, c e m s '
1
. .,._ Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMlR 

lzınirde Nasırdan Şikayet ayıpdır? 

Eczacı Kemal Kamil Aktaşın ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . • • • . . . 
• • . . . . . . . . . . 
• • . 
• • • . 
• . . 
• . 
• . . . 
• • • • 

Taze Tenıiz Ucuz Jlaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• 

Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Masa ve vantilatorlart 

En son icat edilen bu vanlilatorlar yazın boğucu sıciik
lartadan kurtarır. Masa vantilatorlnrı üc pil ile çahşır k1rk 
iki saat devam eder. SaaUa ancak bir Jrnruş snrfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların . el 
Çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsıye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan 'o. 9 - 28 

'' asırol e al,, 
NASIR ILACI VARDIR 
iHial Eczanesi vardır 

NEKADAR DOGRU ? .... 
h - ==r -Diş Hel<imi 

A~~ulla~ Naci 
1-JOI~TAÇSU 

Hastalarım Birinci Beyler 
sokak 36 numarda lcabul eder. 

Sabah 9- 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

DAHU..IYE MOT AHASSISI 1 
DOKTOR 

elal ar~m 
tzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Scririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muaye.."le ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde

. si No: 1018. Telefon: 2545. 

Nas 
iLACI 

OK 

- ~·fff 
• 
OZAQ.; 

En eski nasırları bil~ pek kısa bir z.amanaa tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliı: Kanıuk ecınnesi her eczanede bulunur 
Ciddi ve miJessir bir nuır ilacıdır. • 

Otel SADIK Al<SEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Yeni temiz 

mefruşat ... 

Banyo 

ol ava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve d nize lo"'r : fcvllal..., 

zaralı ,ok temiz Vı? emniyetli ye ,tine cte!di . . 



5AHIFE ıg YENIASIR 

Uza·k Şarktaki harbe ait habe·rıer 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japon istilisı 
~ sermege 

Çi.ni yere 
çalışıyor 

150 bin kişilik bir Çin ordusunu 
ihata ettiklerini söylüyorlar 

Assamblede umumi müza· 
kereyi Macarlar tahrik etti 
lspanyol delegesi ltalyanın Balearda 

yerleşmek istediğini söyledi 

Pnr1s, 18 (ö.R) - cPeuple• gazetesi 
yazıyor : Milletler Cemiyeti asamble-
sinde Çin delege.si B. Vellington Koo 
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\ Atatürk Ankaradan 
İÇTİMAJNDA Har el{ et ettiler 

a ve ki 
Akdenizde 

biz 
ve Avrupada 
Türkler facia 

bir harp patlamasını 
addediyoruz 

Ankara, J 8 (A.A) - T clefon- ............... T ....... 
0 
...... 

0 
...... c"""'e'"'""J""'ı:i"n''''"d""""""e"""""""."""""": ve Nyon nn

1
a:masmda mündemiç la : olan azim ve karar ile beraber genit 

Nyonda, devletlerle akdedilen anlaşma fikri had ve gergin vaziye-
nnlaşmanın tetkik ve tasvibi için ti sulh yoluna çevinneğe muvaffak 

Tarih Kurultay11 
Pazartesi toplanıyor 

Rcisicümhur Atatürk tarafından iç- olmuştur. Bunu müşahede etmek 
tirnaa d t d"l B M 11.1 ı· · b ı ı -h t t d A 'çı'n bı"r ncf ...... un' k. İstanbul, 18 (Hususi muhnbı"rı"mız" den) T"' k T 'h K 'k" • ave e ı en . . j\ ec ısı u- s a- a amam l"'.~ vrupa l ....., anı ver- - ur arı unımunun 1 ıncı 

k

gün reis Abdülhalik Rendanın baş- ~ miştir. ~~rultnyı, Dolmabahçe snrnymın büyük s.ılonunda 20 eylül pazartesi günü 
an lığında toplanmıştır. Muhterem nrl:adaşla.r, Akdeniz- ogleden sonra nçılncaktır. Snlonda hazırlıklar tamamen bitmiştir Ankarayı 

Birinci celsede yoklama yapıldık- de ve Avrupada bir harp patlama- §erefl~ndirmiş olan Ulu önder Atatürk, vekiller ve mebusların p:zar ve pa-
tan aonra Akdenizde korsanlık ef- • Ordu neferinin ayak basmadıg., l aını biz Türkler büyük bir facia zartesı sa~ahı İstanbula avdetlcri bekleniyor. Tarih Kurultayına iştirak ede· 
nline k . .h d"l k .. t k • dded' oruz (Bravo sesi • ) cek ecnebı profesörlerinden 1 kiai daha nelm'ı~ ve k t f d . f" arşı ıttı az e ı ece· muş ere • d .J a ıy • erı. " .. j) urum nra ın nn mısa ır 
tedbirler hakkındaki Nyon anlaşma- ~ yer, inme zği uere, C, tkmadtg.., l Türkiyenin doğrudan doğruya ve ~dilmi~lerdi~. ~urultay müzakereleri, dil kurultayı müzakereleri gibi radyo 

81 
Ve zeyli ile mezkur anla manın ,: ilk sahnede bahis mevzuu olmadığı ıle takıp edılebılecektir. Ecnebi profesörlerin bilhassa Türk tarihinin :ına hııt• 

