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oar ileLavalin görü$übgizli tutulan meselenedi.r? 
----------------------~ „0„---------- - ------------------------------
giliz muhalifleri dt§ bakan ~ekilecgini söyleyince "1'u i§in zaten s1ras1 geldi'' diye ba~1rd1lar 

Zorla güzellik olur mu? 1 lngiliz Genei Efkar1n1n 
ff OO••OO 1 OO••oo--------------
lfi~ kimsenin hegenmedigi bar1s teklif lerinin lstif asm1 bekledi2'i Samuel Hoar ~timats1d1k 

öldügünü Bay ~!~~~in bildirmi§tir . J üzerine yerini te~~e mecbur oldu 
d,. ~ARI~IN BOZULMASI UZERINE ~IDDETLI 1 LA VALIN DA iSTiF ASI BEKLENiYOR 

VE KESiN HARBLAR AREFESINDEYIZ Londra 19 ( A.A ) - D1~ 
bakan Samuel Ho arm istif a· 

h_ Paris ( Radyo ) - Musso· 
~ "lli diyor ki : 

nan Haik kölü üzerinde u~
mu§lur. 

: caat etmektedirler. 

muel Hoarm islifas1 burada ' 
~ok heyecanh bir tesir yap-

iJ ftalya Paris projesine ~ok 
~ine .en hakkmda ba§ka 
•11retJe gösteriJmiyecek bir 

1fthk hazirhyor. Kimse, 
ndi istemedigi haJde zorla 

~ •det yoluoa sokulamaz. 
II' tter muhas1mlar Afrikanm 

>llc1c1 güneti ve tufam and1-
tan yagmurla11 altmda ~ar
llltanag1 tercih ederlerse, bu

tet' ''- yapa dursunlar. 
1'- londra 19 (A.A) - Roy

ltr ajans1 veriyor: 
· Can ~eki1mekte olan sulh 

~kliflerinin bugün Baldvin · 
~dügünü bildrimesi üzerine 
lbe1istanda muhasamatm 
~k yakmda tiddetlenmesi 
~ kat'i bir barbm vukuu 

klenmektedir. 

imparator ge~en hafta bu 

köyü ziyaret etmi' oldugun
dan ve yakmda da §imal cep· 
sine gitmege haz1rland1g1n-

c;ünkü yeni bir sulh mü- dan tayyarelerin bu u~uitan 
~keresinin ba§lamas1 uzun maksatlari imparatorun se-
~ r zamandan evvel müm- yahatlar1 hakkmda malümat 

oe' ~ll görülmüyor. edinmek oldugu söyleniyor. 
et' ~ 8e1 1talyan ks§if tayyaresi Habe' askerleri bu hafta 

&ab istikametinden geie- bidayetinde Takazze nehri 
~lt bu sabah Dessienin 1i- üzerindeki muvaffakiyetten 
"-li ,arkisinde ve buradan cesaret alarak dü§mana ta-

if ~z kilometre uzakta bulu- arruz i~in ämirlerine müra-
'1 ~„„„ •• „ •• „„ •••••• •••••••••••••••••••• „„ ••.• 

llaibu'nun bir muvaff akiyeti 
imi~? ! ... 

'-Berlin (Radyo) -
~ t'tf tekliflerini tah
I eden Amerikan ga-
iteleri sözde bazi 

tl ttret itleri ile me~
~ ~1 olmak ve haki-

0() iltte Fransa ile bazi 
~ ~6stemleke meselele-

J- ~lru§mek üzere vak
lilt Parise gitmit olan 
~lre11al Balbonun, F -
~sanm d11 siyasasm
"l italya lehinde bir 
~reyan uyandirmaga 
> llvaffak oldugunu 
•i111aktad1rlar. 

Kli1emiz iki ü~ ay 
·jl ~„el Balbonun Paris 
~ ~Yahatinden bir inti
, b•1111 göstermektedir. 

"'bo ortada siyah 

'-lc.lb adamdar. 

Paris (Radyo)- "Oeuvre„ 
gazetesi fU haberi veriyor : 

Dessiyeden bildiriliyor : 
Danakil üzerinde ke1if 

u~u1lar1 yapan ve arazinin 
fotogr flarm1 tesbit eden bir 
ltalyan teyyare filosuna Ha· 
be1 askerleri makineli tüfek
Je1 lc ate1 a~m11lard1r. Adis
Ababa bu filodan iki tayya
renin Dessie ~öllerine dütü· 
rerek yand1g1m haler alm11-
tar. imparator bu haberi tab- BALVlN 
kik i~in Danakile postalar sma kabul etmi,tir. 
göndermi1tir. Paris, 19 (A.A)- Sir Sa· 

ro s ~ s s 8 e • 

SAMOEL HOR 
m11hr. Bahusus ki bay Her· 

· yonun istifas1 vaziyeti daha 
s e: [•] . ~ 

Ne Negüs ne de ulusu bart$ 
$artlarinr kabul etmiyor 

--------------------••oo„ ·~--------------------~ 

Negüs Frans1z ve in2iliz El~ilerile gÖrÜ§mek 
üzere hususi mÜ§avirine tam salihiyet verdi 

--------~------··-----------------

HABE~ DI~BAKANININ 
Belgrad -Adis-Ababadan 

tclgraf: Dün Habe§ ba,ba
kam Frans1z ve ingiliz el~i
lerini kabul ederek demif • 
dir ki: 

Negus ile telofonla konuf· 
duk. Bar1' sartlarm1 katiyyen 
kabul etmiyor. Habe, hükü· 
meli bu §artlari bar1~ müza
kereleri i~inlesas dehi kabul 
etmiyecektir. 

