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Alman Dış işleri Bakanı 6 Şaı·t ileri Snrdü. Fransa'ya Tecavnz Edilıııi
yeceğini Biidirdi. M. Bitler de Bir Söylev Verdi. Alman Devlet Reisi 

Hunu öylerkeıı Askeri Kıyafette Ve Askeri Rir alem içinde idi. '.J 

letanbul 7 (Telefon) - Al 
nııa kun .. tlerlnln bncrOo H,.n'i 

" lı~al r.tmelerl, bOtQo A vropı 
ılyııf mıbaf tllnde bıyrt'I "" 
hllb1111 Fr1011'dı büyük bir 
ııahly,.ı uyaodumııtır. r.t . Dit 
ler, ~rnr.ralltrl" yıptı~ı bir 
toplıntıdan ıoar• bılka bhı 

b,.n lrad~uıgt bir nutukta Re · 
nlo lıgıllol aolahrkr.n, tım• 
inen bir Cf'pbe kumendenı gibi 
~tıylnmlıtl. Etrafı, 11knl bir 
Dlublt ar&edlynrdu. T•yyuelr.r 
uçuyordu. Aıkeri kıtalar bntr 
ltulanuyordu. 

A imarı topru tıılitı;leri .. 

P11rh 7 (Radyo) - Almıu 

ya'oın verdiği muhtıra Ozerloe 
Franıı~ baıbıklDI l\t. Alber 
Saro; derhal harbiye nazırı 

M. Moreo'I, Pol 8onkur'u, 
~enel erkanı harbiye relıl ge· 
nenl Gımf!len'I nndlne dnet 
etmlı n iki IHI kadar konoı· 
muıtar. 

Bltbakan, ôğleden ıonra da 
aHırlar mecllılnl fnkal•d" 
ıoplanhya dıHt etmlt •e uzun 
mDddeı m011brede balaamuı · 

ıur. Oıt itini bakanı M. Flıa · 

den de, l.okarao maabedf'llDI 
tmnlımıı olın eeflrleıl dnet 
ederek ozan mDdd~t konaı 
maıtur. 

U. llitlt1r t'e M. Mussolini 

ıonaa Bıtbakaa M. Alber Saro, 
Ellıa aarayıH giderek Cumur 
Ba,kanı M. V•bron'la ur.un mQd 
det mClllkattı bolunmuı •e 

hıı ıermlıtlr. 

Perlı, 7 (Ihdyo) - Almaa 
ordulır1nıo, Ren bitaraf mın· 
takafln• legal etmeleri, burada 

- Sanu 6 ıncı S(lhif Pıle -

M. Bltler, ba nutkundı, 
Alnı1Dya'aın Vu11y moıhrde 
ılola bu nokııyı ıld madde 
lerle hakarete uıramıı olduğa 
nu, bunu tamir etmf'~,. çılıı 

"A•uı, yokH, Lokarao muabe· 
denameılnlo bu 1Uretle kıymet· 
'"D dltmetlala hiçbir zaman 
Almanya ıuafından Fran .. 'yı 

brıı hırekote "leee# tek 
ltode blr aaana lfıtle edemlye· 
ce~lnt, ıadeee Alman lzsetl nef 
ılnia korundaıana t6ylemlıttr. 

redllmeklt! 'e bondın dolıyı ttn ıonra ukl mfhltmleluılerln 
Almınyı'nın, Lohroo muebe lıdt>ıl mee'elHI de mOukere 
df'slle Vt.rHy muabedealnln edilecek •e mGmkGn oldu~a 

Ren batıllı bıkkındakl abU kadar bo lıta doıtane btr 10• 

mile kendisini mokayyed gör rette bıllll f11lı mOmkGn ola· 
mek mecburlyetlııdeo bide kal· cıLur. 

d•A1.. btt•ı .. kte.Ur. Mııahtara· Al••• dıı bakanı bu ttHıla· 

I\ı-areşar·saaogıio···xaıs-~·xba: 
ha üzerine YürüyecekMi? 

Nazırlar mecllıl dıAıldıkıaa kt>adlılne nzlyeı bıkkındı 111· 

anı mabtnlyatı ıadar: ttrayı Hrdlkıea aoara Alman· 
l- Al .. nyı, yeal bir bitaraf ya'nıa, .Roma, Pmrb, Loncln 9 e 

lıtanbal 7 (Telefon) - Re· 
nln teplladen do~aa nılyetl 

konaımak Gaere Franııı kabl· 
Dt!ll fnkallde bir tellmı akte 
decektlr. lnglltı kablaul de 
bugın topl1aıyor. Bo hidlıenln 
A •rupa'da bir barba naile ol · 

mıntıka tayini için mlaakrreye BrDkııel ıeflrlerl aya• tekilde 
amadedir. audlerlade balundaldarı meın· 

2 - Almıayı, Belçiba Ye leketler dıılılerl bıkanhklırı· 

Frın11s hucluılerının 25 yıl lçla •• clı lebUğana balaamaılard.r. 
ı11rrasa mtrua kalmıyac•gını Pırlı, 7 (Radyo) _ Alman 
tHbbad ediyor. Dıtltlerl bakana .. Voo Nu11ht,,ın 

3 - Almany•, laıllıere ile ıefblrre nrdlgt te ha•Ga Fran· 
lıılya'aın bu mH'eleyl ıekeff GI " 

111a11 mubtf'ımeldlr. 

Kolon, 7 (Rıdyo) - Almıa 
ordulerı, bugan bDylk bir be 

••• Dıı bakanhgına da ıebllA 
etmetlal kabul etmektedir. ı o unu mab11ra1 banda bayık 

4 - Alman•a, •·al tanılm bl 1 ı~ r heyecan uyanaırmıtllr. 

Jecan te ınlnç içinde bhtrd 
IDıntaka ile Alman ıopraklar1nı 
bılhyın kôprDyG g•çrrel (Ren) 
bitaraf mınıakaıını i'tgal et 

edll•cek olan bir mu.bedeye Gaaeteler, bayık bıthklerlı 
Almanyı ile bembadod olmık flheler çak1rarak m~ı'elenla 
mGnaeebetlle Ootlındı'nın dı ehemmiyetini halka bllcHrmelr: 
loılrak etmulal kabul eder. 

IDltlerdlr. 

Berlln1 7 (Rıdyo) Al· 
lhınya'nıa dııtıl~rı bakanı Von 
~orat, bagfta; Fraaea, hılyı, 
ngthere, Bollınllı te Belçika 

elçllerfnl dneı ederek kendi 
lerlne 9 Hblfeden ibaret olıa 
bir mabtara Hrmlıılr. Ba mub 
hrıda, Ruı · Fraaııı pakhnın 
AllblDya aleyblde olduğa sik· 

5 - Alm1nyı, .. rkt & nopa 
dulellerlle bir bua moabeclul 
ıkdetmeğl! bHmltr. 

• Umınya, Polonyı ile lmzıt 

lımıı oldo .. u muabedat mlılllG 
yeni ma11bedt>ler ıkdetmege 

lmadedlr. Bu muıbedelerde 

Lltnnya'aıa kabul enlgt gtbl 
Almanya'aın hakltrı taaınmaıı 

fHlhr. ' 
Bitin bani., bbal •dlldlk 

N. Atuf Kansu'nun ilk' 
Konferansı Yarın! 

c . --·--•. . umurayet Halk Partiıince, bnma memlekette bııyok halk kitle· 
~~ •yılıalıt•ık ve onunla inlulAb ve iıtildAI dıv111 i1r. ol•n mınevi 
•.,ını dıba e11ıl b'I ·ı f •• 1 . k , ı ı gt er ve ıkar erle perçın1emek üzere buarlının 
o••cra1111ar b d . . Pırtir. ' .eryer e çok df'..nn ak11ler ve alikalu uyıııdırmıktıdar. 

Cb"'ri "
1 
gönderılua deAerli ve 111ibi1eıli bıtibler, bu önemli meuu 

'" nı e aöı l4j 1 L • ın L d 1 eraea, nıındııluıa dena b~yecanbrı ile karıılıı· 
ı .. tı arlar, 

lır.ınir H lk · d .r· A 1 evın ,. konfcrıaa;ı memur edilen Erzurum uylu•ı 
1 hı( Kınıu dı b n A k 'd · · 1 İ•tık1aı ug D D an an eebnmıae gelecek ve er olnllb, 

ikin . ~ .ınnır.ulu konfrnnıılarının birinciıiai yarın ıkıam 111t 20 30dı, 
<'lllQI de 1 1 i\ fı t 

S
. • 1 1 gı o ı ıkpmı aynı 1111tte lhlkevinde verecektir. 
ıne11nd,. il . lıınl b m or.vver, ınkıllb •e yurdıever bOy~k bir kille tıııyao 

11.ıL~ 1: tGpheıiz, bu ıılAbiyetli güzidr.yi dinlemege gelecektir. 
-Timıı i~ıbed ı db' 1 · ı rnQbi• 

0
' ~ e " era • mııtır. Her V1taada1, bu öılO •e 

brırcll : nteraoıı dınlemf!~e dnetlidir. f alutAb ve iıtiklAI etrafında 
ılıbU n iru dıbı aydınlanmak, biraz da hı müıbet ve eıulı mıhlmat 

. ırıek, 1Gpheılı ki en ileri v11ifeluimiıdendir. 

ledlrler. P1rlı gaaetelerinla ak· 
tam nClıbal1rı, Almanya tıre 
fıad.n nrllea notanın, berbı 
ırbeb olaca .. ını haber 'ermekte 
•e Fran11'aın iç ııaaf aıkerf 
alelıcele ılltb altaaa duet et 

mege karar •ercJlglnl bildirmek 
tedlrler. 

•.,ener 6 Altay 2, 
Goneş 7 Altay ı .. 
Altay lehine iki 
penalıı:tverilmedi .• 

J.ııobul mıçlımıda hiçbir muvaf. 
fıkıyet gö11eremiyen Altayh Vahab 

- l ' uzuı 4 nc.a sah;/ ede -

Parlı, 7 lRadyo) - ltalyan 
kaynıklarandaa gelen haberlere 
gfttt, hılyı orduları yakındı 
De11le'ye doğra yOrGme~e ha 
zırlanıyorlar. lltrl harekat, 
Magdalı lıtikametl Gıertade 

olacaktlf. 
Adlı Ababı, 7 (A A) - Kao 

rondakl lngUlı kııılbıç baıta · 
netinin perıembe gClnO yeniden 
bomb1rdımaa edJldf~I blldfrlll. 
yor. Bu bıber, reımen teyld 
eclllmlıtlr . 

Romı, 7 (A .A) - Mareıal 
Bedogllo; Ambı Alıjl'ala ceau 
bu garblıhıdt>kl Korbet mn 
kllnla bfrlael kolordu tarafın 

~--------------~ 
M. Laval 
Ve Türklük 
Benim Tork'lere 
Karşı Sevgim 
Vardır, Diyor. 

lııanbut 7 (Telefon) - F..-ki 
lo'ranıaa bıı•ekili M. l..aval, geçen• 
lude keacU.iae 'iki tenkitlere 
kartı: 

- Beni bir Tlrk kafau 11· 

aıyorlar. Bea Türk d~lilim. 
Demitti. Fran111 g11eteleriode 

çıkan bu beyao•t ftzerioe Son 
Poıtı gazeteıi, M. 1.aval'e bir 
telgr•f Çf'kerık bu bıııuıta i11bıt 
iıtemiı, M. l..nıl de telgrafla 
cevıb •ermiıtir. üki •·r1n111 bat· 
•ekili bu telgrıfındı, 

- Bu beyanıl yalındır. Be· 
oim Türk 'lere klft• bftrmet 'e 
muhabbetim vardar. Bu beyanat 
uydurmadır. 

Deme .. tedir. 