nıaksat ve (Bir kelime okunama- :: f·epe kalmam zsfzr meseleler önünde iken böyle bir lan üzerindeki tezlerinin çok değerli olacağı söyleniyor. 
nııştır.) hududu dahilinde kalmak :: , vaziyetten bahsedişim bir Avrupa Bugün gelen profesörlerden ikisi Alman, ikisi Macar, biri Polonyalı ve bi· 

~~~~nın~~nh~~ MŞ~~L~~rıMUUroA ~W~~~~~~~d~d~e~)~'~q:o~d~a:zy_n_ı_~:ır~-~~~-~~~~~~--~~~-~~~~ 
r~te salahiyet verilmesine dair hü- " VERDiKLER/ IZAH.4TTAN feliket aaydığunızdandır. Akd ı-U~et tarafından gönderilen kanun Avrupa bugünkü vasıtalar önün- enı· d v .f ayıhaları okunmuş ve bu layihala- Ankara, 18 (A. A) -Telefonla: de yanın avuç kadar bir yerdir ki.bir Z e azı e 
tın Hariciye ve Milli müdafan en- Başbakan ismet İnönü Tunceli vaziyeti hakkındaki beyana-. patlamada bütün medeniyeti kül al- A 
kümenlerinde müştereken tetkikine .tında hülasaten demiştir ki: = tında gömmek ihtimali vardır. la cak G . 1 • . 

nrar verilerek saat 16 da toplan- : Meclis dağılmadan evvel Tunceli vaziyetinin hülasaii.nı yap-: Memleketin mesul bir vazifeda- emı erımız 
tnak Üzere celseye son verilmiştir. ~mıştım. Şimdi vaziyetin bugünkü halini arzediyorum. : n beynelmilel münasebatta İnsanla-

Bunu müteakip C. H. P. Kamu- : Muhalefette altı aşiret vardı. Bunların reislerinden biri imha E nn mücterek saadetine inanmış bir lstanbul, 18 (Hususi muhabirimizden) - Nyon anlasmas .. 
tay grubu Hasan Sakanın baskanlı- :diğerleri adalete teslim edilmiştir. Bugün orada yapılmakta ola~: insan olnn bizler harbe mani olmak rine Akdenizde vazife alacak harp gemilerimiz tesbit ~dil~ .u:.~· 
ğanda toplanmıştır. . :yollar, lzışlalar, karakollar, mektepler, hükumet honaklariyleE iç' elimizden geleni yapmağa mec- Devriye gezecek Fransız ve fngili.z donanmalarının da han~~ i·: 

B. M. Meclisinin ikinci celsesi !memleketin en mamur ve en ziyade iş içinde bulunan bir muhi-: bur olducrumuzu zannediyoruz. manlarımızdan icabında istifade edecekleri ayrıca tayin oİu~-
yine Abdülhalik Rendanın reisliğin- ~tinin manzarasını görmek size, hepimize zevk verse gerektir. : (B vo sesleri, alkışlar) muştur. 
dea~t7,25~~d~ilmişwh~: fu~dMb~~ksJe~rinc~~m~k~~~ümo~pk~d~ne: N~n~~m~n~b~~~b~-~~~~~~-~~~------------------
kürnetten gelen kanun la)ihalarına :kadar tepe ve dere varsa Cümhuriyet ordusu buralarını Ankara: snnlıh nleyhindeki mücadele fikri B DELBQSUN NUTKU 
ait Antalya sayla\'l Cemal Tunca· b · · O • • • konferans"" ı' tı'r- '- tm' • :sokakları gibi baştan aşa geçmıştır. rdudan bir r•clerin ayak: ıcın, .... UK e ıyen ya-
nın bao:ıkanlıg~ ında muhtelı"t encu·· - d I ı· \t hı·c hır' y d t kid ·ı .=basmadıg"'ı yer, inmediği ere ve çı ?madıg"'ı lep~ yoktur. Burada-E t'l1 ve ıız er e en e 
men mazbatası okunmustur. ... şt c· • iht'l•fJ · :ki program fasılasız devam ediyor. : 0

, em mı w, .:>ıyası ı n arın ne-
Hükümetin teklifi üzerine kanun · · 1 

"t' ı., d b'l 1 l 17 c"lıilc kadar verdiğimiz zayiat: :. ~c ı o ::ın ı ıraz r a ı e ·orsan l• 
layihalarının müstaceliyetle müza- .r w • t il ed t b' 
keresi takarrür ettikten sonra Hari- 1 subay şehit ve 4 subay yaralı, E gı tasvıp ve cşv ~ ece< ır mü· 

28 er 1:ehit, 46 er yaralı, -·.· talaa hiç bir yerden işitilmemiştir ... 
ciye vekaleti vekili Numan Mene- ı· U A 

1~kkid .. k I • 1 bekri s. clıit, 1 bekri yaralı. ••• mumı teıa e gosterme a-
mencioğlu an)asma hakkında ıza~ :r ~ d ı..! b l b 
h 

/nönü burada cümhuriyct llanunlarmı yerine getirmek ı'rı'n ha-·.· zım ır ıu, u an aşma ta ii ve meı· 
atta bulunmuştur.. :r b' "d f 'f d 'd' T 

Hariciye vekaleti vekilinin iza- yatlarını feda edenleri hürmetle yadedercİl ordunun subay ve er-E nı r mu nanın 1 
a esı ır. · ür-

h 
··.lerı'nc takdr"rlcrı'nı' b.;aı·rmı· .. t;r. :. l · e hu tm

1
"""manm haricinde kalan 

atını müteakip Başvekil isme! lnö- -. • 1 I ' 

• 

• emiyetine kar 
sıdır • 

·· k"" ••• lıı."ana iştirak eden ialal cdilmi1: zavallıların zayı'atı da r.u -'ur.·-.= · .. ~ c;ev "" eri ve r,-en~ muhitle-
no ursüye gelerek u nutku sÖ\ - r " r T a • d '- d. · · · d l lemiştir : ~ : 265 maktul, 20 yaralı ve 27 yakalanmış ve müsademelerde: rı e tten 1 ıçerı:an e top amasını :s49 hi!':i tcelim olmus, tur. E temenni eder. Cenevre, 18 ( ö. R) - Milletler ce- kc için hnrabi.> i mucip olm ktndır. Çün 

-Nyon anlaşması, Alcdenizde Y N 1 h' b' d 1 · t' hl · d F h · · k b korsanlık aleyhinde manen ve mad- : Bu çalışkan ve istidatlı Türk lıalkının en çok kısmı lesatçılarınE yon an a§ma.sını ıç ır ev et mıyr- 1 
asam esın e ransa arıcıye na- ü ir tnrnf haddinden fazla sil:ıhlnnır· 

:ve ba-.:ların zulmünden zarar görmürlerdir. : aleyhinde olmıyan bir meşru mü- zırı B. Delbos büyük bir nutuk söylemi§ ken dığer tarnfın silühsız durma!lına im· 
deten akit devletlerin tesanüdünü • Y ld .., • dnfan vasıtası telakki ederle, hükü- ve şu noktalar üzerinde ısrıır ctmi tir: kfın ) oktur 13ô) le bir RC d. h~ 

t 
'k' · • • 'f d ed K : Hakı.kati Türk milletine o ugu gibi söylerken bu kadar uzun: ı ed' .. .. "k . • ""Y un.>nnın u· ve eşrı ı mesaısını ı a e er. a- d • met d ılen kanun Jayihalannı En buyuk tehlı ·e Mılletler cemiyetine kimler , e c irler diye iki. 1 d 

radeniz ve Akdeniz devletleri davet- ~süren bir hareket karşısın a zayiatın hafif olması Ciimhuriyet: B M M li . . . . k . fi d F .> e a.> rı ınnsı c :ordu ve jandarmasının bir hayatı hurtarmah ve korumak için sonE ,' • et sınin tasdik etmeıını ıs- arş~ ı~nnın znyı aması ır. . rnnsn bo:,. mck olur. Frnnsn tecavüze böyle bir 
liler ve akitler meyanındadır. Al- :derece şef katla hareketinden ileri gelmiştir. : tır :un eder. (Alkışlar) !e. bır sıteme muhatap olnmaz, zira barış prim 'erilmc ini kabul etmez. Temsil et· 
manya dahi davet edilmiıı.tir. · k l İsmet fnönünün nutkundan son· ıçmde ya!layacak bir dünya için onun en tigwiniz devletler gibi o da istı"kl,A11ı"nı· k . 

T E Arkadaşlar, Cümhuriyetın anun arını ancak refahı ümranı: k 
0 

Davet için teıtebbüs eden devlet- h k l ' • rn anun ar madde madde okunarnklbüyük ümit te~kil ettiwine ittifakla knni· rumnk irin hiç bir fedakarlıktnn r .. k 1
• • 

1 
T ~ve i-..•i gerinmeyi hedef tutan Ü • iim erini yürütmek, müsbet neti-=. k b 1 d" ı ı · · · " ,.... 

0 

erin dı'g'"'er baz d 1 ti • . t' I· • .. :r h ·a a u olunmu tur. ır. nrıcı sıynseti de bu esasa do.y·n· ı m~z. 
ı ev e erın ıs ıra • :celerc ermek yolunda cüüm u~ıyet ı aresinin kuvvetli olduğa! ş· d" M 

etmemesi haline tessüf etmeleri hem ~kadar şefkatli ve adaletli o!d~gun~ göstermek itibariyle Tunceli: Kanunların heyeti umumiyesi re-1~1_'· 1~. 1 

•• C. prensiplerini t tbik 1 Acaba !<;,~asi t l:ıkkileri baka olaı 
bizim hissiyatımıza terceman olmu§ hadisesi en son ve en muknı bır mısal olmu~tur. E ye konulduktan sonra tasnif yapı-ı•çın ~n ıy~ çnrenın ne olduğunu rnmnk memleketl..:rin vıın )ana sulh halinde ya· 
hem daveteden devletlen'n geniş bir i b • h t K t f d • lırlten Basvelril İsmet lnönü tekrarlmese <'Sİ ·arşısındn değiliz. Öni 1 üzdrkı ş;unnlnrınn iınk·n yok mudur"'. frans. 

General nönünün u ıza a 1 amu ay tara ın an r-,iddetli ve: b h 1\1 C b h ' ani · 'h ı· · · l söz alarak Tunceli vilayetinde tat-
1 

u ran · · u rnnı değildır. ~ l lh buh- l · 
a§ma ıstı sa ı ıcın arzu arının sa· sürekli alkıslarla karsılnnmıştır. : d p k k >unun ıç n huzı kaidelere riayet etmel lllİmi olduğunu .;azanmızda teyit .............. .-............ i ........................................................ : bik edilmekte olRn imar ve ıslah pla-lrıını ır. n t me ·nnizmnsının ı lilh ve ı·zım •cldı ın kanidir ve bunlar karşı 

etmiştir. (Alkışlar) olduğu zaman gergin ve nazik şart- sini m~tehayyir etmesi pek muh- niyle bu vil&yctte'.i muhalefet ha-ltevsii ld.zım geldiwini düsünmel. b k . 1 ılan iki <l ,ı tler grubu arasında bı 

l 

Korsanlık aleyhinde bir,. ~üc.ndc: lar ici.-ıde bulunmas•ndan da Is- temeldır. Fakat mesele bitinceye reketi hakkında uzun beyanatta bu-ı <lır, harbin filen mc' cut olduğunu ' h r r .. b ta ol bılırl r. Bizimle, Mili ler cc 

e anlaşması masum bir hadısdır kı panya mesele~i uzadıkça .taı:e.~arın k~dnr Avrupa. krizlere maruz görü- lurunuştur. . • ~n daha zi.>_o.de geni leye~ileceğini dü- miyetinin ruhunu ve esaslarını k bul et 
~bii ve rahat haller içinde fazla ve mefruz to.rafların bırbırınden nuyor. Korsan denizaltılarının fa'l- Nyon muahedesinin tasdıki 2641şunmek te #"ıne başka. Eger sulhsever miyenler arasında kurulubilecek bu baı 
dıkkati çekmiyecektir. Fakat Nyon korlmlen artıyor. ispanya meselesi 

1 
liyet.i şimdiye kadar geçen laizlerin reyle l·nbul edilmi9tir. d~,Ietle~ kuvvetlerini . dnğıtırlnrs.-ı hu teahhiitlcre rinyct etmek e a ından iba 

anlaı:m·asının umum·ı dı'kkat ve has- her hangi bir r.ekilde bitse İspnnyol en şıddetlisini bize izhru- etti. Meclis bır" ın' ci tcsrinde toplana- elım netıce muknddcrdır. Bu acı hakikn- . B M T T .. rettır. u ıll tlcr cemiyeti m totların 

&asiyeti üzerinde toplamaması akit milletinin mefruz taraflarının hep- Fransa ve İngilterenin davetinde cal tır. ti görmek cesaretini göstermeliyiz. l.nbul <·tmek elemek değildir. B nun ha ...... 
0 
....... m ...... 

0 

..... m ..... 11

1 