Ayni zamanda d1~ bakan 
Habe§ hükiimeti nazar nok
tas1 telgrafla uluslar kurumu 
ba§ sekreterligine de bildir· 
digini ve uluslar konseyinin 
~apuk lolarak toplanmasma 
dt lälet etmesini istedigini ve 
bu konseyde meselenin ~e
ki1tirilmesini diledigini bil-

ldirmi§tir. .. 
Belgrad (Ozel) - Adis -

Ababadan telgraf: 
Dessie karargähmdaki Ne

güs hususi mü§aviri Ameri· 
kah miralay bay Zolten ile 
telefonla konu1arak ona Ki· 
dip Frans1z ve lngiliz el~i-

lerile bar.§ i~i i~in görü§me
sini rica etmi~tir ve demi§· 

HABE~ Dl~BAKANI 

tir ki: 
Bu el~ilerle görütlügü za· 

man onlarm tekliflerinin esas 
itibarile reddedildigini ve 
mukabil tekliflerde bulunu-

BEYANATI 
lacagm1 söylemege salähiyet 
vermi§tir. 

Adis-Ababa Royter 
ajans1nm kuvvetli kaynakla· 
r1ndan ögrendigine göre lm
parator Habe§ toprag1nda 
velev bir ltalyan askeri bu
lundukca bar1~ müzakeresini 
kabul etmiyecektir. Habetler, 
italvanlarm da bar11 müzake· 
resini gözönüne alm1yarak 
bütün cephelerde taarruza 
kalk1§acaklarm1 ögrenmitler
dir. Hab § askeri casuslar1 
italyanlarm Tigre, Ogaden 
cephelerine italyanlann bü
yük tah§idat yaphklar1m bil
dirmektedirler. 

Polis 
lmtihan1 

Polislerin terfi imtihanlar1 
ikinci kanunun onuncu günü 
ilbaybk salonunda yapda
cakhr. Bu imtibana girmek 
i~in polis -w e komserlerin bir
~ogu hazirlanayorlar. 

ziyade kar111k bale sokul· 
maktadar. Bundan dolay1 La
vahn durumu olduk~a nazik 
telakki edilmektedir. Sir Sa· 
muel Hoar1n 11tifa11na bay 
Mussolini Pontinideki nutku 
sebeb oidugu 1anil1yor. 

Paris radyosu Londradan 
ögreniyor: 

f ngiliz mubalifleri, ln1iltere 
dat bakan1 Samoil Hover 
istifes1m verdigi zaman, „bu 
itin siras1 zaten gelmitti" 
deye sevincle ba;.rm11lar
dar. Ayni kaynaktan ahnan 
diger bir radyo haberins 1ö
re Baldnin izahat verirken 
Samoil Hoverin Laval ile gö· 

LAVAL 
rü§tükten sonr böyle sulb 
1artlar1 kabulüne mecbur 
oldugunu söylemit ve fakat 
Hovar ile Lavalin neler gö· 
rü1tüklerini söylemekteD ~e
kinmi1tir. 
1914 SENESiNDENBRI VU· 
KUA GELEN HÄDISELE· 

RIN HEYECANLISI 
Cenevre 19 (A.A) - Res

mig ~evenler Sir Samuel 
Hoarm istifa11ndan derin bir 
tdessur-duymu1tur. Bu ~e
venler bu hidiseyi lngiltere
de 1914 senesindenberi vu· 
kua gelmi1 olan . hädiselerin 
en heyecanb11 saymaktadar. 

FRANSADA HEYECAN 
VAR 

F rans1z ~evenleri bilbaua 
(So u 4 linciide) 
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MNCI K•SIMl. • k. d:s-,IAlmanyanzn fa/zlAHRET, CENNET.fil!HENNEMVARMI 
USO lnl lm lr. oo • Bunun i~in din kitablar1 ve fe11 
Mussolini oo Fa~izm 936 Y1b Nel~~ Gebrecek Ve adamlar1 ne diyorlar? 

ve y Neler Gosterec~k ? ·- 9 - · 

Fa~izm hakk1nda ~imdiye kadar yapilan tah- -- "inlilerin Konfo~yos dini 
lillerin en muvaff akiyetlisi Aln1anya 1 n;~5 y1hnda bir §eref ve ~au arka- ~ ~ 

YAZAN: DOKTOR FINER 
[ ~imdiye kaear fatizm hakk1nda ~1kan eserlerin en kuv

vetlisi muhakkak ki Dr. Finerin yazd1g1 "Mussolini ltalyas1„ 
dir. Derin ve ince görütlü muharrir bu eserinde Mussolini 
ve fa1izmi ~ok iyi incelemi§, terletici bir imtihandan ge~ir
mittir. Eserin bir huli.sas1n1 B§ag1ya koyuyoruz. ] 

Dr. Finer son günlerde : lizm sayesinde ele ge~irdik-
Habe1 harbile ilk neticesini leri bükiimet mekanizmas1m 

i gösterir bir idare tarzm1 nastl idare edeceklerini 
inceliyebilmek ve bu sistemi kendileri de bilmiyen bu 
läyikile anlatabilmek i~in ü~ vatanseverlerin kar~ila~hklari 
unsurun birle§mesini §art ilk mütkülit i§te buradan 
ko1maktad1r: ba1lamaktad1r. 
. 1 - J 870 ten 192: sene- Kitabm daha ziyade tari-

a1ne kadar ltaJyan huküme- hi k1s1mlanm ihtiva eden bu 
tinin arzettigi zayif bünye; taraflarmi bir yana baraka-

~ - M~•oliniyi. doiu.ran rak daba ruhlu yerlerini ele 
tes1rler ve uk faabyetler1. alahm. Doktor Finar soru-

3- Harbden senra ltalya- yor: 
nm arzettigi buhranh ve 
bulan1k siyasi vaziyetten do-
gan fa1ist partisi. • 

Bütün bu safahab en in
ceferruahna kadar bize an
latan doktor Finerin kitabm
dan bunlari velev en k1sa 
bir tarzda olsun almak bir 

, gündelik gazete i~in imkin
s1zd1r. Fakat bunlardan ba
zilar1 o kadar enteresand1r 
ki bunlan ge~mek te müm-
kün dejildir. 