Loadra, 6 ( A.A) - Royt•r 
- Somı 3 ncü sahifede -

Beşiktaş 4 - lzmirspor 1, 
Beşiktaş· 4 K.S.K. 2 

~~~--~-----~~~ 
Beşiktaş Dnuko Galibiyetini Evveli 
Hakeme, Sonra Taliine Borçludur. 

Buglo Izmit·spor'la revan~ var 

Beıiktaı 

Bayram mGa11ebetlle iç maç 
yıpmık Qıere ıehrJmlıe gelen 
lıtanbul'un ~D kaneıll tıkım 
larıodlD Beılktıı tıkımı; bay· 
ramıu ikinci ~Dol ilk mDe•· 
bak11ını hmlrl!por tıkımımıala 
yaph n bey~cınlı gf'çrn bir 
oyuodın ıonre lımlrepor'u 
4 - 1 mıtltlp etti Tuoamlle 
df'Dl!Cek derecede Jf'DÇ oyuncu· 
ltrlı ttıekkCll etmlı olıo hmlr· 
ıpor tıkımı kanetll u •101 
11mıodı çok tecrDbtU elemaa 

ıalmnı .. 
l1rı malik olın Beıiktaı takı· 
mıDI kerıı çok gOıel te Aheakll 
bir oyun çıkardı Bllbı11a mi 
dıfaaıu ıayac• tıkdlr idi. MI· 
dıf11nın oyununa mGbadm 
hıth ayol Ahenkle lıttr .. k etmlı 
oleaydı. hmlupor ııkımtnı• da 
ha iyi bir netice alm111 ihtimali 
çok kunetll idi. lzmlr1por tı 
lu11u ancık kf'adl kadroıll oyu· 
nı Jtılrak eımitılr. Ha lbuld 
B•ıllı.t11'lıler bn.berlf'rlade ı•· 

- Sonu i nca ıatıif ed~ -
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Mart 

-~~~-.-~~~~-~ Atatnrk'le 
li'veç dış bakanı, Askeri harekita iştirakte 

..ı-------...-------------mecburiyetimiz yoktur, dedi. ---........,..--
Konu~tu, Yarın 

Ankara'ya Gidiyor. 1 ki Ordu Can (~ana, Kan Kana Boğuşuyor. 
Oalo 6 (A.A) - Dıv bakanı hiçbir kuvvetin barııı mınl 

f'oht demfıtlr kfı . olamayacağını ıôylemfolerdlr. 
lstanbul 7 (1'elefon) 

Şehrimi;e geleTı başbakan Go 
neral ismet lnönii Atatürk'ii 
zi yaı et etmis l1ir müddet ke11 
dileri il~ görüşmüştilr. Baş 

bakan diğer -bakanlarla bir 
likte pazartesi günü Ankaray a 

döneceklerdir. 

Taraf ihtiyat Kuvvetlerini Harbç Sokt~· ord• 
"\ dlrler. K11&s ve Sey1°111

11,,~ 
ları ltalyıo ve 8abet ı. rP' 

Neneç r:ecrf tedbirlere itti• R~mı, 6 ( A, A) - Bnbın 
r4k etmlı olH bile aakut ha bidayetinden beri Erltre cep· 
ıekAtı fıtlr k etmeğe kaı•tyyeo hesln~e 6lenler1Ö 923 e baliğ 

Adle Ababa, 7 (A.A) - Roy· ( 
ter A jınaı bildiri yor: Yalan! IJ ııı-1 

• rınm gıyrl kabl ~ '' 
mecbur değildir. oldoğu haber verilmektedir. 

Ceneve, 6 (A.A) - Millet· Parla, 7 (Radyo) - ltalya· 
ler cemiyeti mahfe ileri 13 ler nıo sulh teklif ine nreceğl ce· 
komlteılnln ıulb mftzakenh vap, b1Zı ıebeplerden dolayı 

açılm111 hoeundald davetine yarını, olmadığı takdirde mut· 
Babeılıtan tarafJDdon verilen lak surette pazartesiye talik 
ıçık ve samlmt cevabın hal· edllmletlr. 
ya'yı da ayni samimiyetle ce Parla 7 (Radyo) Sulh 
vah vermeğe sevketmeal lhtf· teklif ~oln ltalyaca muvafık ga· 
mali oldoğono söylemektedirler. rlilmesl bura ılyaeal çevenlerln· 

ltalyın cevabı kahlnenln en de hOsoft tesir yapmışhr. 
martesl gftoQ yapıcığı toplan M. Filo den, A nopada za· 
tıdao evvel öArentlemlyecektlr. horu muhtemel olan hA iieelerl 

Roma, 6 (A.A) - Mosso nazarı dikkate alarık aulh 
llnl motaııavver sulh mQzake teklifini vaktinde yaphğı kı 

releri hakkında Fıaneız elçlıl nHtlndedlr. 
Şımbron'lı görftşmiişUlr. ANADOLU - Gördlüyor kf 

Lond11 - Avam kamarHı balya prenılb itibarile ondçler 
toplaotaeın;lı Lord Eden Ce· komhealnlo solb teklif ini ka· 
nevre gezisi ve 18 ler toplan· bol etmiştir. 
tııı hakkında izahat vermiştir. Cenevre, 7 (A.A) - MoHO· 
Kamara, Eden'tn petrol ambar· llnl'oln, 13 komlteılnln mılra -

goıu hakkındaki f tkrlnll taa · caatına mtısılt bir cenp ver· 
•lb etmemlıtlr. mekle beraber henGz bfllnme· 

Gene dtınktı toplantadı mu· yen bir takım lhzrrf kayıtlar 

Uf ler hftkdmetln yeni ıllth koyacağı eanılayor. Milletler 
lanma projesini şiddetle tenkld cemiyeti mahfellerl, sulh mQzı· 
eylemleler ve yeni bir ell4hlın· kerelerinin açılabllmeılol, bo 
ma barışı başladığı takdirde kayıtların mahiyetine bağlı gö· _, _____ _ 
Y 1 B 

rOyorlar. 

ugos av aşve- M. Bitler Müs
kiliııe Tecavoz .. 

----··-----
Hir meh'us Dç 
el silah attı .. 

Belgrad - Baebakan M. Sto· 
dlyaoo•lç İıkopçloada btıdce 
hıkkında lzahıt verirken Dam· 
yon ArmltHlç adında bir meb 
boa tıbınca1ını çekerek baeba· 
kının tızerlne Oç el ateş et· 
mlotlr. 

M. Stoyıdloo•lç'e blroey ol· 
mımıı, bir meb'uı yaralan· 
mıetn. 

Belgrad, 7 (A.A) - Başbı · 

kın Stoya Dinovlç'e kıreı yı· 

pılan ealkasttao ıonra zabıta· 
' i. dokuz eaylavı sorguya çekmle 

ve bunlardan yalnız Duman 
Arnnldovlç bahsedilerek diğer· 
lerl ealıverllmlştlr. Atılan kor· 

eonlardın biri bışbakanın kula· 
ğının dibinden geçerek dıvarı 

saplanmış, diğer bir kurşun dip 
lomatlar locasında oturan İn· 
glllz elçfılnln başının Ozerlndeo 
ve Amerikan elçisinin başının 

yarım metre yanından geçmiş · 

tir. Şehirde edkunet nrdır. 

Matbnıt hAdiee hakkındı şld· 

detll mfitaleal1r yOrtıtmektedlr. 

temleke istiyor. 
Hakları veri-
lirse Almanya 
sosyeteye dönecek1 

Londra, 6 (A.A) - Mornlng 
Post gazetesinin aldığı habere 
göre, Bitler; Almanya'nın hangi 
oartlar dahilinde Milletler Ce· 
mlyetlne glrmeğe ımAde oldu· 
ğono gösteren btr muhtıra ha· 
zırlımıktıdır. Bu şartlar şun· 

tardır: 

- Aıkerllkten tecrld edllmlı 
olan Ren mıntakBBındakl Almın 
hıldırının tamımen geri veril· 
meal, 

Almanyı'nın müstemleke aa· 

bibi olması hakkıeın pratik oe· 
kilde tanınm111, 

Milletler cemiyeti teşkllAtın· 

da hızı değlelkllkl"'r yapılm111. 

Amerika'daki grev 
Nevyork, 7 {Radyo) - Asan· 

eôr ameleılnfn grevi dnam et· 

mektedlr. Zabıta; 106 klolyl 
tevkif etmlotlr. Çıhemık lıtlyen 
ve faka slndlka llderleıloden 

korkan 5500 amele, zabıtının 

hi mayeıfnde lelerine ılınacaktır. 

~LHAMRA 
SiNEMASINDA TELEFON 257 a 

Bugün ... 

\. --' 

Gıyrf resmi Habet membaın· 

dın Adle Ababa'ya gelen telgraf 
lar• gore, İtalyan Habee harbı · 
nıo en çetin ve kanlı c;arpıı 

mıeı ılmdl Tembleo'de vuku 

Yunanistan' da Askeri Bir 
ihtilalden Korkuluyor. 

Parlamento haşkanhğuıda Veoi7elist'lcr ka
zandılar, M. Metaksas silcl hakanı. 

Atlnı 6 (A.A) - Styael blr 
eabsın söylediğine gört', Ge· 
neral Pepıgoson yerine \1. 
Metahaı'•n aQ bakanlığını ta· 
ylol ılvaei vaziyetin halli işin · 

de bir tazyik icra etmek iıter 

gibi görOnen bazı Hkeri m•h · 
fellerln naıfozlırını kaybettik . 
leriol göstermektedir. 

Parla, 7 (Radyo) - Atlnı· 

dan haber veriliyor: 
Bogftn toplanan parlamento, ' 

çok gtırOhtılft olmuştur. ltdncl 
celsede parlamento başkanlığı 

için yapılan ıeçlmde, komflnlst· 
lerln de lehde rey vermeleri 

netlçeılode liberaller partisi 
bakanı M. Sofolls başkan se· 
çllmlştlr. Reylerin taeolfl ıo· 

nuconda eığ cenahtan tlddetll 

krıfarler eHornlmoştor. Ltbe· 

ral partlılne mensup olın eay· 
lavlar, ıoğokkanlılıklarını mu· 

hafazı ederek kftfQrlere moka· 
bele etmemişler ve birer birer 
parlımentoyrı terkeylemlşlerdir. 

Parlamflnto toplantaları, yeni 
kabinenin teşkllfoe kadar tehir 

edilmiştir. 

letanbal, 7 (Telefon) - Yu· 
canletan'dı kabine vaziyeti ve 

ordonon tıkındı~ı çehre göe· 
terf yor ki, komeo memlekette 
henOz tabii bir dahili elyaeet 
teeHfte etmemiştir. Ordunun 
muhtelif veıllelerle dıhtli lolere 
karışmaaına bakılarak, yıkında 

aakerl bir hareket kopmaaı 

bekleniyor. 
Atloa, 7 (A.A) - Sıylnlar 

korolu başkanlığı için dün yı · 

pılan ıeçlmde Venlzellıtlerden 

Sofulls 158 reyle bıokanlıAa 

ıeçtlmlştlr. Venlzelletlerln mu· 
hıllfl Radfkls 137 rey almıştır. 
Liberal mehaf iller, Sofullı'ln 

kendlılne teklif vukobuloraa 
kıblneyi kormığı:teşebbfts ede· 

ceğlnl 11nıyorlar. 

Pırla, 7 (Radyo) -

dan son dakikada haber ve 

rllmlodr: 
Kral, bf'r ıoretle ek-,erlyetl 

haiz olan Liberal partisi bıt · 

kanı M. Sofullef kabine teşkl · 

tine memur etmiştir. 
M. Sofullı Hrayda~ çıkarken, 

bQtüo partilerin lştlraklle bir 
temerkOz hbfneıi teşkil etmeğe 

çalışacağını söylemiştir. 

General Metake1&, M. Sofu· 
llı'ln f lkrlol tanlp etmektedir. 
Böyle bir kabinede gen eıral 

Metak1111ın ıa bakaoı olmHı 

muhtemeldir. Kral dı Metık· 

aa9'ın bu vazifeye layllt olduğu 

k1Daatlndedlr. 

M. Mussolini 
Fransız· Italyan dost. 
luğunu koruyacakmış 

Parla, 6 ( A.A) - M. Mos 
ıollol Ekeelalyor gazetııloln 

Roma muhabirine verdiği beya 
natta, Avropa'oın bl.r buhran 
busoliioe mıinf olmak •e dtıoyı 
sulha için zaruri olan Franeız, 
ltalyıo doıtloğunu muhafaza 
etmek ftzere elinden geleni 
yapacığmı eöylemlotlr. 

Ruzvelt'in namzetliği 
Vaelngton 6 ( A.A } - M. 

Rot:velt, comor bıotanhğı ıe· 

çimine namzetliğini koyacığıoı 

reımen UAo etmiştir. 

Bir Facia Daha 