....... b ..... İ .. r·········h····a··· .r .... p ........ ~,~·1 ......... 1 

••.• 11 

••• e ........ İ ............... İ .. z····a····D·····ı··n···········O····r···g·····U····S····e········ Bir tcıukki davası karşısınd değiliz. ricinde beynelmilel hayat olamnz. imza 
Frans:ı. hiç bir sulh teminatının so.mimi- sınn riayet etmek milletler irin ... alnız b"ı 
yetinden rüphe etmez, ve hiç birini de " " 
muknhclesiz bırnkmaz. Fakat sulhu iste· ııcrcf meselesi dcğıl, ayni zo.ınnndn hn 

1 
'll .,. ) at veya memat meselesidir. 

Çıkarmak ı•stiyor ar· .. f' Haydutbas, l mühim ifşaatta bu- :~k :!~~:~~1ı!~u~:t:~~:::~:~r.~:: Milletlcrha)atlnı icabı bugün birbirl. 
sıl ki, ı.•ücudun sıhho.ti için hastalıkları rine tabidirler. Mütekabil mübadeleler 

----------~---···---=--::---:;: lund B k r ki ıe ya!{ıyorlar. Şu halde sulhu k ı ' - • Gl · U Oyuna a lSlnl Sa yz l yor imkunsız kılan hiJ"yen "artlarınn riayet . . d oruma. 
:Roma, 18 (ö.R) - lspanvol nacn onn- cKom l.> lng·il·ız zırhlısına . < orıous> ,.. ıçın e nede t .k. " ~,, h 1 j carttır. Mi!ltlcr de beynelmilel sıhhat H'"kA n eşrı 1 

mesai etmesinler? 
lıst rnahafilleri Nvon konferansından tayyarC' gcmı"ın _meçhul hır .ta te ba- stanbul, 18 (Hususi muhabirimizden) - Dersim şakileri elebnşısı Seyit ,.. u ·umetim ·· f kl " h kk d b h b R 1 k o:artlnrınıı rinyet etmelidirler. reJım ar arının sulhu ko· 
sonra bC'. 1 ·

1
1 .. 1 hadiseler çıka.rnrak birin hücum cttığı a ın a ır a er ızanın Eluzizde isticvnbınn devam edime tcdir. Seyit Rıza, maktul dü§en ,. ru a k b" 1 sne m ~ c1r d b"ld" ua·w· Hnrbin imkônsız olması için ilk sart ~·y· cknb 1

1
r an a§mnya engel olnbilecc-

urnu • h b 
1 

k .. 1 çıknrlımıı;tır. Lon a an ı ır ıgınc genç karısını bir türlü hntınndan çıkarmamakta, mütemadiyen: ·· g d · rnı nı be sc cp 
0 

ma uzere sp.ın-, · ld muhtelif memleketlerin digv er bir devlet- ını a u en ımtinn eder. 
Yol .. h . .

1 
. • Akd . d göre mnirnllık bu haberın C'ssasız o u- - Ah .. Besi ... Diye içini çekmektedir. Rızanın mühim ifşaatla bulundu~ H h cum urıyetçı crınuı cnız c ec- . . . .. l . tc baı <>o'"stArebı"lecek buhrana miıdaha- . er nldc harbin önüne geçmek ı"ç"ın 

n bi . ill ğunu bıldırmı-;t.r. soy cnıyor. <> ... b lh c devlC'tlcrc ait geınilerı tcırp ete- d . leden i~tinnplnrıdır. Ademi müdahale si· ~z,. su :ı seven devletler kuvvetlerimi· 
ceklerini ve bu taarruzları bcıc;knlnrı tn- PJimouth, 18 (ö.R) - Be~ .cnız t~~- Mareşal Yugoslavyaya gı·tıı· yasetinin neticesinin ne olduğunu bili- zkı bırleştırmeliyiz. Bu birlik d"ıgwer heı 
r . . ynresinckn ımirckkep 201 ıncı Ingılız f alından l'npılını~ gibi göstcrccckkrını d . r l t"l'~-ı Akdenizdc ka· yorsunuz. Bizce hu siyaset hula en mn· ·uvvete aik olacaktır. Bu birlik her han· 
ıdd" cnız tayyare ıı o ı ı=:ı İstanbul, 18 (Yeni Asır - Telefonla) - Genel kurmay başkanı Mnreşal · b' ıa etmektedırler. rakolltık t~cleıl Ingılı"z ve Frruısız deniz F · Ç kn k 1 d kul olanıdır. Herkes tarafından samimi· gı ır memlekete kn,..,1 d w.1 Ih k R k1 d c.vzı a ıa , Yugoslavya manevra arın n bulwunnk üzere bu akşam ru k . . ..,. egı. su u o-

oına, 18 (ö.R) - Gijon açı arın a kuvvetlerine miilaki olmak üzere hare- Ada tepe torpitosu ile hareket etmiştir. yetle tatbik edilmek §artiyle. Yok a bir .. ma ıçın ) apılmnlıdır. Bu uğurda bü-
«Frez.i> İngiliz kruvazörüne knrşı esra- ket ctmi tır. J b l caflcttcn ibaret kalır. l lerke ndemi mü- tun maddi 'e mnnevi kuvvetlerimizi bir· 
rengiz bır taHare tarafından altı b m- Vi)ann, 18 (Ö.R) - Frnnsız mebu- Stan U da yeni tay yare mektebi dahnle teahhüdüne ri.:ıyet eder, gönüllü- ~·§ti~m.eınck hem bir cinayet, hem dr 
ha utılmı • fakat hiç biri ısabet l'tıne- san meclisi rebi D. Edouard Herriot lstanbul, 18 (Yeni Asır • Telefonla) - İstanbul gençlerinin havacılığa ve leri ecri alırsa mümkündür. Yoksn, bil- ır ıntıhar olur. 
rni t r. G.Jon şıınnli Jsp, nynda hi.ıkıi· buraya gelmiş 'e şansbl) e Şuşnig ile Tıirkkuşuna karşı gösterdikleri büyük nluka na7.arı dikkate alinmış ve dhas1 s:ı hker gün artan ecnebi gönüllüleri Roma, l 8 ( ö. R) _ Kont Cinno ln-
rnetçılcrin dind kalan bır limandır. kı:;a hır mülakattan sonra Cenevreyc burnda bir motörsi.iz tayyare mektebi nçılması kararlaşmıştır. a gnsı nrııısındn, böyle bir siyaset umu- giliz ve Fransız mnslahatgüzarlnrını ka· 

Roma, 18 (ö R) - Malta sularında ft8 b' l mi bir tehlike olur. Bahusus bazılarının b 1 . ıv~e uslar Kuru ta ya gı'dı'yorlar menfaati znrnrınn muvazeneyi de boz u etmıştir. Bunlar korsanlık ale.>hindr 

K 1940 l 
• • J B d ) J d ar. Nyon konfcrnnsında tnhtdbahirlere kar· 

ızı/ordu eksersı·z- O ımpıya l Ankara, 18 (Telefonla) - Meclisin f ... o,;knlade toplantısının hitamından azı ev et er mu nhnleden sakınırlar· k J k d"W l · · · d h şı ·nrar aştırılan hükümleri denizüstü g• 

l b 
'Tok,·o, 17 (A.A) - 1940 olimpi'-·ndı sonra mebuslar davetli bulundukları Tnrih kurultnuında bulunmak üzere en ıgcr crının mu n nleye devamları ·1 · d · •tt · " " " t h ··ı d"l b 

1111 
erme e teıımil eden iJ[L, e anln .. m•· 

erl l l k 
· · J h b k 20 20 d h k d } ' b" 1 l d 0 nmmu e 1 mez ı"r tazvı"k ki" 1 l " 

Jnpoll Organis:r.a ~·on omıte.sı apon ü- u n şaın . e are et c n ıusurusı ır tren c tstanbuln gitıni~ er ir. ., şe ı n ır nrını k d" · bl l d 

M 

· " " H · t k b • en ısınc le iğ etmi~ er ir. 
oskova, 17 (AA) l\Ioskova as- kümctınin sımclilik her hangi bir mali E k " l b l l' • B d arp 

15 

enece · ir şey değildir. Yarınki ..,.. 

lke~i .mıııtnk,smdaki Kızılorclu km•\et- ynrdımda bulunacak vaziyette olmama- s l stan u va lSl • Hay ar hlnrp kbtlitiıM"n .. ehirlerin yıkılması demek YUNAN ŞiLEPLERi erın k o nca ır. utearrıza karşı tnarı· w 

. ın SC\' iıleeyş ckzersızlcri nihayete sı sebcbı"'-·]c }1"'1' tu""r)u'" ihzari faaliyetin •c1t { nl uza ugrı- Yuna 'l ·ı . l 1 e .., " u·· rem l en ve at ettı• ya ar da mukabelede buluııncakl ... ~dır. n §ı epçı erıy e yapı an an· 
r:ınış ve bu ekzers'zlcrc ıstirnk etmic; . 

1 
ak d'V 1 ........ laı:ma mucibı'ı1ce Yunan ı:ı"leplerı' İz· 

ol"n k ve masrafı mucıp o ne ıger ça ışma- Te .. ekk 1 k. l ~ ~ " uvvetlcr du· bı" 1 J nlk huzıı f b 1 " ur 
0 

unur 
1 

spanyn t ··b · · f b 1 ru d 11 n erce 1' • tarın Çın - Japon nnlasnıazlığırun sonu- stnn u • 18 (Hususi muhabirimizden) - Eski Jstnnbul valisi ve şehremini .. d f ' ecru esı mır ve stan u limanlarına uğrama· 
n a Sovyetlcr bıı l gi ınud.afaa halk k d kk •- .. ı·ı d"l s ıa B. Haydar bu Bnbah tedavi edilmekte olduğu Cerrnhpa"a hnstanesinde üre· mu 

0 nnnın tecavüze karşı tefevvukunu ğa başlamışlardır. Şimdilik haftadı 
ko . na a < r mu\'n aOA:D ı.a ı c ı me ı - :r isbnt etmiştir. b' 
t ~ıscrı Mare al Vorosılof tarafından zıın geldığini bildirmiştir. miden vefat etti. B. Haydar, fstanbul fichreminliği znmanında lstanbul itfa· M ırer vapur lzmir ve lstanbuldaki ti eftış cdilmiştır. _ ------------ iyesini kurmuş, mezbahayı yaptırmıf, şehre, fchircilik bakımından büyük illetlerin dnimi olarak harp korkusu caret eşyasını merkezi ve şimal Av· 

Mareş<ıl Voroşilofun Kızılordwıun ren n kundan sonra büyiik bir geçit hizmetleri dokunmuıtur. ölümü burada büyük bir teessürle karıılandı. Ccna• içinde yaşama] rı da bizzat harp le.ad r rupası limanlarına taşımaktadır. lh· 
Yliksck hnrp knbili:ı-·etini tebarü resmi ' oılmıstır. zeai tehir namına n pazarteıi &ünü törenle kaldınlacaktır. • ___ ..,.... tehlikeli bir vaz.iyeltir. Bahusus ki, bu tiyacn göre vnpur sayısı arttırılacaJt. 

r '- v.aziyetin ileri ıı:etirdisi silah yarı~ı her· tır. 



Ruzveltin 
nutkundan: 

Nyon 
Konferansında 

Dünkü toplantıya 
ait tafailat 

R E M 1 N G T O I+J 
Yui Malrinalan • Heeap Malriaalan, Cem ••Tarla Maldnaları 

Statiıtik Makinalan, Çelik Dolaptan, Makina tiritleri 
IZMIR ACENTASI : JOZEF ABAJOL/ 

kal-

Birinci sınıf saattrı 
•••••••••••••••••• 

T. C. 

landığı saat 
•••••••••••••••••• 

lmaircle ut11 yeri ı MORENO D. GABA Y, Yolbedesten 59 

lngilterede 
1"'alikla mücadele 

lnh.iaarlar idaresi hurda incir müba
yaatına devam etmektedir. Aydın, ödr 
m.İf ve Selçuk merkezlerinden mU5ait 
fiatlerle alınan hurdalar depolarda mu-

hafaza edilmektedir. Şimdiye 'kadar ~ 
yi.iz elli ton hurda satın alınmıştır. Bur 

lardan on vagonu. lun:Z. mcrkc:ıme geti-' 
rilınişUr. 

lnhisarlar idaresi şaraplık üzüm nıil
bayaatına son vermek iizcredir. ş·ıudi .. 
ye kadar 720 bin kilo şaraplık üı.ÜJl' 
satın alınmıştm 

111 

Tashih 
17 ey lı11 tarihli gazetemizde EnJP 

bankasına ait Birinci icra memurlujlJ'" 
nun ilanının 17 inci satırında 3000 il" 
ra kıymetinde bir bap hanın mülki~ 
yazılacak yerde tertip hatası olarak 
yuılmlfhr- Tubih olunur .. 
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Piç Kurusu Goriller ülkesi 
J" uihi tefr u'& Yazan: KEMALETTiN ŞOKRO 

mcamsam11B.,.•'llll01Cıswm1mcma1111122.aıc2~•aa111ıs:m .... 11na•cacar~miil .. ııım1riı11111r:.1.12911 .. 1111mm1111 .. .,,. .. Cl'Jlır:m ...... .-ı 
Büyük Röportajlar • Yazan: P. ICHA.C 

Bizans sarayının 
• •• •• 
ıç yuzu 

Yoksa rüyada mı 
Ona sen imparator olacaksın .. 
Diyorlardı. Bir serseriden im

parator... Bu nasıl kabildi? 
~~~~~~~~~ 