Meseli doktor Finer, Mu-
1 solininin 1919 senesine ka
l dar Mevcud (346,000) rey
. den ancak (5000) rey ala

bildijini; i1ba11na gelmeden 
. bir sene evveline kadar he

yecanb bir sosyalist oldugu
nu ve buna benzer bazi en

' teresan hakikatleri ortaya 
koymaktan geri durmuyor. 

Roma üzerine yürüyii§ "bir 
avu~ milliyetperver idealis
tin ba1 ba§a vererek kosko
ca bir milleti orta halli bir 
yapy11 tarzmdan, ba!Jl bo§ 
bir parlmanterizmden, komü-

" Fa1izm nedir ? Hangi 
idare tarzmdan, 1eklinden il· 
ham almaktadir? Muhtelif 
be§er cemiyetlerinin §imdiye 
kadar bulduklan idare sitem
lerinden hangi yerlerde, han
gi yerlerde, hangi prensip
lerle ayr1hyor ? „ 

Doktor finerin bu suallere 
müsbet cevablar veremeyifi 
hunlara verilecek cevablann 
yoklugundan geliyor. Esasen 
Du~enin bile bu husustaki 
sözleri, bizi tenvir edecek 
mahiyette degildir. 

( Arkas1 var ) ---oo---
Yeni 
Yapt1nlan 
Fenerler 

Istanbul -1935 Y1h i~in
de sahillerimizde 6 yeni fe
ner yaphrilm1§hr. Bu fenu
ler Kmahada. Tav§an1da, 
Akbaf, Mortu, Adrasan ada
lar101 alm11lard1r. Bundan 
ba1ka Marmarada Hayirz1z
adaya bir sis düdügii konul
mu1tur. 

nizm ve anartizrµ cereyan
lar1ndan kurturmak i~in yap
tiklar1 bir hamle„ olarak ta· 
rif eden muharrir bu sabr-

, 1ar1n ••ttnda "siyasi mesle- Matu1kan1n 
, gine burjuv• aleyhtarhgile Mahku" mi·yeti· 
ba~hyan ltalyamn en mükte-

c dir ve en kuvvetli politika- Belgrad - Budapel}teden 
c1s1 ba1lar1nda oldugu halde telefonla bildirilyor: 

, bu idealistler ber§eyden ev- Me§hur suikastc1 Matu§ka-
, vel ltalya i~in sosyalizme ve mn cezas1 tay!n etmittir. 
komiinizmin mühim bir teh- Matu1ka kolay kurtuldu. 

: like oldugunu anhyan kimse- Heyeti häkime daha bir 
lerdi" diyor. sene mabpus kalmasma ka-

llk zamanlarda s1rf idea- rar verdi. 
r- - - - c•11iii;;;;;;;::;;iiiiiiiiii iliä &iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

Ö l~ü üzerine son sistem 
s1hhi karm, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve Flebit i~in lästik ~orap· 
lar, kas1 k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
~3 Odun pazar 

Kantarc1lar 

s1n<lan ko~mak istiyeeektir nas1I dogdu ? .. 
Y1ld1zlar bilgisinin yeni y1- l lkat'i azim vard1r. Burcu ese- lsyanm dogmasmdan 550 : met memuriyeti buldu. On 

hnda AJman ulusunun Gün- din i1aret ettigi §ey Alman- senesine kadar evvel, yani dokuz ya~nnda ikende o za· 
dogusu aslan bürcüsünün 13 larm kurmak ve hüküm siir- Yunan vo Roma medeniyet- mamn adetine göre evlendi. 
üncü derecesine birle§iyor. mek hususundaki ate§li is- lerinin tam inkiiaf etmege • Yirmi ü~ yaimda memle-
Bu durum gösteriyor ki Al- tekleri onlara disiplin, zülum ba§iad1g1, Avrupanm büyük ketin mürtekib, ädaletsiz 
manyanm dostlar1 da dü1- ve intikam ruhunu vermek- bir k1smile Amerikamn he- hükiimet idaresni vatanda1· 
manlar1 gibi kuvvetlidir. Bu tedir. nüz va§et halinde bulundugu lannm ahlak telkinleriniD 
hakikah kavriyacak kuvvei Ü~üncü Zayi~in ba1lang1- ve oralardaki yabani insan- islah etmek ümidiye, dütün· 
mücizeler ve ädilane dü1ün- cmda mevcud olan dü§ünce- larm kah birbirlerile kah y1r- mü§ oldugu bau esaslari ve 
celer bu y1l i~inde kendini lerdir ki Alman §eflerini gün bca hayvanlarla bogu§tugu kaideleri herkese talime bat 
göstermiyorlar. • Bundan an· den güne madiyat~1 yapml§· zamanlarda <;inliler ( <;ov ) lada. Kendisi de söyledigi 
lal}1hyor ki Alman l}efleri, di· hr. Berket versin ki, jopiter hanedan hükümdarisi idare- ve~hile, Konfo~yönun ortaya 
leklerine aykar1 gidenler hak- yildaz1 ba§ka uluslarda oldu- sinde bir millet haline gel- koydugu meslegin, yabud 

. kmda henüz mü1fik davran- gu gibi Almanya hakkmda {Di~lerdi ve alb yüz seneden felsefi dinin özü ve teme-li 
m1yacaklard1r. <;ünkü direk- da ayni durumu muhafaza beride bu halde bulunuyor- fU idi : 
tifler sevkitabii duygusu ile etmektedir ki bu da b•iyü- lard1. <;in memleketi ozaman „ Mesmalar isimlere uygun 
gelir, kälbleri kafalar1 idare mektede olan bir §erefi gös- ikinci derecede ve cümlesi olmahd1r. „ 0 diyor idi ki; 
ede, bu da dü~manlarm dit termektedir. imparatora tabi bir ~ok hü- ancak hükümdar kelimcnan, 
bilemektan henüz vaz ge~- Almanyanm dahili i§güzar kümdarhklara taksim edil- ismin tam mänasile hükürn· 
mediklerini gösterir. hklandir ki Almanyayi 936 mi§ti. Buolarm arasmda re- dar oldugu zaman iyi hükü-