Istanbul'da 
bir çocı~k tramvay 
altında parçalandı. 

btınbul 7 (özel) - Rayr1· 
mm ikinci gOnil Lalell'de yeni 
bir tramny kazHı olmoo, 9 
yııında bir çocuğa bir tramvay 
arabaaı parçalamıştır. Tramvay 

ka11larmın teaktp etmesi halk 

araılndı çok fena teılrler yıp · 

maktadır. 

Afrika 'nın vahşi ormanlarında sevgilisini bul
mak için arslanlarla, kaplanlarla, timsahlarla 
boğuşarak binbir macera ile dolu ... 

TARZAN GELiYOR 
TÜRKÇE SÔZLf 

Habeş imparatoru 
Sulh Teklif Etmedi 

Londra 7 (Radyo) - Soo 
mağlôbiyet ıebebile Ilabeo impa· 
ratoru llaile Selisiye'nio ıulh 

teklif ettiğ i haberi uılaızdır. İm· 
paratorun böyle bir teklif le bu· 
lunacağı tahmin edilmiyor. Çüokfi 
vaziyet Habe~'ler için henüz çok 
müsaid görülmektedir. 

\.. ..1 

kokolırındao uzaklaeıJJ• ~ 
' il ge 
cephenin bir hay ı r ot' 
kıdar çekllmlt buloP&ı1 ,ı 

ı lli'e 
Habeş blldlrlğlo 0 ı1erl• 

k .,,e 
ğlne göre ltılyao 0 J'ııe• 
taarruz eden yalnız dit ~~ 
Srıyyom orduları değll bllıo• 
Malogeta kuvvetleri de 

malLtadarlar. 1 rıoı' Habeş hcıkumetl Oe o d•ıııı' 
b•r ı 

kos açık ıehrlnl boıJl. 61eı e 
eden ltılyan'lardaP eı~ 
mektedlr. beli';; 

Habeı blldlrfğlof o e bO (b 

sızın can hevllle çarpıomıkta · yetle kıydettlAfoe göt;10 ııo" 
dırlar. Beriki taraftan binlerce rln Itılyan'Jır tarıfıP bit~ 

bolmaktadır . ltalyao'lar ve Hı 
beş'Jer ofradıkları zararları zer· 
re kadar nazarı itibara almak· 

ölıl vardır. bardımanı netlceetode b•rt 
ıte 

Şimdi koro olan Takızze ev ve 3 kilise tı11181Jl ~11eıfl1 
nehrinin yatığı cesetlerle do· olmoıtor. Sen &fark 
lodor. Ne İtılyın'lır ne de bo klllııelere dıbtldit· 6' 
Habeş'ler bo derece şiddetle İstınbol 7 (Telefon) ~ti~ 
harb etmeğe devam edemlyecek· beşlatandı ılrDal ceP 0ıısı'ı 
lerlnden bo çetin muharebede olddetll mobarebelerr jı• 

b•''' "' hangi tardm gaUb gelecell tadır. Habeoler 'e ~of 
yakında ınlıoılmıı bolonıcıktır. yınl111 bogan thtlY•' 1ı;ıeaırl' 

Gerek lmparıtor, gerek Mı· lerlnl cepheye snroıe oyO~ ~ 
reşal Badoğllo bftttın ihtiyat İtılyan ordolorının b ıebıı~1 r 
kuvvetlerini bu muharebeye yol ferleri hakkıodakl ıe~~ 
lamıştar. Her iki kuvvetin mft· Habeşler tarafınd•0 b • ~of fi• ev ~ 
eni olduğa tahmin edilmek· edilmekte, BUAkfı t1e fi 

tedlr. vetlerlnln muvaffsk1Y:ıdıı~1' 
Londra, 7 ( A. A.) - Royter leleri ol yapmaktı 

ajansı bildiriyor: bildirilmektedir. J be 
Erltre menbaeından hıber ve Politikacı tıı eiJııl' 

rildlğlne göre, Bazı İtalyan Pnls, 7 (Radyo) - Je•e'~ 
mılfrezelerl A11ngl gölQ fıtlkı · ı l}t fi aite talebeel proıes ~,r 
met inde ilerlemektedir. ottel çı ~ dersinde tekrar gOr ııt· f 

Diğer taraftan Hıbeı men· 
baından gelen haberlere naza 
rao elmalde başlamış olan çar· 
pıomalar devam etmektedir. 

Bir İtalyan tıyyareslnln Adle· 
Ababa Qzerlnde yıpmıo olduğu 
oçoetao sonra bo şehrin yakında 
bombardıman edilmesinden kor· 

kalmaktadır. 

Royter ajan91nın Babeı pıyl · 

tahtındaki muhabirinin bir t~lg· 
rafına göre, Habeş otoriteleri 

bdtftn kadm, ihtiyar ve çocuk· 

l1rın yarin ıafaktıo itibaren 
ıehrl tıhllıe etmlye hasır bo· 
lonmalarını emretmiştir. 

İtalyan tayyareleri Clbotl de· 
mlryolo nuntaklımda btıytık 

bir faaliyet göstermektedirler. 
Allı büytık harb tayyareslnden 
mtırekkeb bir İtalyan havı fi · 
lotlllası dün Clbntl demlryolo 
Ozerlnden uçarık Arbınln DJ. 
rotı'nt0 garb tarafındı bulunan 
cihetine kıd1r gltmfotlr. Bombı 
atmamış olan bu tayyareler bu 
cevelandan soora şimal iıtlk• · 

mdlne doğra uzaklaşmışlardır. 

Babeo h4kumetlntn neırettlğl 
ozon bir tebltğ imparatorun 
yaralandığı ve ltalyao'lırın mu· 

zaf fert yet kazandı~• hakkındaki 
haberleri yalanlamaktadır. Hail 
hazırda kanlı muhnebeler va· 
kubolmıktadır. Habeş hükume· 
ttne göre bu muharebelerin ne · 
tlceel hakkındı şimdiden bir 
hOkGm vermek lmkinsızdır. 

Mevzoubıbls tebliğ R11 Kas· 
&1'nın mağlOp olduğu ve Rae 
Seyyum ·un teıll m olduğu hak· 
ktndakl hobeı lerl de yalanla 

maktadır. 

SöylendiAloe göre bu iki Ha 
beo komutanı elyevm lıalyon 

mevzilerine hücum etme~te· 

ve den yarım tıl111'' ,ıı• 1 

mftHdeme netlceslJJde 

lehe tevkif edilmiştir·, Jt1 
Bozdoğall 

1;.ıı 
Yanarak ölen td• 
mezardan çıkar• ~" 

l) / -Bozdoğan 7 ( öıe ~610 , 
doğanı bağlı loebolıJ oıo"~ 
E il ıode '' melll mıha es , oo of 
HQıeyln oğla şokr:ı ~ıı') ~, 
minen dört yışıod• ~-·• 

1 bir .,~ 
dan Qç ıy evve ~ 1' ıİ 
tlceslnde ateşe di1Gere ,0b9'" 
ve ölmilettı . O ,,kit ııtdl b 

gömftlen kızın ölillJJ co"',,, 
tahkikatına el koY

110
181 1~ M' 

rlyt.t mtıddeloıP0~01,dığ1ıı11 • 
kızıdı doktor 

0 ,ı *' ,JI 
beuberlne aldığ1 ee~~le ,pt,ı~ 
memura RGştü S.•1 pı•'"'' ı 
ıçtırmıo ve otopel 1;,,ıo ~e' 
Otopıl netlceıtode 0ıdO~~ 
mık aoretlle aı1110e ıedbl ,t 
plt edllmlttlr. K,ızıO 0oıi1ot ,,ı 
netlceaf yanarak 

61
00d'11 ılı'~ 

beblyet vermek ıoC ,,~ 
d• 

ve bıbuı hakk• 0 J~ 
başlanmıetar. • (J~ 

Afyon iob•B9 .1.,,i: ı .. ıjt• i 
işten el çe~ ,,,, t ,ı 

Ô el) 04' .r 
letınbol, 7 ( " bl8''

1 ~., 
torucu maddeler •:,yı ıııeıl 
cıret müdQrft tle o•t:rıotı 
lara görtılen liltıUOI cf' 
el çektirilmiştir. oeıı"' l 

Burnava'da JJl de ·' eeJoo ,.,rr 
lzmi r erkek. Us 'd' 

0 

edip de Born•'1 ııeeııe~e' 
1ee ,, 

gençler, bayrnıP J'ıı•''f ,; 
ıaat mektebinde et~ f' 
featine bir rons•IJl ,.~
lor ve bflydk bfr 

1 

milşlerdlr. 



b 'ftdOJler •j•nıının Adlı . Ab• 
I •ki L-·L.I T aaa....,.,ı bildlrfyor: 

lbll .... , gGllala bir kaç ylı 
M Oe9abanda bulanan Debra 

1 •r•oa 9'hrt ile •aluaıacla ba· 
0Dq d ı 

tldd 1&er tehir Ye kByler 

lerd:Ue ho•bardı... edtlmlt 
il t Bati kadın olmak G.ere 
l.~ı •glllı MllJoaerl tarafından 

ı Ah.ti , () • 1• Çekilen telgrafda, 
eta1111e bo L-

bı 
1 

m ... rdlmanlar ıt:be· 

111~ e kencltlerlnla .. r.tle ar .. 

1 
-.. blldlrllmelnedlr. Bu bu 

uıı. ıa 
lb ıım gelen ıedblder ahn 

1tlıt, v b .,., e llDlarıa AdN. Ab9. 

!G Je •idi IQla .. laYJ•re 
llderllmeeı mobtemeldtr. 

1 
a .. Naılba~aoa ordaea m6ı 

, ••• ol 
be -.lr Gaere bGUla Ha 
il ' ordolır1nıa bonldoAV •e 

•ç .. , b 
dılr.t •llacle olduAa hı .. kıo 
be1r.

6 
haı... baberJerl Habq 

,,1 -.11 ••ırftad• alaylık• 
•11 111aıu-..1 -•r. 

dt-t ltıı:ırnı ba•bf ellerde blldh il 
d,,. De •öre, Oabı H"t batlı 

e• •••ı J uı10 bit • .,,.raıoran emri 
reb ••ınıa meyd.n mabe 

eıt •e , 1111, rcne1t11la), olmotıa. Ba 
8 ••tbtk edtl•lttlr. 

~p:-gllo bee kolorduyu ttmıl 
'•k Dde harekele g~çlrdlgt 

ıt Bıt.e le •ı lr.~ t r D maknemete 
bta ,.._. deltllk olanla. Bana 

... ti hh 
'•\lert IDa ki Habet ka•· 

01•
11 

haeden ıeılı edllmlt 
lP.tdl P'tn dalrellnde eektlmlı 

r. 

hı~~lerhı Mıbarrı'dald ma· 
d .. ,

11 
• B•rrer ~e Opdene tld 

b1a 1 Y•tlbarl" :r•a.tııını "' 
,. •td 

• Jealdf'n htr hıcllıtı 
... ..,, 1 .. 

Adlı-Ahıha, 7 (Radyo) -
BugOn tehir Gserlnde uçıa 

halyao tıyyareıl ; balkı bftyOk 
beyccauı dGotlrmDıtOr Hıbee 

hakumeı merkezinde ban ha 
camiana• maknemel tertibata 
yoktur. Balk eıyılarlle clnr 
dıg u ormanlara giderek melce 
ıreyor. Şehrin muhtelif yerle 

rlne yaogıa ıöndClrtlcCl makine 
ler koamuıtar. Şimdiye kaclar 
bu11lanmıt olan aehlrll gH 
••Aıaaklar. halka eçılmıııır. 

helyı, 12 yabancı devlete 
kartı Adlı·Ababayı bombardı 
man elmemeAI taabbld etmlttl. 
BD tHbbGde rlayeı etllleceğl 

uanecHllyor. 
Adlı Ab•ba'da hiçbir aıkerl 

garaisoa yoıar. ~btrde yalatı 

iti• kftlllk pollt lı•nıd Hrw 

.TELEFON 8151 

Eyi incir 
yeıiştirmeğe çah~ılıyor 

Şehrimi• Ticaret Odı11 '••• 
elde enlgl mehlmata göre CeH· 
ylr'de kara incir ıloaretlae bl· 
ynk ehemmiyet verllmektedlr. 
Son samanda CeHylr'de laclr 
bıbçelerl tlcud• ~eılrllmletlr. 
Gerek a~açların dikiminde, ye· 
tlo1irtlme, toplama ve kurutmada 

fenni ıecrGbeler yepılm•I• bıt· 
lanmıe, ba Hyede yeni yetlten 

tacirler lesetll • e neflı olma~• 

ba1lımı111r. 

Battı Ceaayir'lller, yeni elde 
ettikleri bu incirlerle lsmlr n 
K.allforaiy.. incirlerine rekabet 
eımly~ basırlaawnıtlardar. Ban· 
d.a bııka Cenylr'de anı ala11l 
bir incit kongreet toplaaıcaktır. 

Bu ko11gre'ye T4rklye'dea btr 
hey'etla lttlnk etmeli lıten· 

mittir. 

Fnstiın ö~ret· 

menleri elçuk'ta. 
Şenrlmlz kız eaıılıOıG ö~rel · 

menleri bugfta Selçok n Efeı 

harabelerine bir geslntl tertip 

e&mltlerdlr. Sıbebleyln erken· 
den giderek aktam• kldar ora 
da geseCf!kler, ıetllfkler yapa· 
cıklar •e d3necekleraır. 

t .. ev kal ide Program 
2 Film 

lzmir halkının gösteroiği sevgiye bir karşılık olmak Dzere 