•d•7 1 ı. 

Afrika ormanlarının esrarı 

insan etinin 
Tıpkı körpe dana etine benzer

miş.. Ve goril eti de insan 
etinden farksızmış .. 

tadı 

• ~-~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ ••• ~d~llia~•adın•ç~~mb~~aın ~~lliu~~rrenıılafu.B~ğınHınt~larbuz~U~Külli~~y•Pc ,r ' . . . . .. ayır yan. 

B U
.,YU .. K H~ ALK MASAL/ Ara.:;ı ıkı saat geçnıemişli ki sarayın varın~ .. Bir kcrre de ona baş vursak.. • denızınde yaşıyan Ktl balığı olduğunu dığı halde içcrist sanki kutuplar bl 

J"l avlusu binlerce insanla dolmuştu. Mt.sır hükümdan derhal Bağdad hl- anladt ve hükmünü vcrdı.. soğuk ve buzdu.. gı 
Hukümdar, bu insan gUrultüsünü du· lum~e ricacllar gönderdı. . . 1 Hükümdara : . Herkes. kendıni zorla dışart atabildL 

Eb Al e s 4 yunca sordu : Ebillharia milhim bır mesele açan Ma- - Kızınız, dedı, her gece t-Esun kuv- Ebu Alı Sina da ortadan k bold 

U 1 lna -Bunlar ne? sıra davet edildi. . veüyle ti Hindistana göturülil)'or.Çün- Bu haber MlSırda derhal ayi ldu_ 
- İrada buyurmuştunuz. Nerede aaf- Ebülharis, yani Ebu Ali Sinanm icar- ıkü balık ancak Hint denizınde bulunur. Bütün halk geliyorlar k"~ 0 

u. 
ranla i§aretlenmif kapa görecek oluruk deşi, meselenin ne oldutunu bilmeden M1Sır hükümdarı, o kadar methettık.- nan hamamın buzlar ka u k ~ ~a-

Na/ıleden: Orbay sahıbani getirecektik.. kalktı, Mıaıra geldi. teri Ebütharisin de bır şey beceremedi- seyrediyorlardı. sar n u sini 

6 
- E.. Bütün bu adamlar bir evin HükUındar, kwnm batı.odan geçen lini görünce büsbütün yeise kapıldı. Bunu Mısır hüküınd d d 

- - sahibi midirler. §eyleri anlatb n yardım istedi. Bütün bunlar olurken her gece iki Ebulliaris ile her b hara a uydu. Ve 
Bu ak aalcallı adam ona bir ifarel pu merak edıyordu - Hayır.. Bunların hepsinin ele ev- Ebülharis dÜJündU, ta§ındı.. Nihayet aevdalt buluşmakta devam ediyorlardı. dı.. a er amaım seyre gel-

etti. Bir aralık. su • dökmek bahanesiyle lerf,nin kapılarında safran aşare&i var ..• kıza : •• • Hükümdar. b . . 
1 llıaır hültümdannm kızt ancak bu odadan çıktı- Sokak kapısını açta ve sal- Hem daha bu kadar dejlıl. Bır çok dev-- - Gitt.ltin yerde yemek yeyor mu· Bir gün Ebu Ali Sına Mı.sır hama- celeri sarayd' u 't yapan a .. ~~z.ını ge:-

kaciaruu bili .... rdu ranh eU ile kapıya cşaret koydu. riyeler boyuna ipretli evlerin adamı. sun.. mına gitti. Çıkarken para verecekti.Ak- kaçıran ada an ve .ınse1 ye gorunmeden 
,...,.._. ı- . F L-t Ebu Al s· ... d topl d la E ~· H d . b Par k . l d mm ayna o duğuna kanaat . ~erini açtıtı zaman kendlSllli sev- a- ı manan goz.wı en ne rını ayıp uruyor r. -:--- Yel. Cevabını ve~ı.. em e ne aı u ya.. a esesın ev e unutmuş- geltnk. 

gılisinin kolları arasında buldu ve sa- kurtulurdu. Kızın hilesım anlamıştı. - Bu nasıl olur? mukemmel yemekler.. tu.. H d 
b~L- bah k Ef amamcı an adamın tarifini alclı ve 

•

CUut. ita..... da yine yatalh.... dönmiicı,.. Ertesi sa ız. uykudan uyanınca - endımiz. •. Mısırda, hemen hemen - O halde yediğın yemekten veya Hamamcıya : 
t 'T' &"- ., k onu n rede gururlerse yakalamalaruu 
u.. hemen hükümdar babasıaıa koştu. bütün evlerın kapılarında safrandan ekme ten, kimseye göstermeden btr - Keseyi evde unutmuşum, dedi, şu emreltı. 
kız. kork~sundan bu hah de babası- - Baba, dedı, dedığuu yaptım.. Ka- yapılmı.ş haç iprelı var. parça al, getir.. Bu suretle nereye ıc;.. şaltmı sana rehin bırakayım . Biraz.dan 

na anlattı. pıyı safranla işaretledını, - Allah .. Allah.. turuldüğilnu anhyabılıraz belkı.. param geltrir, şahmı almm. 
l:lükümdar, başka bır ç.are duşWıdu. - Nasıl işaret koydun . - Hatta.. Fakat Ebu Ali Sına. yine ilmi Simya Hamamcı çok aksi bir herifti. Şalı 
- Kızım, dedı .. Bu gece ellerme saf- - B~ haç işareti yaptım.. - E • Hatta . kuvvetiyle kardeşi Ebülhari5ın Mısıra 1 kabul elmedı .. 

na lŞaret koy. ca bulur ve sem sarayımdan kaçıran Hukümdar şaşımuştı. anlamıştı. Ve ÜSlelık te Ebu Alı Sinaya ka 
1 

ıt•• 

Aradan iki gun geçti~ 
Ehu Ali Sina, Mıs~ çarşısında bit 

kahveye .çıkmış oturuyordu .. 
Tesadufcn hamamcı da o kahvenı.11 ran. sürerek yat ve gittığın evm kapısı- - Ala. Şimdı hu 1*arcUı evi kolay- - Sarayın kapısında bıle var.. getirildiğini öğrenm~ ve onun planını 1 - Olmaz, dedi, ben paramı isterim. 

. l<ızı, babasanın tenbüıını tuLLu. Elle- büyı.iculcri yakalanın. Hocaları, hacıları, huyüculerı, fal- Derhal bir efsun okudu ve -. -Masal agıza almmıyacak haka-tlı .. ....:z.ıer sarşr- ônunden geçti-
."' """ Ebu Al Sınayı, yani hamamını buz 

:r~~e safran surdu. Gece ayni şekilde Maıyctıne emir verdi : cılan, silurbazları topladı . ışı onlara bu ya .. - Ta Hint deniz.inde yaşıyan Kıl fma başladı. dıy rına çeviren adamı görünce derhal 
gotürülmüştu.. Fakat kendisını kapının - Derhal şehre kollar çıksın .. Her ta- anlatll. balığından yapılmış guzel bir yemek Ebu Ali Sina kızdı 
·· iln b · yakasma yapı.şh . 00 de değıl, oda içinde buluyordu. rafı arasanlar .. Nerede hangi evin kapı- - Buna ir çare bulun. ortaya geldi.. . Bu ahllksız adama blt'" ders vermek 
O.ı___ - Haydı .. Haakınin önüne .. 

<A«lllll içme •Hıret koymua, neye ya- sında safranla yapılnıış bır haç işareti Dedı .• Fakat hıç faydası olmadı. O gece huküındarın kızı işte bu ye- lazımdı. Bır efsun okudu .. 
rard -r- ...., Dedi.. Ebu Ali Sina hiç sesini çıkar-

ı.. görecek olurlarsa o evin sahıbini derhal Nihayet biri : meklen bir parça saklayarak saraya go- Hamamın ;,.ini bir Anda ö te mu"th· ..ı __ ha il be be h"k" • 
Kend' ı d 1 ..ı • ı1 Ef d · ded' Bavd d d tU dU. Eb·"lh d ..,. Y lŞ maUiUI mamcı e ra r a ımın h""° ıs e i r · erin nere au- getarsu er. ... - en umz, ı, g a ıyarın- r u arıse ver ı_ bir ı:n.'iuk kapladt ki KubL-.ı- kt 

-r:ıt •• ~n aıu.n -ıuruna çı t .. 



SAHiFE 6 

mar SiNEMA 
ALEMiNDE 

. . 
Ona sen yıldız olamazsın. Sen sine

.aya aramazsın o o e i ferdi 
:·························································································=······ . 

O bu sözlere aldırıs 
> 

etmedi ve cal ısA.ı . 
, > 

. . . . . . . . . 
ıııııııaıı•• . Yıldızı parlamağa başlıyan bu güzel k-qz ... , .......... . . . . . . . . . . . 

bir yıldız oldu. Şimdi bütün dünyanın 

sanat alemi onu beğeniyor, alkışlıyor . 
. 
•A••·················································••m•••••••••••Eııc••••·············••K•••··· 

Bu Fra st r lm 
n fıJ. n, (Buyuk 

Suç) '\: e (l\1 r yyez) f ımlerı s n ma 
flc mine ~ i b r ~ ıldı.z tanıtacak. 

Bu ~ ıldızın adı Liz D lamordur. 
Hadd za ında o yeni bir yıldız d gıl

<l • Bır kaç fıl md r l almıştır ve be
) az pcrded t n.n zd n önce l. disİ

ni Komedi Fr ns z"n !me nd t nıt

mı tır. 

Liz Del mor bir san". kfu- olımık ~ a
Ya tılrnı tır. B"r çok a t tler n c:! t dab 
de(! kleri y yine bır coklarınd b:..r 
•Arzu> ıle baş ar. Fakat L"z Dela rda 
bu böyle degıldır. 

Onda istidat, zeka kabılı~ et " n'. h 
içın çok büyük birer kıymettır 

"Bir yıldız doğuyor,, filmi ikmal 
edilmiştir. Janet Gaynor bu 

filimde çok muvaffakıyet kazanmıştır 

O ılk zamanlar, kız kardeşi ile beraber 
Dekoratif san'atlara merak etm ~r. B l 

meslekte devam etseydi onda ela mu
' af fak olacağı şüphesizdi. 

Mar1en c fılminde Tchai « KIZIL DENt ZtN > 

Lizin babası Jorj Delamor şair, ro
mancı ve gazeteci ve ayni zamanda bir 
radyo istasyonu direktörü idi. Kız kar
deşi de ressam .• 

Jorj Delamor, radyo istasyonunda ça
lışmakla beraber ufak bir tiy~tro tesis 
dti. (Tramplen) adını verd ği bu tiyat
Yoda bütün Delamor ailesi va:zife aldı

], r .. 
Liz, artistlik etti. Kız kardeşi .. .sahne 

llekor arını yaptı. Annesi idare ile me~
gul oldu. Babası da piyes yazdı. 

Tramplen tiyatrosu üç dört sene ;ıy
,]a bir temsil vermek üzeı·e devem etti 
ve muvaffak ta oldu. 

Lizin ilk artistlik adımları boyle baş
ladı. 

Bundnn sonra Liz konservatuvarda iki 
sene okudu • Konservatuvardan çıkınca 
Komedi Franseze girdi. Molyerin kl&
sık1erinde bir hayli muv. ff, k oldu Fran-
612. tiyatrosunun İtalya turnesine iştirak 
"derek ~Aşk ve Tali oyunu> pıy sinde 
mlıhim bir rol aldı. 