Gündogusunun aslan bür- yahnda galib mevkiinc ~aka- kabetlcr ve mücadelelerde met idaresi vücud bulur; 
cünün bu derecesinde bulun- racaktar. ~ukadar ki gökün eksik olmazda. baba tam baba olursa ve 
mas1 Almanya parti adam- yüksekliklerindeki yirmi be- i§te bu tarihte <";inin (Lo) her biri alt tarafmdakine 
larile tarafdarlarmm ve tat· §inci derecenin bur~ mahalJi hükümdarhg1 dahiJinde, kud- adaletlc idare ve üst tara· 
raya yay1lmak ihtiya~lari sanldagma göre Almyanya ret ve §evketi bir tak1m fe fmdakine itaat eylerse her 
Almanyay1 tehlikeli sözler bir §eref ve §an emeline läketlerle zeval bul1J1U§ olan §eyi dugru gider. 
ve dedi kodulara sevkede- dü1ecektir. hükümdar ailesind< n bir er- Eger ortada mükemmel bir 
bilir. Öyle ki bütün bunlar Eptun y1ld1z1 finansi evini kek ~ocuk dogdu. Ve bu hükiimet 1efi olurs ahali de 
Almanyanm menafii aleyhine i§gal etmi1tir. Bu yildiz para ~ocuk sonradan (Keong - Fo- mükemtrie olur v~ „ __ „ .J.-
~1kar. l,te 1932 senesinde siyasasm1idegi1tirmege mec- <;e ) läkabm1 ald1. Bunun ma· yos, ken.di ir§atlan ve talim· 
yazd1klar1m1z bu sene teey- bur edebilir. Bunun i~in de nas1 " büyü&: filezof „, "mu- lerile müktmmel bir hüküm· 
yüd ediyor: Yani lüzum ol- mütkül ~arelere tevessül allim filezos „ demektir. Bu dar meydana getirebilecegi· 
mad1g1 halde Almanyada olunabilir. Almanyanm 1936 <;ince läkab Avrupa lisanla- ne de inaniyordu. 
ulusal-Sosyal rejimi tamamen y1hnda yapacag1 ekonomik rma „ Konfon~yo „ "Konfon- Bu gibi ahvalde ekseri· 
teessüs etmi§tir. Halbuki bir meahedede yahud bir ~yos„ §ekillerinde ge~mi§tir. yetle vaki oldutu üzere, bir 
buna hi~ bir sebeb yoktur. istikraz anla§masmda yard1m Konfon~yosun babas1 daha ~oklan Konfo~yosa " Muta-
Ne bahasma olursa olsun görecegini gösterir. Bu mu- ü~ ya§mda iken ölmu§tu. ass1b ! „ namm1 verdiler. Fa· 
Almanyay1 yükseltmek ve ahedenin ingiltere ile olmas1 Bundan dolay1 Konfon~yos kat o metebini tesis etti ve 
hüküm sürmek yolunda Al- da pek muhtemeldir. • daha vek gen~ iken kendi yirmi yedi senelik §iddetli, 
man diplomatlarmda bir ( Arkas1 var ) ba1mm ~aresine bakmaga devamh mesaiden sonra 

s s [•l 8 8 [•] C•l e: mecbur oldu, Hayabnm ha- (Lo) hükümdarhg1 dahilinde 
. Romanyada ~arlonun §in hakikatlan Konfon~yas1 bir nevi II &ürümlerin men'i 

Y pek ciddi, dü1ünceli bir ~o- ve ortadan kaldmlmas• " 
Altibin 1rkda~ anayur- ßa~ina geien cuk haline getirmi{ti. On memuriyetine nasbolundu. 
da. geln1ek ic;in en1ir 9-C' be§ ya§ma geldigi zaman bü- Bu yirmi yedi sene zar-

b 11. ~arloya bri gazeteci sordu: tün hayatm1 be§eriyetin ah- fmda onun fikirler, akideleri 
e <: I)'Or H - ayahn1zda ugrad1g1· läfen yükselmesine hizmet binlerce müridler tarafmdan 

Romanyadan bildirildigine ' d K f mz en büyük inkisan hayal edecek 11 dini - felsefi „ bir kabul edilmif i i. o o~yosa 
göre Türkiyeye hicr _t etmek nedir? sistem, bir meslek tesinine bu yeni memuriyetinde hü· 
üzrere var101 yogunu satm1§, k 'd · ·d · <:.ar)o c~vap verdi: hasretmege karar verdi. Bir umet 1 resme a1 nazar1ye· 
haz1rlanm1Q daha alhbin irk- "' k d'ld' -;; B arahk zahire pazar1 müfet- lerini tatbi a müsaaee e 1 •· 
da§1m1z vardar. Türkiyemizin - üyük §ehirlerimizden ti§lig· inden ibaret bir hükii- ( Arkas1 var) 
bu sene mühacir alma i§ine birinde bir müsabaka a~hlar. ,~!'II IP!~ ~ 

Beni en iyi takl1't eden 0··" 8 8 [+] [t] :i~ 11a~ ~ ~ nihayet verdigini ogrenen r 

bu soyda,1ar•m•z derdlerini aktöre mükäfat verecekler- Estonyada : Gümrüklere 
anlatmak üzere Türkiyeye dir. Müsabaka ba§lad1, ben 
bir heyet göndermi,1erdir. de hüviyetimi sölemeden Hükumet Al1nacak 
Bu heyet läz1m geien ma- müsabakaya girdim„. Dör- • ,.. b 
kamlanm1za ba§vurarak 2200 düncü oldum! Jnk1la J •• 
aile te§kil t:den bu albbin 
nüfusun Romanyadaki alä
kalar1n1 keserek emir bek
lediklarini, bu emri denkle
ri bagh, sa~aklar altmda sü- • 
rünerek beklediklerini, söy
lemi§lerdir. Kuvvetli haber 
ahnd1g10a göre bu hal ba§
bakan ismet lnönüne arze
dilecek ve müsaade istene
cektir. 