KONTINANTAI~ , 1 - Karioka Kral • e Kraliçesi 
~l~GER ROCER •e fRED ASTAIRE 
ale yüzlerce güael lmm çenrdiUcri 
bOyflk f ilm 

2 - Aylardanberi beklenen tımamen renkli 

hpaoyolca tarkıh ve aöalü neı'e filmi KUl\.ARA A 
Ayrıca - Türkçe aö~lü FOKS düny a haberleri "Olimpi) ad miisabakalarmın ~a) anı ha) ret aahMtlerı .. 

Tamamen TOrkçe sözlO ve şarkılı "Ali Baha,, filminden bazı partalar. 
B A Sean8lara H al 13 de ba1l.aacıkt1r. Her 1eını aonuoda b4'r 

u un Mmte otobO• ltarp aka' • •• or Yardır 
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Gılnlftk Siyasal Gazete 

• Sahip ve Baoyazgam 
Baydar Rovclo ÔKTEM 

Umumi ne§riyat Te yazı ioleri 
mfidfirO: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
lzmir :llinci Beyler sokağı 

C. Balk. Partisi binan içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutD.10 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Ahı aylığı 700, (Jç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone Gcreti 27 liradıı:. 

Beryerde 5 Kuruıtur. -GOnil geçmiı nilshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ı 



Ad is . Ababa 'da ki Ecn~bi Sefirler 
Rombardımandan Korkuyorlar 

_.,,_. __ ...., _________ _..; ____ .. ______ ..,.. ____________ ___ 
llon Bir Italyan Tayyaresi Daha Adis .. Abalıa üzerinde 

Uçmuşsa Da Bomba Atmadı. 
Adlı·Abıbı 7 (Radyo) _ BillOo devleder elçileri, bugGn toplanmıwlar ve Adle·Abıbı9nın, hıl 

Y•n ••yYarelerJoce bombardımanı bıliode ne gibi tedbtr alacaklarını mOzıkere etmlılerdlr. Bıbeı 
bQk. d k f. b uoıetl tebrln dört yerinde luzılhaç haııtaoelerl teeh e ere se ırlerln ı' hastanelerde barını· 
blleeekı erini blldlrmlıtlr. 

Cen11b; cebbesloden uçan ltelyan tayyare •umandını General Raoça, bir trlmotor'ı Adlı 
Ababa'ya gelmlı ve ıebrlo Ozerlnde oçmuı ise de bomba atmımııtır. 

J~pon __ ............................ -
Orduları Mançu· .. 
ri Hududlarına 
Sevkediliyor. 
Tokyo, 7 (Rıdyo) - Japon 

ordularının mfihlm bir kıımı 
Mançurl hududuna ınkedll· 

mlılerdlr. Bu bldlııe, Moıko 

n'dı büyOk bir dikkatle ta 
kip oluamıktadır, 

~--------------·' lngiliz 
Hastanesi 

Almanya'da hu ayın 15 inde J>lebisit var. Bombardıman 

d )f u· l R . ' o·· k .. T Edilirken. 0 Jt er, ayıştag Jll 00 0 op• AdlıAbaba, 7 (Radyo) 

ı l 
• B • s •• ı v d • Perıembe gtıaft loglllz h111tane· 

antısında önem l ıı· oy ev er ı. sinin bombardımıoında haat• 
larla yaralılar ve doktorlar 

.hnan Cumur Başkam rnYor Ki: Vilson'un 14 Prensi
ı, Avrupanın Selametine Hiçbir Suretle Yaramamıştır 

BerJtn 7 (R 
( O ' ıdyo) - 8ogftn, 

pera K it rovon ) da toplanan .,.,,.6 
ln(l l"ı oı .. clfel, çok önemli 

••kerel d b M er e ulunmuetor. 
ktııı ecUı blnısı, lıOyOk bir halk 

eıl tı f Celse ra •ndau kutıtılmı!Jh. 
k ' genen} Görlng'Jn haı 
•olıgı 1 la a tındı •tılmııtır. Bina· 
ın dıbıu 

ıa11 ' Gç bftyOk: ha1raklı 
en1111 ti 

lnab ' · Saylnlar, Nullere 
'l',11

8111 elbleelerle gelmielerdl. 
1tını idi er, dlnleylcllerle dolu 

' kor dl 1 llıı P omıtlk locelerl tt. 
lllen d 1 11111111 ° u idi. Rıylbştağ ıop 

.... rını ~nıter tıklb eden 
... ,,lka 1 

idi, 1'1 e çlıl Doç ta loca1ında 
nııırlar 

-.ı,~ b ynao yıyao gel 
dflllle lı: •tlamıılardı. Nnller or· 
te g 

1 
UIQındanı general Verlç 

, •' e lblıtl. Bu celaede Almın 
DIQ Vı ' 

de b Y•na elçlıl Von Papea 
•ıır b 1 

8 Q onuyordu. 
11 •ırad C lltaıer a umur Baıkanı 

teıab gOrtındQ ve heyecanlı 
Urıtla 1ı: 

doArıoca l arıılandı, Bitler, 
lay tlrılye çlkmıı ve ver· 

Dlllıbed . 
•oıarı Al eıtntn ımzaıııadaa 
llbın b Dlınya'nın Omlt ettiği 

ler 1ı;.. usnle gelmedl~lol, oloı 
a. .. r11oıond 
•GtQn a ve beynelmilel 

Dleı' ı ı .ta,... e e erde Almıayı'oıa 
'"''n gO il ledl~teıa 1 le bakıldıAını ııöy · 
Vıı ıonra demletlrkl: 

•on' ta.'•ııa on 14 prr.nılbl, Avro 
teue 

1
' 14111etl için biç bir 110· 

•trı,,:ı•rılllıdığı gibi, uluıları 
lllııaı r1ne1ı: için teeekkol eden 
1 •r ıoı 
~lo hı yeıeel de Almanya 
'9alllleb~ı·blr falde vermemlıtlr, 

ilde ırkı, uluıılar ıoıyete· 
topı 4111a

1
.. anın b111 dedeller, 
"'Y•'d lçı0 1 

an intikam ılmık 
Opl 

~ •n111ıtlardır. 
.,, eıkl F 

)•ptıkı rınııı rJcıllnln 
•'•le •rı gibi ilelebet huıumet 
)ıldı~belı: luemedlAlm tçln, Oç 

.. ert 14 
lbı~ Tlnııız'larla nzlae 
'•ıaaÇ~relerlnl arad:m. ÇGakO 

aın h •'y1 ıuı •olm111 Alman. 
lnt111n 

l11a1 on etmlyecr~I gibi 
oyı'oı ' 

11 • F 0 ortıdın kılkmaııı 
• rıoıa' ' ~il Y1 mee ut etmlye· r. 

Yııoıı u 
Qa lı:ı t 00 ıö1lemek lııte · 
Qh

1 
' Rueyı ile drAll, bOtOn 

I YI tll f •o b er ne geçirmek lıte· 
01eevtlı:ı tlıı11a erle hiçbir aaman 

G11y
1 

11

1
1c•Aıı. BugGn bOtOn 

' kly or, bt ~ e ayrılmıt bulunu· 
r •lır • b tı .. • ••, oltevlk aleyh· 

-.e dıA 
811 b ert de lebtarlarıdır. 

t irin 1 L •ı b c ıu11111danıı Sov· 
(\Qıy l ' 

0
1101111

: le yalnıı ılyaıal ve 

l' •llnuebetlerlmlı var· 
. •itik 1 •eaalmlı yoktur. 

__ ......... __ _ 
Inglllere ile deniz kuvvetleri 

için yaptığımız gibi ~.,ranl!a Ue 
de kara konetlerlmlzde bir 
ozlaşma y•pmık istedik. Fııkat 
meraretle b,.yen ederim ki, İn 
glltere ile beraber Franaa ~ark 
ta bizim aleyblmlae bir takım 
tertibat ılıyorlar. Hlz lee bu 
karekterde değlllz. :Fraoeız'lar 
glhl dftşQnmeyoruz ,, 

Bitler, bund•n ıoora lngi · 
Hz, Fraoeu;, ltalya ve Belçika 
eef lrlerlne vullen muhtırayı 

okumuştur 

Berllo, 7 (Radyo)- Alman · . 
yı ·aıa her tarıiıodı yarın (bu. 
gOo) biiyOk ıeallkler yapılacak 
ft Alman ordoıunun Ren hu. 
zı@ını fegal hldlıeıl kutlola 
nacaktır. 

Fransız 01dusmıda 

izin yasak edıldi: 

Parla, 7 (Radyo) - f.o'raneız 

ErUoı harblyel umumlyl" beş 
lunlığı, boıon ordulara verdiği 
acele bf r ıamlmde, zabitan ve 
efrada kat'iyen lzlo verilme· 

meslnl emretmiştir. 

Italyan'lar lngiliz Hasta· 
nelerini de hoınhaladılar 
Beyaz ırkın haysiyetini de herbad ettiler. 
Bunu bile bile yaptılar. lngiliz'Jer ltalya'ya 

şiddetli bir nota verdiler. 
-------~-~-------~ Londra 6 (A. A) - Habeıla· tını gGçlOkle kurtarın Royter 

tan'd• bir lnglll• ıeyyn hH· mubıblrl blldlrmektedlr. 
uneılnln tekrar bombardıman "Doktor Mıklln ıor bir 
edllmeııl (lzerloe ılyııi mahfel ameliyat yapıyordu. Bn •ıradı 
ler bertOrlG yaolıelığa mani ol Gıerlmlzde açan bir Italyan 

ı tıyyareııl iyice alçrldı, Gzerlnde 
mak ftzere ngillz ııbblye ıeı 

Iaglllz bayrakları ile kızıl baç 
kllatınıa yerlerini ve yer de· 
ırrtıtlrmelednl muntat:aman hal· lıaretlnl taııyan beyaz bıynk · 
e lar bulanan çıdır ve kamyon· 
yan bOktimetlne blldlrme&i hık· ları bombardımana baıladı. Biz 
kında Slr Erle Drummond'a yere yatmıetık. Y ınımızda bir 
talimat •erllmlt olduğono hı bomba pıtlıdı. Birkaç kala ve 

tırlıtmıktadırlar. kolun havada uçtuğunu gördGm. 
Eden bu gibi hAdlııelcrln te· Hombardımın yarım uat dnam 

kerrOr etmeııloe meni olmak elif.,, 
IOzomonu Graodi'oln de na Bombardımıada elti kadar 
zarı dikkatine nzetmletlr. yarala ôldG. Birçoklarını gOç 

Oıbeı bllktlmetl İngiliz bae ilikle t11lılıklar arnına eakladık. 
taoeıılnln bombardıman edlldl~l ltalyınlar ıon bardtetlerlle be· 
vakit en yakın kamptan Oç kilo yaz ırklD hayılyetlol de mah· 
metre uzaklıktı olduğunu bil veımtelerdlr . ., 
dlrmektedlr. Bu do~rudao doğ· Demletlr. 
rudın doğruya bir bombardı Londra, 7 (A.A.) - lnglllı 
man idi. ÇOnkO halyan uçığı hakt1metl; İtalyı'ya İngiliz kıııl 
Kor.o Ozerlne bombalar attık· haç h19tıneılnln bombardıman 
tan ve 4 çocuk, 2 kadın ve 12 cdllmeıılnl elddetle proteııo eden 
köyla öldardGkten sonra bH bir nota •r.rmlıtlr. İngiltere, bu 
tane lııtlkametlol ılmıo ve pek le bıkkındı derbıl tahkikat 
alçaktan uçmuetur. açılmaeını •e hılyın umumi 

Adi karargAbından verilen maluma 
Parlı - lnglltere'nln s 

A babı elçlıl haııtaneoln bom· tın ıevıtklnl l1temektedir. 

bardını etrafında yaptığı tabkl · 
katı bir raporla dıı bakanlı· 
ğına blldlrmlıtlr. Raporda, 
Boyler ıytarının ıözlerl teyit 
edilmektedir. Saoıldığrna göre, 
tngiltere halyaya otddetll bir 
proteııto not111 veredektlr. 

Londra 7 (Radyo) - Bir 
lnglllı luaılbaç hııtıoeılnla 

bombardımanı ııruıada baya· 

Müfettiş Ziya 
Şehrimizdeki ılrketlerln idare 

mecllıılerl toplantılarında Eko· 
noml bakanlığı namına komlıer 
11fatlle bolunaC.k olan eko 
noml bakanlığı mtlf,ttlılerlnden 
Ziya evelkl aktım Ankarı'dın 
oebrlml. e gelmte Te dtln Ay· 
dın'• gltmlıtlr. Ziya y1rın ıeh· 
rlmbe dönecektir. 

mtlcclere eığınmııludır. Bu 
suretle ntıfoıı zayiatının Onüue 