İşte Lizin sahne hayatı budur. 
Şimdi onun sinema hayatına nasıl gir

il ğini anlatalım : 
GÜÇLÜKLER İÇ1NDE B1R 
BAŞLANGIÇ 

Konservatuvarın bir müsabakasında, 
Jdk Feyderin karısı Fransuvaz Rozcy, 
kocasının çevirccegi bır filim iç"n genç 
istidatlar arıyordu. Liz Delamor dikka
tini çekti. Onu kocasına prezante etti. 

Feyder, (Mimoza pansiyonu) filmini 
çevirecekti. (Liz)e bir rol verdiler .. Bu 
rol, mühimdi. Genç kız, bir kumarha
nede erkekleri baştan çıkaran meşum 
bir kadın rolünü yapacaktı. 

Bu rol, parlamak istiyen istidatlar için 
J_; ı bir başlnngıç değildi.. 

1'.,ilim bitti. Liz muvaffak olmuştu ..•. 
Fakat rol icabı kendini makyajla o ka
<lar değiştirmişti ki hakiki bir fotojenik 
hiıviyeti kaybolmuştu. Hatta bir gün, 
ayni filimde kendisi ile beraber ikinci 
<1ereccde rol almış bir artistle bir salon
da tanıştılar. Bu artist, Lizi tanımamış
tı. Uluorta şöyle sö;:ledi : 

- Mimoza pans;yonunda meşum ka
dın rolünü yapan bir artist var .. Anuna 
ı:ıörseniz ne arti t.. Mıymıntı bir sey ... 
Bin tane gonlüm olsa bir tanesini bile 

1 '\:ermem. , 
Liz gülmeğe başladı. Kendisini belli ' 

0

<:L'lledi.. Memnundu. Çünkü bu hadise 
makyajında ne kadar muvaffak oldugu
nu gösteriyordu. 
Hnkıkaten Liz, o f ıl.mde tanınmaz bi:: 

halde idı.. 1 
Bu başlannıcın L"z Dalamor iç n i··: 

b r şey olmadıgını s...iylem~ştık. Bunu 
cna bir çok f lm l.umpan.; alar 
:r clostlar da söyl d ler. 

-S n, dedıler .ıı maya ::sın. 

Fotojen k dcgil ın 
- Alnının iıstund b.r s· ', 
- Kaşların oynı~or. 

- Dı ler.n d iyi gozük ::yo:-
- Nafıle Bo ~ r iıın't b am:ı ... 

S n sınemaya ~aramazsın . 
Dediler .. Liz Delamor, büt n bu s ·.; -
nen sözlerden yılmadı. 
Taliin bazı garıp c"lvel i vardır 
Onu. hak ki snn' t hüviyetıni ve be-

az. perde:y e uyma k bıliyet'ni .; ın bir 
fılim, fakat naryolu bir filim değil; b'r 
<loküman fılmi meydana çıkardı. 
· Lcon Peret, komedi Fransez için bir 
dokUman filmi yaptı. Bu filimde bütün 

«Bir yıldız doğuyor.> Bu Holivud- genç kız diğer binlerce kızlar gibi sine· Hayır .•• O yeisin girdabına sürük

Sevdiği kadının ~öhretine ha-
da çevrilen bir fılmin i5midir. Filmin 

ba;ı mümes~ilesi Janet Gcynordur. Gay
nor ba!! döndürücii bir s;üzclliğe sahip 

cfon yıldızlardan değildir. Fakat ho"· 
tur, zariftir. Berrak s;özlerinde neşesi 
ve ıstırabıyla ins=ınlığı toplamıştır. Ay-

ni filimde Frederik Marş düşen, kıyme-
1 tini kaybeden bir ek tör rolünü, Acfolf 

1 
~en~u da sevimli bir rol görmektedir. 
Fılmın mevzuu şudur: Amerıkalı bir 

ma yıldızı olmak hevesindedir. içindeki lenmiştir. 

sanat aşkıyle Holivuda gjdiyor. Birçok Jel getirmemek çin intihar ediyor. 

wkutu hayallerden ıonra bir jön prö- Bu filim renklidir. Ve çok muvaffa-

miye ile tanışıyor, sevişiyor. O kendisi- kıyet kazanmıştır. 

ni bir yıldız yapıyor. Jön prömiye bir 7.IRHSJZ ŞöVAL Y[ 

sarhoştur. Rezaletten rezalete sürükle
nerek tam mana!iıy)e sukut ediyor. Bir 

yıldız o!an k:~d1mn a~ı onu kurtarabile-
cek mD 

Bu senenin en çok şöhTet alan filim
lerinden biri de zırhsız şövalyedir. Mar-

len Dietrich bu filimde en güzel bir mu
vaffakıyetini kazanmıştır. ....... M .......... A ................. G ......... A ......... R ........ l ... T ........ A··················<lı~~=i~··t~~:~~::b~!:~:~:i::·::::: 
Moor, çok güzel sesli, fakat çok fakir 

Genç yaşta yıldızı parlıyan si
nema sanatkarı LizR Le!amor, 
«Büyük suç» filminde. 

artistler sahnede Mol~ er.n bır piyesini ı· mesi muvafık göı·üldü. Lizin omuzuna 
tem~il ettiler. kalın bir toz şekeri tabak<.wı koydular 

Fılım, sahnedeki artisleri olduğu gibi 1 ve kızgın demir de bunun üzerine ~ :ı
gösteri,> ordu. Liz Delamorun beyaz per- pıştı .. Fakat hararetin şekeri eriteceği 
deye uyan yaman bir artist olduğu işte düşüni.ılmemişti. 
o zaman anlaşıldı.. Kız.gın demir altında eriyen ve akide-

(Liz) e başka bir fılimde yem bir rol leşcn şekerin yakması ü:zerine Liz bir S~br .. lizdekı sinemalar tatil dcvresb-
verdiler. Bu rol de yine mesum bir ka- çığlık kopardı . ni geçirdikten sonra yeni mevsim prog-

dın rolü idi. Muvaffak oldu .. Fakat ha- FHimdeki çıglık işte bu hakiki ,.e acı ramlarına başladılar. Sinema meraklısı 
kiki san'atını gösteremedi. feryattır. Yapma değil. okuyucularımız çok iyi biJirler ki gaze-

Nihayet Marsel Lerbiyenin çl.'virdiği Liz Dclamor, (Büyiik suç) filminden temiz öteden beri sinema harekatını ya-
cBüyük Suç> filminde tam yerini bul- başka cMarseyyez~ filminde de (~Iari kından takip eylemekte ve şehrimiz si
du.. Antuvanet) rolünü büyük bir muvaffa- nemalarında geçecek fi1imlerini kıymet 

Genç yıldız bu fılimdc çok muvaffak kıyetlc başarmıştır. Bu f1lmin senaryo- ve mahiyetleri hakkında en salahiyetli 
olmuş ve kendini tamamen göstermiştir. sunu yazan, on altıncı Lüinin karısına kalenılerden çıkan yazıları her hafta bu 
~Buyuk suç> fılıninin senaryosu ica- verdiği tipi tamamen Liz Delamorda sütunlara dcrcetmektcdir. Sinema mev-

bı, mühendis More1in karısının sırtı bulduğunu söylemektedir. siminin açılmasiyle beraber biz de filim 
prens Ylang tarafından kızgın demirle ı Liz Delcımorun tam kendini bulduğu neşriyahmıza ba~lıyoruz. 
dağlatır. Mühendisin ka.rısı rolünü L'.z iddia edilen bu filimlerden sonra yıldı- işte size billur sesli Amerikan san
yapıyordu. Sahneye hakıkate yakın bır z mn büsbütün parlıyacağı ve parlak bir atkarı Grace Moorun yeni bir filmini 
tesir vermek için dağlanan yerin tüt-1 yıldız olacağı kuvvetle söylenmektedir. takdim ediyoruz. Bu filmin ismi (Mar-
p•·-~····~·········~·······~•••••••••·•· ···~····~~·······~·· ····~····R····~······••lllW•l••··············•••lllllWl•••IWll8WW••••••• 

Jama.; kalı zenciler Piktüryal filimkumpanyası namına bir filim çevirmekiçin 
Zenci ~rfütler Londra garında büyükbir alaka ile karşılanmışlardır. 

Londra şehrine gelmişlerdir.~ 

bir aile kızı rolü almıştır. Bir gün aı
kadaşlariyle beraber şarkı söylerken 

Kaıneron isminde birisiyle tanışıyor ve 
bu adamın izdivaç teklifiyle karşılaşıror. 
Bu adam bir milyonerdır. Fakir kız, gü

zel !'esinin kendisine bir istikbal vaa
detmekte olduğuna inanarak bu teklifi 
kabul etmiyor. 

Margaritanın ailesi günden güne :ırta
jşct darlığına düşüyor. Genç kız niha
yet bir kahvede şarkı söylemeğc mec-

garita) dır. Genç san'atkfır bu 
güzel sesini seyircilerine tekrar 

bur oluyor.. Kahvenin sahihi Korelll 
kızın güzel sesini ve yüksek san'atını 
1akdir ediyorsa da cazbant gürültüleri

n~ kulakları alışık olan kahve müşteri
leri bundan bir şey anlamıyorlar. Ko
relli bu büyük istidadı, onu anlıyacak 
yüksek halka tanıtmak için Margarita 
isimli bir kah,·c açıyor. Bu sayede iyi 
hir şöhret kazanan Margarita az zaman
da Metropolitan operası muganniyeliği

filimde l ne kadar yükseli~ or. 
tekrar SONU 7 INCI SAYFADA 

Beyaz 
işte size çok insani 

bir mevzu.. Kırmızı 

salibin kurulmasına 

esas teşkil eden meş
hur Sivastopol muha
rebe.sinde kahraman 
Mehmet!;ığin Karade
niz kıyılarında yarası
nı saran Beyaz Melek 
bizim bugünkii kırmı
zıay kurumumuzun te
melini atmış oluyordu. 
Bir çok noktadan ta
rihimizle ilgili sahne
leri biı.e gösterecek 
olan bu filmin hülasa-
sını kısaca kaydede-
lim : 

On dokuzuncu asır

dcı, Londra hastanele
rini ıslah kurumunu 
toplıyan zengin Gah
tingalın güzel kızı Flo
rans annesinin, kar
deşlerinin ve nişanlısı
nın itirazlarına rağ

men Almanyada hasta 
bakıcılık tahsiline gidi-
yor. Bu insani Hmi az bir zamanda öğ
renerek memleketine dönüyor. 