Haudman 
idam ediliyor 

Belgrad - Nevyorktan 
telgraf : 

Lindeobergin oglunun ka· 
tili Haudman 936 senesi ikin
ci kanunun 13 üncü günü 
elektirikli idam sandalyasma 
oturtulacakbr. 

Galata posta 
veznedar1n1n 

ölüsü bulundu 
Istanbul - Öteygün Ga· 

latasaray postahanesi vezne-
dan bay Hüseyin Hüsnünün 
cesedi Abbas aga civarmda 
Karaaga~ deresinin i~inae 
bulundu. Veznedar sag ku-
lagmtn arkasma bir tabanca 
kur§unu ile öldürülmütütür. 
Katil dis~i mektebinden Ab
dullah ile iki arkada§1d1r. 
Polis tahkikahm gü~le1tir
memek i~in katilin iki arka-
da1mm isimlerini zab1ta var
memektedir. 

Belgrad - Talin'den tel
grafla bildiriliyor: 

Hük \. meti devirmek ile 
aläkadar ke§folunan gizli 
bir cemiyete eski Ba§bakan 
bay Gemant ile Estonyanm 
Stokholm el~isi bay Postanm 
dahi dahil oldu anla§1lm1§br. 
Zab1ta tahkikata ba§lami§tar. 

f Unut1111yal11n ki 
f Zekät ve fitrelerimizi 

Tayyare kurumuna veret cegiz. Bu kuruma vermeki le onunla ortak olan K1-
z1lay ve Y etimler kurum-

' larma da hizmet etmit 1 olacag1z. 

•• 
Unversitelilet 
istanbul - Gümrüklere 

• muayene memuru olarak 
üniversite mezunu almak i~io 

bugün yap1lan müsabaka i01· 
tihanma kimse girmemi1tir· 
Netice vekälete bildirilmi1tir· 

„ -· 

Deniz yolcu)a
. r1n1n e1yas1 

Ekonomi bakanhg1 deniz 
yoluyle geien yolcularm be" 
raberinde ve kendi mesuli
yetleri altmda getirecekleri 
e§ya ve mallarm1n manifes· 
toya ithal edilmemesinin in· 
celemesini gümrük ve inbi-
sarlar bakanhgmdan iste'" 
mi§tir. 

Ahmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 
TELEFON 2042 

• 
K11hk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbr1n1z. Yerli mah her ~etid ~ulikiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

diki1 12 liradan 16 liraya kadar 11marlama elbi1e y1p1br. LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
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Elh T 1 >+ Kar§1yakada ~ TAYYARE TELEFON • . amra 2se13· >+ K. I k ~ = 3151 >+ 1ra 1 ev ~ su GuN • * K~r~iyaka kordonunda ~ <;ok s~vilen, kahkahalar kirah Poorges Milton'un eo • 
idaresinde MiHi Kütüphane sinemas1 ~ 

Halk1m1zm en ~ok s~vdigi, her filmde alk1§lad1g1 

JOAN KRA VFORI) - l{LAH.K GABLE ve 
ROBERT 1'10NTGOl\1ERY 

Zevkine, ne§esine, güzelligine doyum olm1yan büyük bir filmde tekrar bulu§tular 

Kiralik Gönül 

~ 
benzm tulumbasmm kar~1sm- ~ son ve en güzel filmi ~ 
da 27 numarah 3 kath ev ~ • TON ~ 

)+ kirahkbr. Elektirik, su ve ~ PARA KRALi MJL ~ 
•••• havahaz1 mevcuttur. Banyosu ~ ·GADO,e )& havagaza ile 1smmaktad1r. ~Frans1zlann rne~bur C01\11'1TE OBLI f!l 
)+ 1\:ini ~ö~mek ~e pazarhk et: ~ operetinden iktibas edilen büyük ~ark1h ~ >+ mek 1shyenlerm kar~1smdak1 ~ „ ~ 

lt benzin bayii ~ay Aliye mü· ~ K Q M E D f ~ 
)(: 1 i:.~~~:;_!,m~~~~ ::~~ ~ Bu film; Parisin me~hur moda saraylarmda ve büyü.k ~ 

Fransizl.'a sözlü büyük komedi >+ r+ Av d d• } r.~ ~ barlarmda \:evrildiginden en son moda tuvaletle~ te~lur ~ 
P t J ld • En son dünya )(.. '+= g1z 8 1 Y e t• ~ edildigi gibi Paris eglence hayatmm ve par1s kibar ~ Ayr1ca: aramun urna a. havadisleri >+ • ,, . 1 .. 1 '• ~ äleminin i~ yüzü de canh bir sureue gösterilmi§tir geJ 
Ve Berlin senfonik orkestrasa tarafmdan )+ .• , e llllt enizt )~zina- t ~ A y R 1 c A : ~ 

• )t t dan yen1ck y1n1ek + ~ .., r 1 · ) ~ MA VI TUNA M· ;•' . '~. T • ' r ? +c ~ 1-1 0 [{ s ( ))ünya havao1s cn ~ 
""""'""'"''""""""""""""'""'""'""""~"'" "'"" Ho •J Isll) ot sa n1z . + ~~ M • k • ( Miki ile King Kong ) ~ 

SEANS SAA TLARI ~o ~+) Hi~ tereddüd etmeden ·+ ~ 1 1 kar~1 kar§iya ~ 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )f. !'~1 Kemeraltmda Barut ham •t~ ~ SAATLARI )- ~ 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. Mt r!i sokag1 kö§esinde ~f ~ „ -( SEANS 