geçllmletlr. 

Oaetaoe çıdnları azerlnde 
btıytık 11llp tearetlerl ve kıııl 

ıalf p bayrağı olduğa halde 
nçıklar, bombalar atmı~lardır . 

Tek Gençlik 
Falih Rıtkı'nın 
Bir Makalesi 

lııranbul 1 (A.A) - Falih 
Rıfkı Aıa.; bugOokO Kızılay 

gat:f'leFlnde "Tek gentllk,, bıı · 
lıklı bir yazı ne~rederek bnı 

memleketlerde daha kftçGk 
yaoıa parti sınıf lırına ıyrılau 

gençlik yerine memleketimizde 
tek mtllet gençliği yetl,tlrmekte 
ve bu gençll~lo mezlye ba~la 

kalabalığı karı• duracağın• ıöy · 

Jemle ve demlttlr ki: 
- Kemıllııt genç-lk; Atı 

tGık·aa ıeacığı ahında ba kı· 

lıbalığın bagGu ve yarın bGttln 
hareketlerini kartılımık için 
hHırl.amıetır. Tark birliğinin 
en bnyak aembolG gençlik 
birliğidir. Şarklılar ve geriler 
bizden •yrı olclokları kadar 
bls kendi arımısda blrleıece· 
~iz. Kuearlar•n tenkitleri v"ya 
fU, bo hakıızlığı kartı kııgıa· 

lık bizi kllıGrGmG.,Qn ve me· 
denlyetlmizln daımınlannın 

poıuıunı dü,ftrecek kugalar 
ve ayrılık aebeblerl haline gel· 
mlyecektlr . .,; 

Milletler cemiyetinin (Itılya 

•e Babeelııtan'a) yaptığı aon 
ıulb teklif lerlnden bahıedea 

Son Poıta bu teklif lerla de 
meı'eleyl girdiği çıkmaadın 

kurt1rm11101 şGphell ~örGyor 

ve teklif in ameli kudreti bılz 
olduğaodı tereddGd göıterlyor. 
Aktım da ıynl meıı'eleye 

ıemıs ederek Iıalya'nın ıalb 

teklifini kabul etmeal meafHtl 
le.hı olduguna aOyllyor, fıkat 
kabul edeceglal de tGphell g6· 
rGyor. 

Muallimlerin 
Tecbizat Parası 
Ye·ni yıl bDtçesiıiden 

verilecek .. 
Bu yıl vlltyetlmlı emrine 

verilen ı 12 yeni ögretmene ve· 
rllmek Gzere geçen ıene bGtçe· 

ılnde pek az ıecblsıt bedeli bu· 
lunduğuodaa 936 bGtçealne borç 
olarak 1200 llrılık tecbl11t 
bedeli konacağı KtlltGr direk· 
t6rlGğGnden bGtGn mektepler 
batmaalllmlerlne blldlrllmlıtlr. 

Bu ıuretle hentlı techluı be· 
dell almamıı olan maalUmler de 
p1ralarıaı alacaklardır. 

lVloda Tacı Kraldan M. 
Eden'e Geçıt 
= --~~.,,....,,.......,,.........._,....-

Fakat, Acaba ltalya'da Eden'iu Mo· 
dasına Uvulur Mu? 

ti 

Seklılncl Ed•ard n&mile la 
glllz tahtını çıkmazdın enel 

prenı Dogıl'ın " Moda krı1lı " 
oldoAoaa ıapbfl yoktu, Bug6a 
moda krallığı Jnglltere dıt ba 
kanı M. Eden ftzerlndedlr ve 
ıeklılncl Edvard, clbıaın eo 
berbad giyinen adamıdır. 

Bu hal neden doAuyor? Diye 
dOeQomeğe bıcet yokı dGnGn 
prenı Dogıl'ı, bugOn elblıele· 

rlle mtıgul olacak bot deklka 
ya bile malik değildir. 

Prenı Dogal, bir umanlar 
olmuıtur ki cihanın erkek mo 
dalarının dlktatOrfl olmuetur. 
Cihanın btıtDn ttırallerl, moda 
meraklısı mGıterllerlne prenı 

Dogal'ın giydiği biçimde elblee 
ler dlkmlıler •e bu yftzden 
binlerce gGIGoç, dikkate tıyın 
feci maceralar da olmueıur. 

Bunlar içinde ıo macera 
dikkate ııyandır: 

Rhlyero'da, modı meraklııı 

bir adMD, giyecek huıuıunda 

Prenı Da Gal'ı kendlılae reb 
her lttlb11 etmlt, dıt ve iç el 
blıelerlnl dalma Prenı Oo Gıl 
biçiminde glJmekte idi. 
Bu ı;arlb lptlltıını bilen arka· 
daıları blr~Ga kendlılne: 

- Diyorlarkl Preı Dö Gıl 
ırnokln ile kumızı boyunbığı 

takıyor! .. demltltr 
- Şıbmı tdfyorsunuz?. 

- Ne ıakaaı .. , UOnkO ı••• · 
tr.ler y11dılar.. Orıdı okudukl 

Prenı'Jn mukallidi arlı.ıdat: 
larındıQ ay-rılırık ıoıuıu •~r' 

zlelnln yınındı ılmıı veı 

- 8aoa ımoldnle ıakma" 
Gıere bir kırmısı krnıt haaır. 

layınıı! 

Emrini verince, terzi bıyretleı 
Fakat ... Böyle bir ıey .. , 

Demek lıtemlv, Mukılllt: 

- Fakih, makatı yok. Çtln· 
ki PrenR Oö Gal böyl,, yapıyor., 

Diyerek ltlraa dlolememlttlr, 
Ve ... O ıktam ılmolı.lnle kır· 

mızı boyun bağı ıakmıı olarak 
gulotlye oıktıtı nkft, ıehlrde 
gülmeyen klmıe k•lmımııbr 

Prenı Dogal ıenelerce ıpor 

, .klaran• da b'r nGmone ol· 
muıtor. Golf ve te.olıte, prenı 

Dogıl ıpor kıyıfetlnl tıklld 
etmlyen, iyi ve ctntllmea bir 

ıporcu eayılmHdı . 
Şimdi Eden moda kralı ol· 

muttor. Blıce M. Eden'Jn bir· 
çok memleketlere moda 6rneğl 
ıeekll eımeılne lmUa yok de· 
ğlldlr; fakat ltalya'da bu ha· 
anıta mOaait bir semin bulma· 
11na • Babetlııan'ı Jaglltere yıl · 

nıı bırakmayınca lmlı.Ao yoktur. 

RHlm: 
GôrdGğGnGı reılmdr, bu· 

~üoktl loglllı kralının prenı 

Dogıl olduğu samana alt muh· 
telif kıyafetleri vardır. 

Lise ve Orta Okullar Satın Alcua 
Komisvonundan: 

.1 

Cinıl 

Yarım mert çelik 
Yumoeık çelik 

" çelik (Lama) 
El kalem çeliği 

Miktarı 

275 kllo 
355 .. 

80 .. 

50 .. 
Sıyryı ban çeliği 
Armlıtrong baH çeliği 
Frtıe kon•ekı 3!&. m. m. 

25 
10 

l 

.. 
" 
A. 

" " 22 m. m. 1 .. .. .. 26 m. m. 1 .. 
.. « 10 m. m. ı " .. aniye il 10 m. m. 2 .. 

Flatl 

Korao 
85 
27 
35 
:~s 

655 
1200 
3000 
2000 
2500 
1000 
1000 

Tutarı 

&uruı 

9625 
9585 
2800 
1750 

16375 
12000 
3000 
2000 
2500 
ıooo 

:lOOO 

Muvakkat 
temlaıtı 

Kurut 
727 
725 
210 
135 

1230 
900 
225 
150 
18 

75 
ıso 

" kamı oluğu için 

Tarak çakm 

l ıakım 2100 
l •. 6500 

2100 148 
6500 4 8 

Manyato (•lco) 2 •. 6~50 12500 938 

83785 6289 
i 

Bölge ıan'at okalo lbrlyacı için yukarıda nlcellklerl yasala on 
dört kalem lnaaım eçık ekılltme ıuretlle IS,3,936 cuma gGnG 
uıt onbeıte kGltGr dlrektörlOğOnde ıoplınacık komlıyonda ayrı 
ıyrı aıterilecektlr. hteklller yazd" yedi buçuk teminat ılıtları 
ile tayin edilen gGn ve Halta komhyona, tarnımelerl ıörmek 
lııtlyenler da hergGn Saa'ıt okoluoı milrac11tları. 27 3 8 12 

lzmtr 2 el icra M. dıa: 
Ülfet ve çocuklarının emlak 

Te eytam bankHından ödGnç 

aldı~ı p1r•1• maklbtl bankıy• 
lpol~ eyledlAI lımlrde eellmlye 

maballealnln balll rlfıt .,. .. 
caddeılnde 1, S, S no. la Te 

bılen 7 no. ıejlı olan hane 
ııhıanl bir knrldor ile uloada 
iki odalı ve fnkaal kGçGk bir 
aofa ile iki kOçllk odayı lhtln 
eden ve onan ırkaıında afak 
bir nlu ile bir mutbak n bir 

beliyı ve bunların GıtGnde bir 
taraçayı mGıtemll ve 1500 lira 
kıymetti bu evin mGlklyetl açık 
artırma ıoretlle ve 844 aum•· 
rah emltk Te eytam baakaıı 
kanuna mucibince bir defaya 
mıhını olmak ttrtlle arhrmaıı 

13 · 4 . 1936 pazarte1I gG· 
nG ıaat 11 Jfl icra dalremlı 

içinde yıpılmak Clsere 30 ,an 
mllddetle HtalıAa koaalda. Ba 
utar.. aetloeılncle •tat WeU 

tıbmln olunan kıymetin yaıde 

yetmlıbeelnl buluraı . ençok 
artıran11 lbıle1I yapılacaktır. 

Akıl takdirde 2280 numaralı 
kanana gOre Ml•t geri bırakıla· 
cak tır. Satıı petln para ile olap 
mOıteılden yaln11 ylllde lklba· 

çak delltllye maarafı alanır. 

lıbu gayri menkul Clzerlnde 
her hangi bir tekilde bık lale· 
binde bulananlar ellerindeki 
re1ml •eaılk ile birlikte yirmi 
gln aarfında iımtr lcraaıu• 

mGracaatlerl ltaımdır.Altai halde 
hakları tıpa ılcl!lnce mıhlm 

olmadıkçı p11lıtmıdaa hariç 
kahrln. 141936 tarlbloden 
itibaren eartaame berkeee ıçık· 
tır. Talip olanların yllsde ye
dlbuçuk teminat akçuı veya 
mllll bir banka itibar mektubu 
n 3(·2292 doey• aamar11tle 
2 inci icra memartaıana mG 
raeaatlerl ıa.a olaaar. 

B ... No. 899 



Avr a Ko un-; Bir Harbe 
Doğru Gidiyor! 

------
- 8aştarnfı lci sayfada - metl, uzlaımak letememlttlr. Belçika'du Deri1ı Akisler 

bomba gibi petlamı"tır. Fransır, Hatta, M. Hltler'io Parl Midi BrOkael, 7 (Radyo) - Al 

eon zamanlardı imzalanan maR l?IZeteeloe nrdlğl dlynden ıoo · mın ordular1Dın Ren bnzıunı 
hedeyl ileri eilrerek 1oglltere· ra da Fraoeız elçlel bizzat Bil iogıl etmeleri, borada derin 

den 'yardım diltmlştlr. ler'e mOlı\kl olmuı n bu md akisler yapmııtır. Bııbıkan M. 
Psrls gezetelerJ, lnglhere'olo, lakottı g~rOetUenler, Hhler'io Vaoze14nd, Almao mohhraeıoı 

imdi Frenea'ya yardım etmesi arzuelle glztl kalmıttır. ılıoce aa bakanını nezdloe da· 
elzem oldoğoou ye.zmoktı ve Fransa umumi elkArı, Al ut etmlı •e uzun mllddet ko· 
\;Ok heyecanlı neşriyat y11pmak manyı'nın son hareketini barıt• noımoıtnr. BelçUı.a kabinesi, Pa· 
ıudırlar. ıykırı telAkkl ehnektedlr. zarteel gOaQ fnka'ide bir top 

Berlln, 7 (Radyo) - Diller, Aeıl hayreti muclb olan bir lıntı yıpacıktır. 

taklh etmekte olduğa ıly11eıln clhel varea, Bltler'Jn, elmdlye Paris'de uzun müzakereler: 
muvafık olub olmadığını reyAma lı.ıdar dılma barıı ve azlatma Pırtı, 7 (Radyo) - M. Flan 

mQracaat etmek ıuretlte bogftn · taraftarı görOodftğft halde, ıon den, bugün Kedoreefde logll 
terde Alman milletinden eora- zamanlarda bu yoldan aoaızıo tere'oln Parle elçlel Slt Jorj 

caktn. Reyldm, bu ayın 15 inde ayrılmasıdır. Klark ile ltalyı ve Belçika 