üçüncü Napolyon Rusyaya harp ılan 
ediyor. lngiltere de, Fransa ve Türkiye 
ile ittifak ederek Kırıma asker çıkarı
yor. Muharebe devam ettiği sıralarda 

müttclıkler ordusunda sarı humma ve 
tifo hastalıkları baş gösteriyor, bu hay
li telefata sebep oluyor.. Genç Florans 
yetiştirdiği hasta bakıcılar ile beraber 
mUttefik orduların imdadına koşu-

Melek 

yor. 
Salibiahmer ve Hılaliahmer esasını 

kuran ve insanlığa büyük hizmetler 
eden bu 1\Ielek ruhlu kıza bir tarcıltan 
İngiltere kraliçesi kendi eliyle nişmı 

takarken, bütün bir dünya edebiyatı 
onun ismini ebedileştiriyor ve Beyaz. 
Melek herkesin ruhunda yaşıyor. 

Haber aldığımıza göre bu filim pek 
yakında Tayyare .sinemasında gösterile
cektir. 



FAVSTA 
............................ 

Yazan : Mlşel Zevako 
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- Büyük Kntcrinin Bemar de Pal- etti. Çünkü kalenin bir ucunda vı..kua 
siye tahsis ettiği §1.1 odacağıza teşrifiniz- gelen müsademeyi diğer tarııftan bit
le bana ~cref verdiniz. hassa kapı knrakolundan işitmek müm-

Bu adnm hnkikaten Katerin de Medi- kün değildi. -
çinin gözünden dilşen meşhur artist Duvarları yoklıyarak çıkacak bir de-
Bcrnar de Palisti. Jik aradı. Buldu. Oradan geçli. Di-

Znvnllı ihtiyar sözüne devam etti: ğerleri arkasından gi~iyorla~dı. T~mam 
- Mösyö, sarayın adamlarından mı- yolun bir dönek yerme gelmce hır ses 

stnız? Krala bir pergel ile kurşun ka- işitildi: 
lemine ihtiyacım olduğuna dair yazdı- _ Kimdir o} Nöbetçiler, dikkati 

ğun §U mektubu krala verir misiniz?·- Silah başına 1 
Evvelce bana bir lamba da vermişlerdi. Pardayan elinde silah olduğu halde 
Fnkat yağ masrafından tasarruf etmek ileri atıldı. Fakat önünde kimseler yok
ıçin.. tu.. Silah ba~ma diye bağıran nöbetçi 

- Teessüf ederim mösyö, böyle bir de kapıya doğru koşuyordu. 
memuriyet alabilecek adamlardan de- Pardayan arkada§larına !JU hitapta 

ğilim. Yalnız artık hUr ve serbest bu- bwlundu: 
lund ~ lelim _ B•na bakın 1 Hürriyete kavu§mak ugunuzu söylcmeğe ge . .. 

İhtiyar önce alıklaştı, sonra kendine için mücadeleye hazır mısınız) l§in 
geldi. Mukavvalnrını topladı o da mah- ucunda belki ölüm de var. ölüm de 
Puslııra karıştı.. bizim için kurtulmak demektir. 

Pnrdayan üçüncli kata çıktı, oradan Hepsi bir ağızdan bağırdılar: 
da hUkno olduklarından dolayı asılacak - Ya hürriyeti Ya ölüm!.. 
olan Uç kişiyi çıkardı. Ya\•aş yavaş aşa· _ Öyle ise ileri! Hiç olmaz.sa Bastili 

ğıya inrneğe başladılar. Küçük korido- :r.nptedcriz. 
111 gelince Pardayan durdu. Çünkü kar- Hepsi birden deli gibi haykırarak ce-

1bı~an kendilerinin fenerine benziycn vap verdiler: 
ır fenerin ışığı gözüne ilişti. On iki _ ileri! .. Bastili zaptedelinı. 

kişilik bir müfreze kendilerine doğru Pardayan kat'iyyen tela~ eseri göster-

geliyordu. Arkasından bir ses : miyerek ileri fırladı. 
- Saat üç devriyesi.. Diyordu. Mukahil tarnCtan da u se.o;ler yükse· 

Pardayan gcrl döndü.. Zındancı.rı liyordu: 
gördü .. Herifin imdat imdat diye bağır- - Silah başına! İsyan var! ••• 
tnnğa hazırlandığını sezince koca yum- Sövalye on adım ilerideki koridorun 
:ruğunu zındancınm yüzüne indirdL He- bir"" sürü nsker tnrafındnn tutulduğunu 
:rüt.. ,,.._ k nl '-- .. d" Başlarında bir de zabit vardL .... a5.c.ındnn burnundan a ar aıw- gor u. 
rak Yere yuvarlnndı. Devriye imdat sc- Lakin askerlerin miktarını tahmin ey-
sini i~ilerek koşmağa başladı. Aşağı lemek mümkün değildi. Zabi~: . • 
k t H ı Bnna hakt ... Sız kımsı-a tan da Bu!ISinin boğuk boğuk yum- - ey .. · 

1 
O _ 

tuk sesleri duyuluyordu. Şövalyenin niz ~ .. . Teslim olunuz bakayım···· e 

maiyeti silahlarını nişan vaziyetine ge- di .. 
tirdiler. Bir :zabitin kumandasındaki on. Pardıı.yan: 
iki ~ilik devriye kendilerine yaklaş- - Hücum 1 Emrini verdi. . 
tıl.tnn sonra 1.abil sordu : tki adımda önce zabitin üzerıne at~-

- tşte geldik! ne var? dı. Bir yumrukta kendisini yere .se~?~· 
Pardayan cevap olarak ateş kuman- Muhafızlar zabitlerinin yere serıldıgı· 

dasını verdi. Dört silah birden patladı .. ni görünce, körü körüne itaata alıştıkları 
Üehşetli bir gürültü ortalığı kapladı. Bu için, bağın\'malar karşısında kaçı mağa 
fırtınayı derin bir sükfuıet takip etil ... başladılar. 
Pardayan hemen zabitin üzerine atıla- Avluya gelince, bir çavuş ateş emri· 
rak elinden kılıncını kaptı, herifi bir ni verdi. Kırk silahtan çıkan kurşunlar 
köşeye 8ıkıştırarnk, kılıcın ucunu gırt- duvarlara saplandı. 
lağına dayamıştı:.. Muhaf ızlnr ,koridorları insan <lolu sa-

- Mö"yö biz otuz lc.iıiyiz. Siz ise on nıyorlardı. Fakat orada kimseler yok
kişiainiz. Askerlerinize teslim olmıJan tu. Boşalan silahları doldurmak ıçın 
İçin emir Yeriniz; yo\sa sizi şimdi ı;e· iki dakikalık vakit lazımdı. Bundan 
bertiriın. başka yanlarında ihtiyat cephaneleri de 

Znbit. hayretinden alıkla~rak bo- yoktu. Karanlıkta neye uğradıklazını 
~uk bir sesle: . bilemiyen, ctraflannm dü,manlar tara-

- Silahlarınızı bırakın! fından sarıldığını sanan askerler tüfek 
Emrini verdi. Neferler hemen silah- dipçiklerini birbirlerinin kafalarına İn• 

lnrını attılar. Pardayan: dirmeğe başladılar. 
- Buraya 1 Diye bağırdı. Pardayanın küfürleri il.fakı çınlat~~~r-

~ Herifler siliı.hsız demir parmaklığın du. Bu bağınımalnra yaralıların kufu~
obür tarafına geçtiler. leri ve iniltileri de kanııyordu. Hak~

Şövalye zabitleri ile birlikte askerleri katen müthiş bir müsademe cereyan eda
fİınal kulesine hapsetti. Kapıyı kilit- yordu. .Lakin birbirleri arasında ... Bu 
ledi. Sonra da arkada§lanna dönerek: sırada pardayan da Bussi Le Kl~~k.~en 

- lıtc hepimiz için kifi silah bulduk. aldığı hançeri sağa sola sallıyor, onune 
Dedi. gelene saplıyordu. 

Y d .. l O d k.k • · d ortalık ıı.l kanlara er e dört nefer yatıyordu. Şöva • Ç a ı a ıçm e • . • . 
Ye bunl"rın -w .. 1 . d·L•-at ettı' Gi- boyandı Sağ kalan neferler bubulcnnı z• ... gogus erınc llUl • • d k 1 
ı·ın alitrncti farikası olan çift beyaz sa• çiğneyerek kapıy~ ve oradan a a e-
ıp asılı id' nin dı:ıına kaçmaga başladılar. 
Maiycti~d k'l L d' • · takip cm- Baıtilin çanı hızlı hızlı çalıyor ve dilr.-

t' • c ı ere .a.en ısını kT l n da 
'.Ilı Vererek genİ:t bir kubbenin altına kat manasına gelen ı ıse çan a 

Rırdj Oradan da diğer bir koridora onu takip eyliyordu. . -
Keçti. Sayısı yirmiyi ccçmıycn askerler mu-

Burada t b' "kA '-a" Lı'mdi. dafaa için kapıyı çcvirmi:ılerdi. 
P m ır su unet n &. 1 d 
.!!dayan B ·ı· . takdir Avluda otuz kadar yara ı var ı. 
-~-....._..;.;..;;;a:s~tı:ı~y!a~p:an~m~ım;;a;,;.n l M - Pardayan ile Şarl Dango em, ont• 

M argarita seri ve Sent Malin. ~alaber :ıe kısa bir 
B görü~eden sonra hucum planını hazır-

G. AŞt 6 INCI SAYFADA I d I s~ .. i birden kalenin kapısına 
Uzel , k" ·ı kt 1 a ı ar. ..... 

g san at an ha il sevme e o.an 'l--'ed'I Kapıda bazı tüfekler pat-
~nç nıu d' . 'k" 1 en 1 er. 

,.: d Yoneı· Kameron ken tsıne ı ın-
1 

k skerlerin bazıları da silah-
- efa l if d' ama ·ta ve a r· o arak izdivaç teki c ıyor ve 

1 
le kaçmakta idiler. Mukabil 

•ne reel cevabı alıyor. Korelli de Mar- arını atara 
hritaya )Ak d ""ld' taraf ta: 

b u nyt et:• ır. G b . G' 1 YnıHın kral' 
ounu • . k uh'ti - e ersııı ız d n ıçin ınilyonerı ızın m ı n- t •. k 1' d 

en UtakJ • • F kat genç Sada arı yu sc ıyor u. 
k ~ı aştırmak ıstıyor. a p d b' ... k kapının önüne gel-
ı<Ja kC!ncl dnk' . f kı Ko- ar ayan uyu 

ı-el)· • ı arasın ı sevıyc ar d' Burası 'rmi kadar muhafızla mü-
• ·~ e anlatılınca bu alakanın manasız- 1

• yı • • 
lıgını kendi d .. rii Yeisinden Mar- dafaa ediliyordu. Pardayan hır dırsek 
g c go yor. . 1 k k b ıu kanlar 
<lrıtadarı uznklnşarak içki ve kumara vurmasıy e camı ıra:S •. a~ 

dalıyor, işini ve servetini mahvediyor. içinde saçlan ürpermı:ı bır hnldc muha· 
Fakat iyi k 1 li • tkfır ken- fızlara görünc:lü ve bağırdı: 

disini bu nk_P glcnç sanKa 
11
.'. da _ Kral namına teslim olunuz! Bn.s-

. mev ıc çı caran orc ıyı - d 
llna hirnayc etmekte hatta on binlerce tilde iki bin kadar tnrafta~ı var ır. 
dolarlık bo ,_ ,_,. .,.,:ı kt d'r içerideki mahpuslar bagın:ıtılar: 

rçuırını guaıce uueme e ı . 