19 2115 
~ 

Pazar: 13 te ba§lar. • )~ 'J J\LAQEHIR t ~ Her gun 15 - 17 - - ' · ~ 
Ak§amlara sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardir. ~ 1: ~ ~}. ~ Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanslan ~ 

• . » + lokantasma ko§unuz ! . . t+ ~ Pazar 13 te iläve seanslar vardir. r. ~ 
JF~)/:'1C~~,,:'F'Fil'F~~~'F:it~'LC~'F)&Cll=:W:~:\C'1C~:\C~~")$\(~~'$}!jj~--~:.~ -~„~;;~~=--=-~31 ~~~~~~~~~~8~~WJ~~~~~~~~~~~~ 

ECZA.CI 8A~I 

~ 

S. Ferit 
KOLONYA 

VE 

Esanslar1 
Üzerinc koku yoktur. 

Sin1diye kadar da 
ya p1la n1anu~tI r 

Bahar, Altm damlas1, 

Y asemin, Muhabbet \:i~egi, 

Unutma beni, Senin i~in, 
Ful, Dalya, Mamulya isim-
lerile yapd1r. 

, Bcnzer isin1li taklit
lerini ahp bo§ para 
·vern1cy1n1z. 

Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi 

abadav1, Yüksel ve Billur 
SIHHA'fIN l\'.IIH''El~I 

S1hhatin 1nihveri ne~'edir inan 
~e~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
~e~'eyi bulur, bugün her insan 
~v üksel» den «Bill ur» dan «Kaba da y1» dan 

1te bunun i~indir ki hayatm esas1 olan s1hhata ehemmi
"erenler ne§elenmek i~in yalmz bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

l\SAN BASRI F ABRiKASI 
i oa~a caddesi Sarraflar kar~1s1 No. 13 

~kam1zda faaliyet ba§lad1. Y erli \:Ulakisi Halkapmar ku 
•le diki§ birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
t' 2 provall tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
bllne '1uma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provab 
~ liradir. 
~~u eden köylü ve ~ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
titie tayyor, manto, palto ve pardüsüler en ehven ve 
~\in olarak dikilir, 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü§terilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet üzerine bu defa Kars Süt fabrikasmm filitreden 
ge~mi§ halis ve gay~t nefis tereyaglari getirilmi§tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklara 
gibi yaglarmuzdan da memnun kalacaklari §Üphesizdir. 

1~ootan ve oerakcnde satt~ yerleri hükfnnet 
kar;ns1nda 

• • sevim pastanesi 

• 
Iki~e§melik 

Caddesinde 

CAN 

T 

M 
E 

E 

~ekercilerde 12-14 No. larda I<OTüJ=>HANESiNJ)E H 
• • 

R 

z 
~ekerci ALi GALIP tnüesseselcridir En son model elektrik cep M 

lamba ve piUeri ve k1rtasiye-

z 

lt1c1c:~)tc)tc)fc)fdc*lt1c;)Tcb'cJtc1clt:lc*:lc*X**~" ye aid zengin \:e~idler, tu- E 
E D O KT O R ~ hafiye O§Yalari, her nevi ve Kemeralti T 
"" ....,, en taz • ~iku1ata, §eker ve 

tC A. Kemal T onay ~ §ekerlemeler bulunur. Hükumet 

E 
K 

1 

« )+ 1-6 Kartasmda = Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n Ht a~~~~~:~~~~~:~: 
tc hastahklar 1nütcha~s1~1 » II ,_, BU Hf FTA '1 
~ Basmahane istasyonu kar§asmda~i Dibek sokak ba§tn· i ~ A S R f S 1 N E M A da~ 
t( da 30 sayih ev ve muayenehanesmde sal>ah saat 8 den 1 Dünyanin Sekizinci harikasI sayilan 1 « ak11am saat 6 ya kadar hastalarm1 kabul eder. ~ .. .. . ~ 
~ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 l:iz1mgelcn sair )+ ~ BUYUK FIL1'1 ~ 
+c tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t IJ K • V fl 
-)( lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ ~ rng-n.ong 1 
+c sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 )+ ij) ~ 

4H.....v~'IC'IC'IC~'&C~'f=i~~)!C,.C'F:\C~,,:,,:~ ! Ba§tan ba§a Türk~e sözlü harikalar harikas1 ~ 
91\~"T"V"T" ~ Aynca: ~ 

Bugün 1 HARRYV Es.AuR i 
izmirde ifk defa büyük •• SYMONE SI~ON f3 

A muharebesl
• !

1 
Temsil edilen ve bu senenin en büyük muvaffakiyetioi [•] 

rap ~ kazanan film 1 

f.~,~ü,!~.~h~~~'!;~i! 1 Si~f!~üyük ~?ii~i~er 1 
Aysel 1 Okamn en son dünya 1 1 haberleri ~ 

~ ~~a:,ia;~ktur. 25 ve 15 1 
~ 

Komik, Jumal ve saire„. Bunlarm hepsi bugün 

LALE SiNEMASINDA 



1 

' 

1 

J 

j 

Sahlfe 4 ( Haßun Seal ' 

Ekmek 
Ucuzlad1 
Un fiatlar1 ucuzlad1g1ndan 

birinci ve ikinci nevi ekmek
lerin her birinden onar para 
(25 santim) tenzilät yap1lma
sma Belediye karar vermi§
tir. 

Kültürparkta 
YüzmeHvuzu 
Rusyada oldugu gibi f zmir

de de Kültürparkm i~inde 
bir kapah yüzme havuru ya
p1lacakhr. Belediye park1 
yapmak ve aga~landirmak 
i~in s1cak bir ~ah§ma ile 
ba1lam11br. 