olacaktır. Fransa'dcı umumi kanaat: aef lrlerlol kabul etD"lt n uzun 

Berlla, 7 (AA) - Alm n Umumi kanaata göre: maddet konoımoıtur. Bo ko 

kuvvetleri, bu 1&bah ıaat be~te Almanya, tedrici surette moa nuımıda, Almaoya'aın Lokarno 

Kolonya karşıeıoda Selç, mev· hedelt1rl botmakta ve hiçbir moıbedeelnl hftkGmsftz bırakan 

kllnde aekerlleetlrllmemle tren ıey tınımımaktadır. ıon hareketi meyzuobıhs ol 
bölge ine glrmlşlerdlr. Bu vaziyet kartııında Fran· mootar. 

\'arm Eliza sarayında bü- ea'nın Almanya'ya hlmad gös· M. Flınden, bandın eonra 
yük bir ıoplatıtı var termeeloe lmkin yoktur. Bun· Rue vs Leh ıef lrlerlnt de ka· 

Parl8, 7 (Radyo) - BogQn dan dolayı Frao11, kendi em· bol etml~ n nıGteaklben Çe· 
eaat 18 de Fransız nazırları niyet ve seJAmetl için )Azam koeloflkya maıılıbatgOzarlle de 
ile elyıeol ricali toplanruıe ve gelen tedbirleri almakla beraber, konoomuetıır. 

lcıb edaree uluslar koromooa'da 
ha toplantıda, erkAaıbarblyei P_~ule 7 (Radyo) - M. Flan· 
umumiye beş anı Gamelen ile mOracaat edecek ve muahedelere den, eou hAdlseler hakkında 
eQ bakını Moren; Aleaa Loren riayet gösterllmeelol isteyecektir. l(tzetecllere dlynde boluna 
nazırı ve deniz nazırı da ha· (Ren) kasabalarında büyük seı·inç rak demlotlr ki: 

r.ır bulunmuşlardır. • Berllo, 7 (Radyo) - Rıylo · - 29 oubatta Berlln elçi · 

Başbakan M. Alber Saroooo tağ mecllelolo bugftn~Q toplan· mize verdlAlmlz talimattı bir 
bı kanlığtnda cer«>yan eden •e ırnnda Hhlt:r eöyle•lnl verirken ozlaıma için bizzat M. Bitlerle 

konferans mahiyetinde olan Alman ordolın dı Ren hnza· konuomaıtnı bildirdik. M· Bit· 
bu toplactı, gece yarısına ka· ıındakl bitaraf bôlgeyl lşgıl ler, elçlmlze verdiği cevapta, 

dar ecırmOştiir. Yarın Ett11 81 ediyorlardı. uzlaşma için birkaç gan sonra ıart 
rayında cumor başkanının rfyı · Almıo ordusu (Mabat), (K.o larıoı bildireceğini beyan etti. 
Betinde ayrıcı bayftk ve eamll lonl) (Fraokfort) (Krileoe) ve Bogtıo aosııın Ren havzasının 
bir toplantı daha yepılacıkıtr. diğer kasabalara girerken bfl· gayri aekerl mıntıkasının Al· 

Parla, 7 ( Radyo ) _ Ajane yak tezabnratl11 karşllanmııtır. m.u ordular tarafından logal 

lzaılr 1 el lem M. dan: 
M ustafs i\' acfnlo emlıik ve 

eytam bankaeındao ödOnç al· 

dığı paraya mukabil bankaya 

ipotek eylediği tamirde mıh· 

modfye mahallesi etki balık 

pazarı yeni btıyftk tohaf iyeci· 

lrr çarııeında k4f n 45 oolo, 

cephesi eeklz metrellk arı BO· 

kak, 11~1 44 no. lo areı, ar· 

kası 52, sola 46 no. anı n 
Ostande bir odaeı olın 1100 

lira kıymetindeki ha mağa11· 

nıo wülklyetl açık artırma ın · 

retlyle ve 844 numaralı emlAk 

ve e7tam bankuı kaoaoo ma 

clblnce bir defaya nıahıoı ol · 

mak oartlle artırmaeı l ~l 4·936 

pazarteel gGnO eaat 11 de icra 
dalremlı lçjode yıp.lmak Gzere 

30 gtın mtııJdetle 11tıhğa ko

noldo. Bu artırma oetlcealnde 
satış bedeli tahmin olanın kıy· 

metin yazde yetmlı betini hn· 
larea en çok artıranı ihıleel 

yapılıcakt1r. Akıl takdirde 

2280 nnmarıh kanona göre 

Htlt geri bırakılacakhr. Satıı 

peetn para ile olup mOoterlden 
yılnız ytızde lklbuçok dell&liye 

masrafı alınır. lobo g•yrl men · 

kol Gzerlade herhangi bir ~e· 

kilde hak talebinde bulunanlar 

ellerJodekl reemt 'fflHlk 11" 
birlikte ylrml gao zırftnda lı· 

mir lcrııına m6raatları lbım· 

dır. Akıl halde hakları tapa 

ılcllloce mah1m olmadıkça pay· 

lı,meıdao hariç kalırlar. 1·4· 
1936 tarihinden itibaren eart· 
name herke!e açıkht. Talip 
olanların ytızde yedlbuçok le· 

mlaıt akçası veya mlUi bir 

bıoka ltlb.r mektubu ve 

34 2419 dosya nomaraelle hl · 
tinci icra memorluğana mGra· 
caatlırı ili o oluaur. 

Milli EmlAk MQdOrlOği.\ndeo: ~ 

Nomara 3 4 
47 Kelafdt maballeslolo bllyftk camgöz okeğında 4 

eeki 49 taj No. h evin 16 hle ede 4 hlsst>ıl. 
1 1

., ,ı 
·'8 Şeyh mahalleeloln bamyacı so. 31 eekl No e• ile C 

29 l•j 1\ 
de yarım maeura osmıuıga ıoyuaun 48 blııeede 1 

bleeesl . 
4 9 d~rdilncQ eoltaalye zeucl sokağındı 

No. la 68 metre murabbaı area . 

8 eski 4, l t•J ı' 
Jf 

5o dçftncft enltanlye btııeyln ığa ıo . 9 yeni No. lı 
179,50 metre murabbaı ar1a. • lı j 

51 Dçftocn eoltaolye bOe!!yla ağa eo. 3, 1 yeni 0
• 

83 metre murabb11 area. 
52 doleplıkoya kabakçı ıo. 170 eski .No. h 20,oO 

metre m. arsa. 170 taj !( h 
53 dayı emir mıhallealnln kabakçı so. l4i yeni 0

• 

7 3 metre murabbaı ıreı. 146 
dayı emir mıhılleılola kabakçı eo. 14.8,1 
75 metre m. area. 

~o. h 
5:1 tuıcu mahallesinin kabaçı sokağtnda l eski 

72.50 metrf' m. ırea. l taj 
55 dolaph~tıyo bayburtlu eo. 6,8 eıkl 6 tıj No lı 

4 2 metre m. arııı. "' 56 
56 . dayı emir mıballeılnlo ye\değlrmenl so: 88,90 c:• ı•· 

92, l 92,2 tej numaralı 111,50 metre murabbaı 11
1 

l 
~- eık. 57 akçalı mıhalleelnlo damlacık yokoıunda ' ı 

81.l tıj No. lı 21 metre murabbaı arsı. . Ji ,., ,., 
58 dolıplıkuyu 1 mail efendi ıoka&ındı 3 eekl / 

oumauh 21 metre murabbaı rea. 60 ı~ 
59 dolaplıkoyu lemall efendi ıokak 4 eekl No. lı 

metre murabbaı area. 4 taj ıııj 
60 memdublye momco zıde tokağında 46 kıpı GB ~ 

65,25 metre marabba1 arsa. . , Ol 3 

6 l dolaphkuyu makara eokağiodı 125 la) No. h 
metre murabbaı ar11. , 1, 25° 

62 tetlklAl mıballeeloto gftodfiz eolağıoda 21 eekl N:tesı 
n 34,50 metre murabbaı nlo ıeklı blesede 4

111 
,e 

23 tajhsı ve hazine namına yazıla boolok, •' 9 
beli •e en kuyaıo lıtlrakl daimi ta arrul bıkk•· ,. 4 

63 lklçeemellk caddeıılode 171 eski 191 tıj uuo> 
rah dnkk4u. 05 2 JC 

64 horıldlye mahalleelnlo tllk.Ulk cıddeelad~ l ;., 
eıkl 99 yeni No. h yahodibane içinde k&lo "' 

1 
ıeklz hlHede ilç hlsııesl. tıe •'" 

Yolı.arıdı yazılı emHlln malklyetlerl peoto par• rtbftı~al 
azere arttırmığa konulmu~tor. Alıcıların l 9,3,936 t• oıO' ,1 
ıembe gtıoa Hat 14 te Milli emlAk madGrlyetfode 6~ 
11tıe komisyonlarına mOracaatları. , 

lzmir Yün MeosucııtJ 
• Hav 'a göre, Fransa; bu ayın Büttlo ktlttıelerln çanları çal· edildiğini haber aldık. 

onuncu günft toplanacak olan makta idi. Eneld Alman tank· Parls 7 (Radyo) - Bu gece ~' 
ol atılar kurumu·.·neıdlnde te•eb· Jarı, ağır toplar ve tayyareler Berllo'tn her tarıfıoda fener DA a d ----+.. ıd•~I 

B. lı No. 402 Türk Anonim Şirketı 
y l l 1 d 1 cul D Gnyaca tanınmıt • ş H ıa. pıo•' ,, 

ba3ana boluoıcık ve Alman· girdi. (Koloni) kaerbaeında za · a ay arı teri p e 1 mfetlr. Ynz lımlr 1 ön Mensucatı TOrk A. • ola a •• 11~, .J 
ya'oıo Lokarao muahedeılne bıta bal.km heyecanı • z~ptede· binlerce halk, Rıylıtağ ~.bloaııı mıı fabrlkaıı mamo14tandın olan mevsimlik "" 

0
k:erre \~' 

karşı tıkındığı dorum için ted memlt •e kordonu kaldırmıya. öoGnde toplanarak milli maroı k•ımıılarla, battaniye, tal ve yün çorapları, b . 10~• ,r 
bir ahnmısını letlyecektlr. mecbur olmuılor. (Koloni) be· çılmıılar ve ellerinde bayrak· açılan Blrlacl kordonda Cılmhorlyet meydanı cı 9;;,I) ~ (t 

Son /ı{uliselcre Ruş-Fransız Jedlye reisi, bir ıöyln vermek lar olduğa halde Bitler lehine numaradaki (ŞARK HAll TÜRK ANONiM şlıt& fe ~rf I 
paktı mı sebep oldu '! euretile Alman ordularını ıe · oQmaylıler yapmıtlardır. zaeıudı 81tılmaktadır. Meılur fabrikanın metıoet oıO~ 

Parle, 7 (Radyo) - Fraoeıı lft.mlımıştır. Vaolngton, 7 (Rıdyo) - Al· lıiberlle berk.eıçe mıhlm olan mımolAtını mobtereOJ 

eaylavlarındeo l\füııyü (fetlojer) (Ren) hnzaeıodıkl ıehhler, maoay'aıo Ren hanaeıoı legal terimize bir defa daha tavılyeyl bir vazife btllrl•· 

Frausız parlıtmentosu başkan Alman ordusunun geleceğinden etmeıl, borada derin ak.leler , , Jtol1 

lı~ma htr istizah tekriri vermlo cnelce bıberd11t edilmişler ve yapmıttır. Caıeıeler, ozon ma· Toptan ııatıo yerl : Birinci kordon No. 186 :;ırl>: ,ı 
ve ııon hlidlselcre sebebiyet ve· fakıt bo haberi, şimdiye kadar kaleler yaır;arak Almanya'oıa Anonim Şirketi r "t'° 

Perakende 8aho yeri : Yeni wanifaturacılarda nıiııı• 
ren Rus - Fransız pakta için gizil tutmuşlardı . bu hareketini çok tehlikeli ıd· 

Cad. Sağır zade biraderler 
izahat verllmes\nl lstemletlr. l,ord Eden sefirleri ıapl(J(/r: de7lemektedlrler. Kuzu o~lu çar~uıı Aaım Rı~a ve biraderleri 

Hitler cmeızuı Loudra, 7, (Rıdyo) - Lord Berlla, 7 (Radyo) - Ko· Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin 
f ıkrini değiştirmiş: Eden, bugQo Franea'aın Londra looya üzerinde Almın askeri puan F. Kaodemiroğlo dof ,J 

P rls 7 (Radyo) - Almın eeflrl ile ltalya ve Belçllı.a el tayyareleri oçoolar yaparken ma ıee• f'f 