0 
MetropoJitan operasında (Ln Boheme) _ Yaşaşın lcrall Si.lahlann~ı atın.~! 
Yu~~nun verıldiği bir nk.,c;am Korclli Askerler bu emre ıtaat ettiler. Silah-

Sevgılısini dinlemek üzere operaya gi- )arı pençere parmnklıklarının arasından 
~erk n nlncaklılarivle knrşılnşıyor. On- dışarıya fırlatıp altılar. Onlar da: 
ardan, Margaritan~n genç milyonerden - Yn~llsın kral! Gebersin Gizi 
ll~d~ğı Paralaı la keneli borçlarını öde- Diye bağırışmalara iştirak eylediler. 
dı(:ıni öğreniyor ve sevgilı ini elinden Scnt Malin ile Mont Seri ve Kaleber 
il~~cnk olan milyoneri öldürmeği düsti· büyük kapıyı arkasına kadar açarak 
nuyor. Bu sırnda Kamcron gcle>rck Mı:ır- mütclıarril. köprüyü indirdiler ve: 
garıtnnın kt•ndisini rcddcttigini ve onu - Haydı kııçalım 1 
'SCVJnckt ld w ı C' o ur.unu haber veriyor. Dedi er. 
~tık Rorclli her şeyi anlamıştır... Parday?n: 

\•giJisi sahnede ( La Boheme )den - Gidiniz! 
~arç::ılar okwke>n o, gömüldüğü koltu- Deyince sordular: 
.,;Un İ . d 
kn çın t' s ·vincinden göz yaşları dt>- - Ya iz? 

Y0 rdtt . _ Nenıuı l3~ım siz gidinid 

ARAZ 1 
T. C. Ziraat Bankası iz mir 

,,,, -
SATIŞI 

Şubesinden: 

• 1 

Nev'i 
Teminatın 

Mevkii 
Tapuda yazılı 

Hududu 
Miktarı 
dekar 

ltıklar S. 114 isim Hüseyin O. Ibrahim Etem : 

Tarla 

Bağ 

Sarı dere 
yol) 
Azmak içi 

(Ulu Şarkan yol garben mukaddema bakkal Necip Qğ. Mehmet clyevm Konyalı Ali veresesi fİma-
len mukaddema İbrahim elyevm Mustafa cenuben yol. 5,514 
Şarkan yol garben (Hacı) Jamail veresesi timalen knsap O. (Hacı) Ahmet ve (Molla) Ah
met veresesi cenuben Mustafa ve (Hacı) Hasan. 

Tarla Kabristan Dört tarafı yol ile mahduttur. 
ltıklar S. 118 Ali dayı kızı ve Ahmet karısı Hatice: 

Müfrez bai ve Sahdere 
harap kule 
Müfrez tarla • 

Şarkan, garben, timalen sahibi ıenet tarlası cenuben Haticcnin müfrez tarluı 

8,271 
9,190 

7,039 

Şarkan ve kısmen sahibi senet bağı garben Kara Mehmet oğlu Hüseyin tarlaa& iken intika
len eylevm kızı Şerifenin oğlu Mustafa (Efendi) tarlası ve kısmen 5ahibi senet bağı fİma
len çay cenuben sahibi senet bağı ve kısmen müfti zade (Hafız) Mehmet) (Efendi) veresesi 
bağı ve Hatice (Hamm) ın müfrez bağı 10 269 

166 Abdülhamit O. Mehmet : , 

Bai Bağ bumu Tarafları Koklucala Panayot ve imam O. Ali ve Kara Mustafa O. Mehmet bağları ve tariki 
has. 2,757 
Şarkan tariki am garbcn Çavu9 oğlu (Hafız) Hüseyin ve ,imalen Halil oğlu Hüseyin ve ka-Kocaıu )) 

yıkçı Ahmet oğlu Nuri bağlan cenuben Hamit zade Molla Mehmet (Ef.) ve hemtiresi mal-
ları. 0,919 

lzmir yolu üzerin· Şarkan Çullu zade Halit (Bey) :zeytinliği ıarben Kara Mustafa O. (Hacı) Osman zeytinliği Tarla 
de cenuben cebel 9imalen tarki am. 7,352 
Kocuu ve Azmak Şarkan tariki im garben Can Ahmet oğlu Mustafa veresesi bağı fİmalen Hamit (Ef.) zade 

Mehmet (Ef.) bağı cenuben tariki has. 2,757 
Kocasu Şarkan tariki im garben Hüseyin bağı fİmalen Halil oğlu Mustafa bağı cenuben mukadde- . 

ma Hatice bağı iken elyevm Hamit zade Mehmet (Ef.) bağı. 0,919 
Şarkan biraderi Mustafa bağı garben Çavu9 oğlu (Hacı) Hüseyin timalen Koca Hüseyin • oğlu Ali bağı cenuben sahibi senet bağı. 0,191 
Şarkan Mustafa iken elyevm Nuri garben Çavuf oğlu (Hafız) Hüseyin bağı timalen Koca 
Hüseyin Ali bağı cenuben mukaddema Hatice elyevm Molla Mehmet bağı. 

ftıklar S. 170 Muıtafa kızı Dudu 
0,919 

Bai Azmaklı yolu Şarkan ve timalen tariki im garben Halil oğlu Hüseyin bağları cenuben Çadır oğlu verese-

Ulu yol 
leri. 11, 717 
Sarkan Cafer oğlu Ahmet garben Ömer oğlu Osman timalen tariki im cenuben (Hacı) • 

Tarla 
Mehmet bağları. 4, 136 
Şarl<an çay garben Kadir oğlu (Hacı) Mehmet veresesi fİmalen Kara Veli vercscıi ccnu-• 

Nar bahçesi Burnava - Ta•
köprü 

ben tariki am. 6,663 
Şarkan mukaddema lzmirli Şükrü (Bey) elyevm teferruğundan Dervif Mehmet ( Ağa ) 
bahçesi garben değirmen su arığı timalen tariki im ve kısmen tariki has ve Zeybek Ah-

Pmarbqında 
met cenuben Hacıların Muıtafa ve Gökoğlu Mehmet (Ağa) bahçesi. 1,149 
Şarkan bakkal Penani garben su arığı 'imalen Çelebi damadı Ektura cenuben Kerim oğlu • • 

it ıklar S. 177 Kasap Ahmet O 
'Vereseleri. 1 ,379 

Mehmet Fevzi : 

Tarla Teke kuyusu Şarkan Miço tarlası ve yol garben Ahmet Nurettin elyevm Karma Y orgi bağı ti malen 
Mehmet (Ağa) tarlaıı cenuben Miço tarla11. 2,791 

ltıklar S. l 78 (Hafız) Mehmet Emin : 
.......... 

Tarla Cav deresi (Alan Sarkan mukaddema thrahim usta veresesi elyevm 
kın) Yetim oğlu ve imam oğlu elyevm Giritli lbrabim 

(Ef.) ve Buğdaycı oğlu tarlaları. 
ltıklar S.179 (Hacı) Ahmet O. Mustafa kızı Emine : 

Giritli lbrahim garbcn mukaddema Hacı 
timalen yol cenuben hamamcı Mehmet 

Tarla Azmak Sarkan Haci Sava garben tariki im timalen Abdullah (Efendiye) isabet eden tarla ccnu-

19,299 

ben dul karısı ile mahduttur. 5,667 
ltıklar S. 184 Yusuf oğlu Ahmet (Efendi) : 

Tarla ve 6 zey- Mandıra çayı Şarkan tariki im garhen Hacı Pavlı oğlu Yanako 
tin airacı koli bağları cenuben Y orgi bağı ve tarik. 

fimalen kuyumcu Memika ve kısmen Ni-

ltıklar S. 185 Yetim Mehmet oğlu Mehmet Ali ve kızı Hatice : 

Nar babçeıi 

Tarla 

Callı dere 

Pınarhatında 
Göbeklitaş 
Ka vaklıkuyu 

Şarkan Düsturlu lsmail bahçesi garbcn tariki im timalen Mehmet Çavut bahçesi cenuben 
(Hacı) Ali bahçesi. . 
Şarkan Küçük Yetim zevcesi Hava bahçesı garben Mehmedin Hasan zevcesi ,imalen mu
kaddema Kel Yani elyevm teferruğundan (Hacı) Sami (Ef.) bah~eai cenuben tariki im. 
Şarkan Aletki bağı garben Anaıtaı tarlası tfİmalen kapısız Ali tarlası cenuhen Pinanaz ve 
tariki am. 

ltıklar S. 186 Yetim Mehmet kızı Hatice : 

Tarla Şarkan Menemenli Mustafa garben Sait( Ef.) yetimleri fİmalen Uzun Alan cenuben lzmir-

11,028 

0,689 

0,459 

4,595 

Sarı toprak 
li nalbant Hakkı ve tariki im. 9,190 
Şarkan (Hacı) Ahmet oğlu Mehmet Ali carhen Hucı Mustafa timalen Müezzin tarluı 
cenuhen tariki im. 21,137 

ltıklar S. 187 Yetim Mehmet kızı Hatice: 

Aralık irim 

Tarla Manastır Şarkan Meryem ıuyuna müntehi Mihrilko.dim olan tarik ve vakıf zeytin etcarı dibinde su 
dağarı cenuben itbu ıu dağarından «reyan eden ıu yolunu takiben hattı müstakim üzerin
de Karanlık dere ve zeytin etcarı ve kariveye cari ıu yolu garben Çakır Ali ve Eğrifes oğ-
lu Ali timalcn Meryem deresi ve Cafer oğlu Mehmet ve Giritli Hasan bağı. 134,174 

l~ıklar S. 398 Hüseyin oğullarından Muıtafa oğlu Mehmet : 

Tarla Ta,h tarla Şarkan ve cenuben tariki im garben Mustafa bağı şimalen Hüseyin ağa bağı. 4,135 