Bu havuzun sulan 
kaloriferJe 1s1blarak 
dahi yüzmek ~aresi 
edilec~ktir -1 

kt§lD 
k111m 

temin 

BayS. Ekrem 
Gitti 

JVegüs ; cephede 
------~---------0000-----------------

G e n e I bir hücum yapmak i~in 
Ce11evre karar1n1 bekliyor 
Belgrad (Özel)- Adis-Ababadan telgraf: Habe§ impara

toru süel i§ler gibi siyasal i§leri de cepheden idare ediyor. 
Süel i§lere bir kat daha önem veriyor. Burada söylenen 
sözlere göre Negüs Cenevre kararma kadar cepheden ay
rilm1yacak, eger o karar da bu bar•§ gibi olursa "Ne 
olursa olsun„ diyerek genel bir saldirma yapacakhr. 

Hebe1ler italyan ordusunu 
Yarmak haz1rl12"1nda 

Belgrad - Londradan telefon: 
Royter ajansm1n bildirdigine gpre Habe§ler bar•§ müza

kere.:ine müessir olmak ümidile ltalyan ordusuna bir yarma 
hareketi yapmaga hazulantyorlar. ftalyanlarmda Habe§lerin 
bu kararm1 haber alarak onlarda tesirli bir taarruza hazir
Jamyorlar. 

Afrikaya kuvvet 
0000--

italyanlar yeniden Tibre ile 
üniversite taburlar1n1 gönderdi 

Belgrad ( ÖzeJ ) - Stefam ajans1 Napoliden bildiriyor: 
Karagömleklilerin Tibre taburu ile Üniversite taburu San
bon vapurile Afrikasma cephesine gitmi1lerdir. fskelelede 

Kütahya valiligine tayin 
olunan Bay Sedad Ekrem 
dün arkada1lar1 daire mü
dürlerine veda etmi11 ak1am 
onlar taranndan verilen ziya
fette haz1r bulunmu§ ve bu 
sabah istasyonda bir ~ok 
kimseler tarafmdan ugur-
lanmt§br. büyük kala 

1

"ahk tarafmdan alk1§lanm11lard1r. 

Ondilasyondan Habe§ bugüne kadar Avrupa-
y anan sa~lar da~ 42 u~ak alm1~t1r . 

Son günlerde ondilasyon- Belgrad (Özel) - Londradan telefon: lng1hz gazeteleri-
dan sa~Jar1 yanan iki baya- nin ifadesine göre Habe1ler sava§ ba§mdan bugüne kadar 
n1n tikiyetini dikkat gözüne Avrupanm muhtelif yerlerinden 11 dane yolc ve 31 dane 
alan S1hhat direktörlügü §C· sa a11 u~ag1 edinmi,Ierdir. Yakmda daha bir~ok u~ak bek-
hirdeki ondilasyon makinele- leniyor.3 

rinin muayenesine, ondilas- 't l d 
yon!apan1a~•nim~ihana ge~- I~ a yan OT USU 
mes1ne, esk1 ondilasyon ma-
kinelerinin kaldmlmasma, 
pek kuvvetli bir zehir olan 
ve insani sa~mdan dahi ze
hirlemek ih~imali bulunan 
Pervazil suyunun kullandma
masma karar vermi1 ve be
lediyeyi faaliyete getirmi§tir. 

Fakir 
Talebeye 

Nasil yard1n1 edilccek 

Girdiqi yerlerde isve~ misyo
nerlerini ~1kar1yorla1· 

Belgrad - Asmaradan radyo: f tanyan memurlart Tigre 
ve Ogadanda Habe§ten ald1klar1 yerlede oturan fsva~ mis
yonerlerini ilk vapurla lsve~e dönmek §artile ~akrmaktad1r
lar. Bu hareket yerlileri cok gücendiriyor. :zira bu misyo
ner'erin hizmetleri itibarile yerliler tarafmdan ~ok sevilmek
tedirler. Banlar 1866 tarihindenberi burada mecanen ifayi 
vazife etmektedirler. 

E ~ t'2 rel 

1 Icra vekilleri 
1\luhtelif h;leri konu~tu 

Ankara 19 (A.A) - icra 
vekilleri heyeti bugün ba~ve· 
kil ismet f nönünün reisligi 
alhnda toplanarak muhtslif 
i§ler üzerinde görü§melerde 
bulnnmu~ ve bu i~lere ait 
kararlar vermi§tir. 

italya Petrol 
Bulmu§ 

Belgrad - Va§ingtondan 
bildiriliyor: 

irli valisi ve sanatör Gife 
bir konferansta Pensilvanya
nm bitarafhg1 itibarile ital
yaya petrol vermekte bir 
mahzur olmad1g1 kanaabna 
va• m1§lard1r. ---100----
Italvan bir 
Taarruz 
Pü~kürttü 

Tigre 19 (A.A) - Havas 
ajansmdan: 

italyan ileri karakollar1 Ha-
• be§ muhariblerinden bir gru

bun Makkalle güneyindeki 
bir taarruzunu püskiirtmü1-
lerdir. 

75 Numaral1 
Ital}'BD 
Tebligi •• 

Roma 19 (A.A) - 75 nu
marah resmig ltalyan harb 
tebligi: 

Eritre cephesinde kayde 
§ayan hi~bir §ey yoktur. Ta
kazze vadisinde f talyan hava 
kuvyetleri Habe§ tecemmü
lea'i üzerinde bombalar atm1§-
lardir. Kurulan iki eyälet 
idaresi yerli §enler ve e§raf
la i§ birligi yapmak suretile 
i§iemege ba~Iam1§br. 

Bosleydeki idare makaniz
mesi bütün Sebeli mmtaka
smna §amildir. G1ahavde 
mutavaat eden Ogaden ka-

Okullardaki fakir talebeye 
yard1m i~in kendi üyeleri ta
rafmdan verilen aidat ile ik
tifa olunarak ~ocuk babalari 

Lik maclar1 
bileleri üzerine ayr1ca ba§ka 
bir idare kurulmu§tur. 