HAB 1 G Yel ki ihtiyar mecli· gOoft de bayr• uıo•0 dl 
ye'oın Ren bitaraf mıntakaeun çllerlal kıbul dmtı ve kendi · Alman aekerlerl Ren gayri as ğlnden mezkür d•bııııı 1~ 
legal etme 1 ve Lokarno moa· lertle ıon hadiseler halı.kında ke-ri mıotıkaeıua girmiştir. Soo sinden: eekl ıartnamtırnlı 

81 
,e ~ 

hedeelnl t nımaması, btıynk bir koouımuotur. Lord Eden ıeflr· zamanda Kolonya · n diğer yer· Kibarların şapkas.ıdır 13 ·2·936 gOolemeçll ve 17 gOo dabı uzatılo>• ooltı" ,1 
tesir uyaodırmıştır. ler ayrılmadın enel telefonle lerde pollı konetlerl göze çır· 111yılı ıartoımeye göre köyfl nlnde 20 3.9S6 a ~oo~~ 

Frauea, geçen lkloclteorlnden Baebıkan Bald•lole uzun aza· pıcak derecede arttmlmıotı. rlıe edilmlo bir haldedir. ( K.a· mftz 11ndığına alt yağ n un teaadQf eJeo co~:,,ırf1 ,~ 
beri Bertin elçisine talimat ver· diye konuımuıtar, hıb"r ıho· Geç rnkit işgal edilen ~ehirler: mezru hen), ( Doıeldorl ), (Eke· fabrllu11nıo iki Benellk icara 15 d"'I yıpıllDası ~ ıet11, 
mlş ve Almanya ile ne yapıp dığına göre, Pazartesi ( yırın ) Berllo 7 (Rıılyo)- Son da· l111apel), (Şırebroker), (Esen), •erilece~l 21 &?ÜD müddetle Şartnameyi gör0J:b•1''~~~/ 
yapıp bu mesele hakkında bir İngiliz Nuırlar mccllel topla · klkada alınan hıbl'rleie göre (Frankforaormen) •e diğer te· mazayedeye çıkarılmış lee de luzılbabçe ıoııJ t.O 

uzlaşma çaresi bolmaıııaı btl nacak n Almınya'aın hareke· (Ren) hnzaeanı l11a' eden Al birler de geç vakit legal edil· olmdlye kadar hiçbir talip zu Yelkt köy bıoılığ~;,. 
dlrmle ise de Almanya hllku · tini tedklk edecektir. man orduları, tamamen moto mitlerdir. hor etmedtgloden ve ihale etmeleri fiso 010 fi' 1 
......................................................................... lllİı.ii ........................................................... ~~~of~lf~~ 

danın ökııOılerlle f11la mee!!ul Geçen yız tatillerinde, im Rueya ıhnllnden henOz blhı· pek eılı.lııao bP a ı ,e ~ 

KATYA 
• 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-16-
11 BütOo buolar.,1 elze anlara. 

c ğım. Uzun eeylerdir! Fekaı, 
bo noel gecesi, bana hu kadar 

bQyftk bir ne,'e "" saadet beh 
eedeceğlnl e nmıyordom. Benim 

"fizel kilçQk kadınım, elz be · 

nim bu yılın noel hediyesi ol· 
dunuz ve elzl bana "0., nrdt! 

17 seoe sarayda 
1863 tt Petreeburg · karo vel 

mevelml, btlhasaa sarayda fev· 

kalAde olar k geçiyordu. 
Uzan zameodanberl haete 

bulunan lmparoıorlçe vrı ikinci 

Al«>kııaodr'ın r.e•ceııl Marl Feo· 

dorıo•nır blraı iyiliğe yoz tul · 
muş n Uk olarak bfttiin Rus 

aeılzadelerlnln iştirak ettiği 

11ray bıloeunda hazır bolunu· 

yo.ıdo. 

imparatoriçenin baetalağı, ea· 

rayın mot•t baloltrıoı dar· 

dormuotu. 
Bu belolıır, bu davetler Kıt· 

ya f çto yllkeek doatu tırafandan 
kabul ve ayol zamanda serbesti 

fıreoıları idi. 

! mporator Oolgovutl b11Uf' 

... d ıılA ıı' I olduğa için Smollo terbiye paratoruo araba11nın Peterhop her bolooao genç preneeıı tto, hakk1oda lcı e ..,,,, ~ 
mfıeHeeeelnde emeall meebuk yolu Gıerlode klln ve Dolgo· bu mutlıklyet n lıtlpded Ruı bahaneler~, ilk ı• ıo-'~ı'; 
olmıyao bir oekllde Kıtya'osn vokl'lerla yeni ikametgahı olan ya'eının yarı mabod telAkkl poll'JI preoıee ,_, bf 1t ~ b•'• fe ,,i bir ıene enel mektepten çık mütevazi Villa ~nftnde dordoğo edlltn hflkftmdarıam tebaasının Prenıee L11lz, ~·'' e r I 
m11ınıa teminini lrado etmlotl. ve preneee Mlıel'den bir çay ıllni hayatını da kar11mı11 lerlodeo soor• 01'.eii' fıılo 

Kıterfo Mlhallovna heoftz almak istediği gôrülmüıtft. Genç haeablle derin bir hayret ho· Oolgorokl'leılP ~{~ ı~'' ,11• • • 
onyedl yaeında iken bOyQk •e gılzel Katyaj yengesine im· ıule gedrmletl. eız bıraktıklar• 1110• .,c 
kardetl Mlbıl'lo, çok sevdiği paratoron ağırlanmasında yar Birinci aydı, çok ııamfmi, rayın hlmıyeıl • t fit g~ ~' 11 

N ' b k L a.1 d 8 d K dl9 ,eı I" apoll il lr ızla, amar .. z ım etmişti. na ıo @onra, çok tıbli dostane olıo hu ziya· biliyordu. eD i1 " 0ıı ~ 
Loylz Volkouo e•leomeel eaye imparatorun muhtelif bıbane· ret mönaeebetlerlo, Katya ile caeının teehhül:: tl0~111c 
ılode ytnl bir alle çıtııı ol lerle birçok zl7aretlerl daha tıkalaomılarıa, köpek ile oy tadığını biliyor İıııP' ,., 'I 
muştu. göriUm01Ui. oaımaların, koçnk hediyelerin, ıabıhın beeıode 1 ,_,t.O 11~ l 

Petreebog'ta kibar mebaf ilde Petreııbarg'dı dı, (mparator ne netice nreccığlot prens Lutz ıııın çaya geldlğ )t011' 
devtran eden bir rhayete göre bir al "t:Zlotleladen '"yabud bir tür1ft takdir edemıımlotl. ve heyecan ile .. oı~o·,, ı•' 

" ko~"' Jtt' ,f 
imparator, aell fakat fakir za . bir kıta ve kıılayı teftltlnden Mlıel Dolgovukl, aeked vı· çarını lgzaz• Jr ", 01' 
b h b d bt lLlocl Alek••0 ~ .Jl ite Hsa azloeıhı en r ter • döntlıOode, Do1govolı l'lerio mu zlfe ve mer.borlyetl hısıbtle • ıoo•" 'j 
vet, cehfz ııekllnde bir dogoo nkkaten kıt ikametgahları olan kıtlıda bulanmakta olduğundan, demlılnde bn .,,,••"' gtt·;ı 
bedly~I nrmlıti! Boseona'ya u"ram•k adetini çav vakti hemen hiçbir zaman maiyet efr1dı _, 1ıed· ~,~ 

" Ate"eı9 ,~ 
Do JeehbOI, Kıtya'1a tıbıl· thdH etmfttl. evinde bulonm1Zdı. Bu ıebeple .ı. 'tklka ve t'd"" ıı 

llnl bırakma"a Te 11ny ııloa · Bo bal, mahallenin poltelol prens Lulz ve genç görOmcesi de bolouao Mıır "'' 
1 

b d b• , 
larında rr.emcn bolonmağa fır · t,.tliş~ düeOrmekte idi . Ayni yalnız buluooyorlarda. nıa eıbhırln en .,,,111 

1 :ı 
ııat ve mOe ede vnml'kt~ idi. ı11oıınde, tılyı'dıın gelmt~ vfl imparatorun, vokh Reçttkçc 
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1 IOğOnden: 
:= A - Fabrlkamııdı bemea 11talıcaktır. fi Jptıl edilmlt Ujıdlar boadrolar, elekllrlkler bnagaaı IAmbt 
iE ıtıelert, llmbı vidaları muhtelif bOyOklOkte teneke kutplaı 1 O 
! em. blle~I taıı ve eekl blleAI tııları bor9 ye borç muknnlırı 
ii çelik damgılır gayri moot111m Uğıd karaotalart. 1 8 - Bir eeoe içinde fıbriklmıadı çıktıkça ıeıllm adtlecsekı 

i
- Tcıuıa tosa tahtı tııı tıbtı kırıntıları eıkl tenekeler bnt»lq 

k11ıtlarJ yanık makine yatları , 1 Yakardı cloı n mahiyetleri göderlleo kollıoılmıyıo lnaııpı 
!C "" hurda eıyıdan A fıkraıındıkller ihaleyi mGtuklp B fıkra• 

l 
ıında göıterllenler ea geç Gc gftade bir kaldırılmak ımrılle açık 
artırma ıureılle 23-3·986 tarihinde taıt 15 de 11talıcıktır. 

İeteklllerlo ıartaamelerl görmek Te mobımmen bedellerin• 
i§ nazaran yGıde 7 ,5 mot1kkat temlaatl111aı yatarmık ft;gere pı· 
::: zardıo bııkl bergftn fabrikamı• alım Atım komlıyonnnı mft· 
§ racıtlın. S 8 12 16 664 

~ • 11111111111111111il111111111111111111111111111111111111111illlllil111111111111111111111111111111111111 == == ~ E Yemiı ığıçlarıaıo böceklerden "" kurtlardıa mohefasaıı için 5i 
::s: == = 
llYedikule Gazhanesinin! 

!~ (Karholineum) ono·I 
= ~ KULLANINIZ. 1 
-- -== = ;;; ~ Adres : Metro Han, ~ 
~ ~ Beyoğlu, lstanbul 1 

=-5
_~ i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm 

Milli Emltk MGdGrllğftoden: 

Dlloya, gnnnn en son haberlerini bekliyor. Herke~ makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

Yunanlı D. No. L K. 

==-

=_= 

4

4

1

1

5

6 Yol bede1ıenl eekl 45 oomarah mubıerlk 23, 20 
700 metre manbb11 meaahıh dlkkta anaıı. 

bakır bedtıılenl d•hlllade kıalır •l•ll bıaı lt1l11Uade 

1936 Modeli TELEFUNKEN :: t>ıkl 38 No. la 18,24 meıre murabbaı meıahılı hacre 
- Gçıe bir hlHeel. 250 

250 

Radyosuna sahip olanlar en yelJİ haberleri, en temı·z ve en pürüzsüz =~~- 414 bakır bedeıtenlade kızlar •Aaeı hını htl11Unde eıkl 
40 No. lı 18,24 metre murabb11 meıah•lı bacre 

olarak alırlar. Siz de her hal~e bir Rad)1oya sahip olunuz ve -=~ ,~9 nçıe bir htnee1. ~v göz\emecller çarıt1ıodı ıbdnrubmaa hını lçlode 
49,9 No. la 4ıi metre murabbılı me11h11lı mağaza. 
karıtlaa balbal eokık 82 eski 6:! tıj No. lı 105,:{0 

750 

1936 Modeli 
543 

Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına her 
409 

halde hayran olacaksınız. = 396 

Bourla Biraderler ve Şeı. Gazi Bulvarı-lzmir İ 479 

~~ııı11k111111111111111111111111111111111111111111111111111" 11111111111111111111111111ıı111111111111111111111111Hııuıı11111111111Hl1111111111111111111111111mnnı1111111111111111111111111111111111111nn i 
r Omutanhğı sat. al. komisyonu ilanları bhllkıe teminat ve teklif mektuplarını hnl ıarflar ihale 157 

&ııı. M, S eaaılndeoden en geç bir ıaat enelloe kadar M. M. V. 158 

11 

1 · ıt. Al. Komleyonundın: l _ &ı !ilin a mı komtıyooonı veraloler 