Bankamıza borçlarını ödemiyeıı yukarıda adları yazılı borçluların hizalarında gösterilen malları 3202 numaralı kanun hükümle. 
ri dahilinde açık arttırmaya konulmuştur. ilk ihale 4/l 1 /937 pertcmbe günü saat on betle hanka.mızdf\ yapılacaktır. Alıcı çıkma
dığı veya vurulan pey borcu tamamen kapatmadığı takdirde arttırma müddeti 15 gün uzatılacaktır. Ve ikinci arttırma 19/11/937 
cuma günü ıaat 15 de yine bankamızda yapılacaktır. Arttırma ,artnameleri bankamızda görülebilir. Başka İpotek sahibi alacak
lılarla diier alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını, evraki 
müabiteleriyle 20 gün _itinde bankamıza bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça bedelinin paylat-
masinden hariç kalacaklar-dır. 3264 . .......•...........•......••.•.••.....•...•..•..•........•••.•...............•...•.••.•.............................................................•.........•......•........• , 

ola-:-h~~:ı:::~~u~a:::dayanl Size g.=i~:.~~~l~~:,\:;~:i~urtula- M OT O s İ K LE T 
üçü birden fırlayıp gecenin karanlı- caksınız. Yalnız bana zindanların anah-

ğında knyboldular. tarlıı.rını getiriniz \'e şu altı yi~it ile dı-

Şarl Dangolcm Pnrdayanm harekatı· şanya çıkınız. Çavu,: 

nı tetkik ediyor. Fakat sesini çıkaramı- - Yaşnsm kral! 

yordu. Onun daha Bastilde ne gibi i~- Diy~ bağırdı. Birkaç saniye i.indc 

lcr görmek istediğini anlayamıyordu. anahtar getirildi. Pardayan: 

Bastil kulesinin çan sesleri bütün Paris· - Dostum, kral bu akşam bütün 

te akisler yapmıştı. 1 ialk soknklara dö- Bastil rnnhbuslannı görmek istiyor. Y nl
külmüş, neler oldu~unu nnlamıya çalı· nız şimnl kulesinde bulunanlar ye-rlerin· 

şıyordu. Gürültüler arttıkça arttı. Ha- de kalacaklardır. 
kim olan dü~ünce kral ordularının Parisi 

zapleylediği merkez.inde idi. Hakikatte 

Pardayan Baııtili zaptetmişti. 

şı.;valye karşısında duran 

sordu: 
- Kumandan kimdir) 

askerlere 

- Onlar hakikaten müthi, h:ıydut· 

!ardır. 

- Çok doğru 1 Onlardan gayri bu· 

tün mahbusları çıkarıp buraya getiriniz. 

Biraz çabuk olunuz! Giz taraftarı ol-

duğunuzu unutmayın. içlerinden bir çavu~ e1lerini kavuştu· 
Çavuş: 

Sonra lı:anımam. 

rarak bir iki adım ilerledi. 
du: 

Yalvarıyor-

- Af fediniı:. Benim kabahatim di-

- Yaşa sın kral 1 
- BlTMEDt-

Meraklılarının nazarı dikkatine 

1 l /2 - 2 1 /2 - 3 l /2 - 5 Beygir kuvvetinde 
o:TRIUMPH» Motörlerimlz iZMtR ENTERNASYONAL 

FU~~INDA .21 No. IÜ Pavyonda teşhir edilmektedir 
FUAR rnunaıebetıyle yapılan hususi fiatlerdcn istifade ediniz. 

GENEL ACENTESi : S. KALOMENJ 
Büyük Kardiçeli Han No. 42 



Vilayet Makamından : 
1 Huıuai muhasebeye ait ŞAŞAL suyunun nezafet ve ıarfiyatınin mu
hafazaaını ve tam bir ehemmiyet ve itimatla halka satılmasını teminen 
membada doldurulan su kaplarının ağızları membadaki memurumuz 
tarafından bandrol yapıştınldıktan sonra ŞAŞAL suyu ibaresini havi 
müselles teklindeki lrur!unla dahi mühürlenmekte olduğundan su ne.
killerinin bu iıi yapbrmadan membadan ayrılmamalannın ve muhte
rem balkı.mızın da bu noktaya dikkat etmelerinin menfaatleri iktiza
ıından bulunduğu ilin olunur. 

19 - 21 - 23 (3267) 

Manisa iskan müdürlüğünden: 
. 1 -. Manisada in'a edilecek 20 adet kargir Marsilya benzeri 

kıremıtli göçmen evinin kereste ve diğer bütün malzemesi müte
ahhide ait olmak üzere in.aat anahtar teslimi suretiyle beher ev 
1023 lira 64 kuru~ üzerinden açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 28/9/937 Salı günü saat 15 de Manisa lskan da
iresinde yapılacaktır. 

3 - Her müteahhit üçer, dörder adedine veya perakende su
retiyle eksiltmeye iştirak edebilecekler ve yüzde 7.5 teminat ak
çesi yatıracaklardır. 

4 - inşaata batlandıkça müteahhitlere lüzum hasıl olursa te
minat mukabili usulen avans verilebilecektir. 

5 - lıteklilerin fenni, hususi, idari şartnameleri plan, projeleri 
Manisa iskan dairesinde görebilecekleri ilan olunur. 

19 - 23 (3260) 

iLAN 
lzmir ili Daimi Encümeninden: 

15 gün müddetle kapalı eksiltme-
ye konulan it : Urla ilçesinde ilk okul yapısı. 
Bu İ•İn açın tutari : (24163) lira (52) kuruş. 
Bu he ait evrak a•ağ1da yazılıdır: A) Eksiltme şartnamesi. 

8) Mukavele projesi. 

istekliler 

E) Bayındırlık işleri genel şart-
namesı. 

D) Fenni şartname. 
C) Keşifname ve proie. 
Bu şartname ve avrakları lzmir, 
Ankara, Istanbul nafıa müdür-
lüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 
giin ve saati : 30/ Eyliıl /937 perşembe günü 

Eksiltmeye girebilmek için 
ken belgeler 

Muvakkat teminat 

saat 11 de lzmir ili daimi encü
meninde. 

gere-
: Nafıa Vekaletinden alınmış mü

teahhitlik vesikasile 937 yılma 
ait ticaret odası vesikası. 

: (1813) lira. 
3206 (1768) 

EMLAKi MiLLiYE MODORLUCONDEN : ..... ıı._ .... ·: .. ~ :.- ~ ~ Lira K. 
221-· LiWaD m.Metttep Sô. ot B'IAlrln D 00 
Z37 Şe1aitler 2. inci Albn Perakendesi No. 27 Ev. 18 00 
Yüanla 7U1lı emvalin aeaeUk icarları 15 gün milclcletle arbr· 

ma:ra kon~. lbaltü C/10/937 pazartesi saat 15 eledir. Ta· 
liplerin MilD EmJJk MGddrlüitine müracaatları. 

19, 28 3187 (1769) 

Ziraatçılara, Çif lik sahiplerine müjde?? 
H8ldbmti Clmlıuriyemiz su ve benzin riiaumUDll indireli. Ar· 

tak baaclan aonra acuz olan ba auulcleleri lmllamnaiı diifi'nmeie 
•rhal kalmaclL Pek az kullanıJmıt 1925 - 1927 moclellerinclen 
(FORDSON) markalı traktörlerimiz vardır. Bunlar ehven fiat 
ile aablacakbr. iki aclet nümune mevcuttur. Geliniz, görünüz. .. 
Fanab bp-maJllllZ? 

ADRES: lzmir - Fevzi pqa bulvarı No. 41 Hurda Demirci 
OSMAN MALKOÇ 

1 -10 (1689) 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

O MANiYE 
Sirkecide 

• Kulak, Boiaz, Bal• hetahk-
lan aaiteh•._ 

oktor Operatö 

Saıi Kulakçı 

~~~---
- KELVİNATORlkl .defa dahaUlşt;diii 

- halde a1nı randaman elde edilen-yegi\nesoğuk~ava dolapları 

DEnElTİR 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMlR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
~ AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMlŞTE : H. Avni Güler 
t r MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy ••••• , -- ' En yüksek sınıf 

saattir 
Depozitörü : 

FAZLI 
Balkan 
Saman iskelesi iş 

bankası 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırapları teskin eder 

G 1 P 1 N 
Bilhusa bunlar kartı müeuirclir 

it bafıncla, seyahatte; •de her zam•n yanınızda bir kate 

G &i P i·N 
B u 1 u n d ur •• 'ı unu t m • f ı n ı z. 

Kalbi bozmaz,. mideyi ve babrekleri yormaz 
cahutda e 3 alınabilir. 

~·btin1!!~~ ,ti~~rd.dw. 
Yerll Pamuıundan Al, ,.•nare, 'KllPe......, 

Dellrmen, Gerik we Leyhlk markalarını havi herne91 
Kabot bezi imal eylem~e olup mallan Avrupamn ayili tip 
meamcatma faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Tel rat adresi: Bayrak lzmir 

Nevi DepoD. 
to. T.L 

193 7/34 ilan 900 

38 Ev 200 
176 8QO 
177. 180 
194 

lzmir enternasyonal 
sergisinde 

Vatandaşları alaka uyandırıcı lıi' 
tecrübeye davet ediyoru~ 

Sergi~in 209 numaralı pavyo~unda Miele markalı krema 
mak!nel~r~n!n binlerce kiti huzurund~ tecrübeleri yapılacaktır 

Sutlerınızı beraberinizde getirin bu tecrübeye ıiz de ittir 
edebilirsiniz. ' 

!>ün?'~nın her tarafında •, çiftlik ve süthane sahiplerinin bü 
ragbetını kazanan Miele krema makineleri memleketimizde 
görül~emif bir aiaka ile kartılanmıttır. ' 

lzmır ~nternasyoal Sergisinde Miele pavyonunu mutlaka 
zıyaret ederek, krema makinelerimizin harikalı 

randımanını gözlerinizle görünüz! 
Ayni pavyonda: 

Miele Bisikletleri. 
Miele Hafif motosikletleri. 
Miele Elektrik Süpürgeleri .. 
Raleich Bisikletleri. 
HASAG Lüks lambaları, 100 - 500 Mu:.~ 

» Gemici Feneri. 
Gaz ocakları .. 

tavsiyeai 

laaline ••• 

R 
A 
D 
y 
o 
L 

te•i•e niçin ve n•d mıµiti{,fiık oı 
ÇUnkU cRADYOı:.i?& m terkibi yak- ._utemadl)'en tam taıe ,v..a,a 

sek bir kimya• pheıseridir. ÇUnldl «RAl>YOLtN• cllleı' 
ÇbkU bUtUn dlADYOLIN:t kuJ1a.. Jara naw-an çok ~. 

nanların dqleri temiz, sai1am ve gUZel- Artık biltiln ~ aôma.; 

dir. YOLDl> JnOlamn c Wa1 
ÇUnkü cRADYOLtN:t emsalsız rat· ne kadd liaklı olcluiaD8 ·-

beti d018yısiyle hiç ıtok yapmadıjı lçhı laylapr. 
CtJNl>E UCI DEFA FlltÇALAMAYI iHMAL 