b •t. M,, in göetereceğl yerde 210 lira bedeli keılf 11 669 , • 

8 
808 

15 
lr •det iç ka11nh yemek oc.ğı lntHı •çak ekılltme 3 

•uretlle m6aak11aya keamuıtor. Mıt. M•. llt. al. ko. re. dea: 762 
2 - lbıleıl 21 mırı 936 cumarteel g6oa ıaat 10 dı Izmlrde 1 - Bnı kıt'ıll için bir adet pente motör6 açık ekılhme 
3 _ ltıılıda Mıt. M•. Satan alma komisyonunda yıpılıcaktır. ıuretlle mftaıkHıya konmuııor. 
( Temla11t moHkkatc ıkçeıi 15 Ura 75 koroıtur. 2 İhalesi 20 ·Mart· 936 cuma gantı eaat on beıte İamlr'de 
s - Şartoıaıesl hergGa komlı•onda görQleblllr. kışladı Mftııtıhkem mnkl Blhn ılmı komlıyoouadı yı · 

- I1teklllerla ticaret od111nda kayıtlı olduklarını dair Te· pılıcaktar. 
6 •ika gôıtermek mecburlyeılndedfrler. :l - Tahmin edilen tutarı (750) liradır, 

- Ekılltmeye letlrtk edecekler 2490 11yılı bnunun iki 
4 

- Teminata moHkkıte ıkçeal (57) liradır. 

825 

706 

le GçGoca maddelerinde "" ımrtoımeılnde yazılı vealka· 5 - Şartameıl her gftn komisyonda gôrleblllr 
lırı •e teminata munkkate makbuılarlle birlikte lbılc 6 le\eldller Ticaret odaııodı kayıtla oldukla~ıaa dair nılka 871 
laatandau enel komlıyooda b11ır bulunmaları . 586 göstermek: mecburlyetlodedlrler. 

Atıı M 
4 8 13 

18 7 Eksiltmeye lıtlrak edecekler 2490 aayıh kanonun iki Te 840 
QçGncG maddelerinde ve ıartnımeılnde y111ıh nılkaları 

l · '· ••t. el. ko. rı. den: 
- a ••• kıt'•ta için (611) llr• dok11n beı kuruı bedel 

ketlf 11 bir adet dt'nlz molôrG tekaeei açık ekelltme ID· 

2 _ ;eUle ınlnakatay• konmuıtor. 

ve teminatı mu•ıkkatelerlle birlikte ihale 111tlndeo 

13 
enel komleyoadı hazır bulunmaları. 

567 3 8 18 
626 

metre morabhıı muahıh ayrı ayu iki oda Te ••· 
luyo mOttemll. 200 
kırııyab ıl•ybey çalgıcı yeni galibiyet ıokak J o. ı 
eekl 5 No. h 286,50 metr& murabbaı meeabalı ar11. 250 
karııyıkı ılıybey plllç yeni yıldıa ıokak 18 eekl 
18,2 taj No. h 167,5 metre murabbaı metahıh ına. 150 
ıurao menemen caddeel 102 eıkl 143 t•j aomarıh 
116,48 metre murabbaı meıabılı bir odı bir eofı 

300 
ıvluyo mtııtemll n. 
Bayraklı bornHı cıddeıl 65 numarala dOkUn 600 

" .. .. 67 .. .. 600 

bayraklı barona cıddeel 24,26 eekl 20 taj No. la 
100,73 metre murabbaı meeabılı d6kkln •e ır11. 200 
bayraklı balbal ıokak No. 18 iki oda bodrum ıufı 
Hluyo mtııtemll 83,99 metre murabbaı metahıh n. 3:>0 
meretall buraHı ceddeel 4 7 eıkl 43 ııj nom•nh 
180 metre murabbaı menbıh bir odı koridor mat· 
bıb aTlo bahçeyi m6ıtemll evla a11ıf bbleıl. 
burana beyler eokak No. eıkl Ye taj 40 iki oiı 
korlkor matbıb nla çamaıırhaoe ye mlıteıek ku· 

ıso 

yaya mOetemll 95,47 metre murabbaı me11bıllı bir 
katlı ktrglr n. 3()0 
baraan m011baka ıokak e1kl H ııj 25 No. lı 28,86 
metre murabb11 muıhalı dokUn. 400 
bornaH birinci yıka sokak 10 eıkl 2 yeni 10 taj 
No. lı bir oda n ı•loyu maıtemll 343,80 metre mu· 

k L f 250 rabbıı meeabala bir ıth alrg r n. 
boroHa kaçak ç.y ıokak eıkl 43 ııj 51 No. la 78,30 
metre morabbıı menbıh iki odı koridor motbah 

nlo kilere mlıtemll n. 600 
haleıl 20 :Mart· 936 camı gtıoO ı11t heı buçukta 

1•111lr'de luılıada Mıt. M '· satın alma komleyooundı 
Buca Şarhaylığından : 

Buca Şarbaylığındın Sa Proıeıl mQaaka111ı 
844 eeydlyGf fetyıdl eokak 28 eıkl No. lı 901 metre 

murabbaı anaaıa l,S hl•eel. 260 3 Yapılıcaluı 
- Şartnameal 

4 
bilir. 

L h k d Buca Beledlyeıl Bacıyı 5 kilometre me11fede bolunaa kaagOI 
••ılfnıme "' reılml er gtıo o. n ı görftle kll d LI S 101 me• n e.. u menbaındın ıuyu demir borular Talltıılle kııı· 

boca mecidiye caddeıl 21,19,5 No. h dlkUn 260 
boca Gademlr ıokak 44,S, taj No. lı 200,43 metre 

-1 S _ ı,:IDlnatı IDDHkkaıe •kçeıi (45) lira dokııan kuroıtor. 
ekliler Ticaret odaeıua kayıtlı olduklarını dılr nılka 

6 _ i~lterınek mecburlyeılodedlrler. 
ılltıneye lıılrtk edecekler 2490 11yılı kanunun iki ve 

ct9ctnca maddelerinde "" ıartoımeılnde yazıla veelkalırı 
•e teminatı mu•akkatelerllt' birlikte ihale 111ılnden 
"'•el komlıyonda hazır bulunmaları. 

..... ~h 
566 3 8 ı:l 18 

l _ · ••t. ıl. konuadan: 
~ılorUer Cebeci'de aıkeri haetaneeiode kalorlfr.r "" sıcak 
0 teıl11tı yıptmlmak tızere kapıla zarf uıullle ebllt· 

l .. ,11 
111"Y• konmuetur. 

dlutıra 16,09 llrı 58 kuruıtor. Keılf n şartnımeıl be· 
1 eline k bıleıt areı lnıaat ıobeelnden verilecektir. 

ı!!0:Mart· 036 11lı gtıotı saat 11 dedir. ltk teminata 
• llrı 72 koroıtur. Ekıllmeye ~lrec,.kler 2490 ııyıh 

•aonaa 2, 3 ctacQ maddelerinde lıteaea belgelerlle 

bıya getirecektir. Bu ıu hıkk1Dd1 Nofla Babnh~ı bey'etl fenol· 
724 

yeal tarafından yapılıp gönderllmlo olan ıo raporundaki ıeralt 
dairesinde hlr ıu projesinin y•pılmıeını lftzum ~6rGlmlıtlr. Mes· 

707 

kur rapor dalreelndc proje tanzimine tıltp olan mfthead~ıler bo 
bıpda yıpılan mGnık111 11arıaımeelnl gllrmek •e eyy•mı tadlllye 
mChteına olmak llıere 20 · 2 · 936 tarihinden 9 • 3 · 936 ta 

686 

rlhlne kadar mGnak111yı çılı.arılmıetac. MGoakaeaya lttlrak ede· 683 
cek olan tıllplerln Buca Bcledlyeelnc mGrıcaatlıra Uta olunur. 

23 3 7 468 

marabb11 meıahılı Urglr · mııasa. 1000 
huca ıpAı mahalle lıt11yoa caddeal 35,21 ııj No. la 
iç oda mutbıb koridor genlı nloao mctıtemll 117 ,85 
metre murabbaı me11bılı ktrglr n. 1000 
baca ııagı mıbılle Gıdemlr ıokak 11,1 No. la 37,57 
metre murabbaı ktrglr dGkUa. 
bacı ıı•A• mıbılle lıt11yoo caddeıl nımık bmıl 
ıoklk 2 eekl 2 taj aamırah 1297 ,98 metre marab 
bıı meeahılı donrh arta 9,16 hlueel. 

500 

760 

lzmir Vakıflar OirektörlOğOnden: 673 huca aıığı mahalle mecidiye yeni belediye caddell 
29,31 eıkl 28 ıaj aomırıh 82,28 metre murabbaı 

Mevkii No. Claıl Seoellğl d6kkln ye ıreı. 600 
Keçeciler 123 129 DllkUn 100 

Yuk.rdı y11ılı eeoellAI ytıı lira bedeli muhımmenll Keçecilerde 
669 

kilo akçılı rumkuı Hkfından 129 123 N. dGkUo açık artırmaya 

boca ıpgı mıhılle mecidiye yeni belediye caddeel 
27 eakl 21 taj numarala dlkkAa. 400 

çıkarı1mııtır. İhıleal 12.3.936 perıembe gGaG nıt 13 dedir. 
.etekli olınlarıa nkaf dlrekt6rlOAGoe mllncaıtları blldlrtllr. 

4 s 12 682 

Yukarıda y11ıla gayri menkuller oa g6o mlddetle artıırmıgı 
koaulmattar. lbale1I 16,S,936 tarihinde panınetl gtlnl ••I 
14 ıedlr. S.111 maabuaru p7rl mlbadll boaOR Dedir, 



- . . . . . . . . . . . . . ı 

ÖKSÜRENLER 
Muttnka (OK MENTOL) ökeiirük 

şekerlerini teerühP. .. ciioiz .. -
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>ef) 
Q) \"C Pürjeo ~ıthnb ın en fıstüo 

-O bir müebil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli milı· 

hil ietiyeoler (Şabob Sıhhat 

Sürgün Haplnrı)oı maruf ec· 
zanclerdcn arasınlar. 

-----------.--~-------şu lb es ü 
ikinci Kordonda Borea civarındaki kemli biuasanJa 

TELEFON: 2363 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
l\1ETALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lanıbulur cmsallcrirıe "isbctcrı yii:..de 

20 daha a: sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
(la ödeyeceğinjz ilk fatura ile kolup:a anlı

yacaksınız. 

M. Tevfik Bay kent 
Elektirlk, telefon malıtme dr.posu Vt' 

vs:Z:.. Şlemeos f abrlkaları mOmeıelit 
Peştemalcılur 77-79 'l'eleforı 3332 

SIHHA'r 
Balık Yağı 

Norvcçyu ' 11111 Jlalis Mo 
ri11a llcılık }'ağulır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki Ve· 
fa Sıi:ülmiiştıir. -Biricik SatUJ Yut 

IJAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

---··-·---
llertnrln (Banka ve Komisyon) Muan1eleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 
5 

Dır sene vodelıje % 6 faU: verilir. 
-------

Zahire, ftıGm, incir, pnmok, yapık, ıfyoo ve&alre konıtayonculoğu yapılır. Mallar geldi· 

~hıdc Rahiplerine en mdeald şeraitte nane verllfr. 

SIHHAT 
ECZANESi 

Denizli vilayeti 
dürlüğünden: bfl1ıl:11 

KeoU bedeli 1034!l Ura 77 korno olan Sarayköy 1 ı•rf 1 

ı, flll 1 

bodrum birinci kat lı.4rgir ve brtooarnıc hı~aeı "'
1 

eHtmt'Yt' lı.ooulmurtor . 

Görıuek ve almıık leıeolleo kt'elf r.vrakı ,.uı1111ıııe 
vıtrhlat memurlu~ooda mevcuttur. pıl,J 

Eksiltme 18,3,9:i6 çaroamba gOoQ aaal lfı . te Y:tıt• 
rrn• 

Eketltmeye ~lrm~k için lsttollen 2490 eayılı arll
1 

,.8 ~-
kanunda yazılı veealkle yOıdt' 7,5 tan 77ö llr& 

1 

tıtit 
t:~ııı ~ 

muvakkat teoıloat ına~buzu ile veya banko 01 
1 ı4 

d a11• ıJ 
mektubunu havi 7.Uf ların yukarıda yazıla gOo e ıı 

ısyoP ' 
dar malmüdürlüğQode ' miUeor.kktl eksiltme kolfl 

lığına wakbuz muk.ablli nrllmesi l 4 12 