Verg tahsilat1 - • ···~ 
1932, 1933 ve 1934 sene- aga~land1\ mak 

leri zarfmda bütün vergilerin taciz edilmiyecektir. 

Baroda. 
Konferans 

Dün lzmir barosunda avu
kat Mustafa Nuri tarafmdan 
önemli bir konferans veril
mi§tir. Bu konferansta baz1 
häkimlerle avukatlar bulun-
mu§lard1r. 

Tarihsel Top 
Görülecek 

Ko§adasmda bulunan t arih
se] tupun yerinde halka ve 
mekteplilere gösterilmesi i~in 
ilhayhktan emir verilmi§tir. 

Y 1lan Bal1g1 
Ticareti 

Almanya bizden y1lan ba
hg1 almak i~in istek göster
It. i§tir. Ekonomi bakanhg1 da 
T ecim odalarmde bu bapta 
malümat istemittir. 

Birinci tak1mlar Alsancak 
alanmda saat onda:$Borno a 
~arkspor hakim ~arkspordan 
Ahmed. 

Saat on ikide: Altay De
mirspor: Hakem izmirspor
dan Sabri. 

Saat 14 de Kar§iyaka 
Göztepe: Hakem Halkevin
den Re~ad. 

lkinciler Halk alamnda: 
Saat on doknzda Ka§iyaka 
Göztepe. Hakem Altmordu
dan Kü~ük Mustafe. 

Saat 10,15 de Altay De-
mirspor. Hakem K. S. K. 
dan Hamdi. 

Saat 11,20 de Bornova 
~arkspor. Hakem: Kü~ük 
Mustafa. 

Lekeli 
Humma var 

Kar§1yakada bir lekeli 
humma görülmü§tür. Bu kor
kun~ hastahga kar111 ._S1hbat 
direktörü tarafmdan tedbir
ler ahnm11hr. 

tahsilät ve:tahakkukab, mü- merak1 
kellefJerin say1s1 hakkmda 
Finans bakanhgmca defter-
darhktan ihsai malämat is
tenmi§tir. 

Burnova 
Komunbay1 
Burnova Kom&1nhay1 bay 

~efik Erol dün Kavakdere 
kövüne giderek köy i~leri 

etrafmda tetkikatta bulun
mu§ vc köy odasmda köylü 
ile köyüo s ghk ve ilerleme 
durumu etrafmda görÜ§erek 
ge~ vak1t Burnovaya avdet 
etmi§tir. 

Ziraat mektebi 
mezu11lar1 

Ziraat dairelerinde 
edecek kätibhklere 
mektebi mezuularmm 
han tayin edilmeleri 
vekiletinden tamimen 
rilmittir. 

inhilal 
Ziraat 
terci-

Ziraat 
bildi-

izmir ve etrafmdaki ka
sabalar ortahg1 aga~landir

mak hevesine dü~mü§tür. 

fzmir Belediyesinden fidan 
istemi§lerdir. Fakat lzmir 
Belediyesinin bu sene fida-
na fazla ihtiyac1 oldugundan 
bu istegi yerine getireme
mi§tir. 

In2iliz genel 
efkir1 

(Ba§laraf1 1 incide) 
heyecan i~indedir. Zira lngi
liz bakamnm istifas1 ge~en
lerde akdcdilmi§ olan Laval 
Hoare itiläfmm bir netice
sidir. 
DELiLlK VEY A HiY ANET 

Libersl Niyoz Kromikl ga
zetesi hükümetin yamlmaz 
bir delilik yahut affedilmez 
blr hiyanet veyabut bunlarm 
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Mühim Radyo ve Telgrafla 
·~--------------~oo,~-------------------

Jurnal gazetesi bar•§ projesinin suya dü§tügünü ve bu 
sebeb italyanm oldugunu yaz1yor. 

§ Ekodöpari gazetezi Londrada öyle §eyler oluyor ki bu 
larm kar§1smda Cenevre sosyetesi müzakeresinin önemi k 
mam1§hr. Binaenaleyh bu toplanb geriye kalacakbr. Diy<>' 

§ Ak§am toplanan Fa§ist konferes, lngiliz d1§ bakam b• 
Hoarm istifas1 haberini ahnca hi~ bir §eye karar vermed 
dag1lm1§hr. 

§ ingiliz d1§ bakanmm istifas1 Mussolininin petrol amb 
gosu hakkmda söylemi' oldugu söylevin netictsi olduguo 
F rans1z gazeteleri yaziyorlar. 

§ Cenevre ~evenleri Hoarm istif asile lngiliz Ba1bakadl 
nm petrol ambargosunu tatbik edecegi zannediliyor. 

§ Alman gazeteleri lngiliz d1§ bakam Sir Hoarm istif• 
smm Berlinde büyük teessürler uyandird1g1m yazarken b 
istifanm Habe§~italyan bari§ projesinin de gömülmesi d 
mek oldugünü iläve ediyorlar. 

§ ingiliz gazeteleriise di§ bakanm istifasmm sehebi ltal 
yaya tavizat vermege raz1 oldugundan lngiliI umumig efki 
rmm d1§ bakana hücum temesidir diykrlar. 

§ Dün ak§am muhtelif lngiliz bakanlarma ve liderlerio 
müracaat eden Londra gazetecilerine bakanlarm bazil 
~1kmam1§ baz1lar1 da söz söylemekten ~eki1imi1tir. 

~~~~ ~~~E 

Ad ende 
Bind askerleri 

Belgrad (Özel) - Royter 
ajansmm bildirdigine · göre 

fngiltere bir Hind taburnnu 
Aden körfezine getirmi§tir. 
Bu tabur burada kalacakbr. 
928 Senesinden beri ilk de
fa olarak buraya bir tabur 
ingiliz askeri gatirmi§tir. 

Bulgarlar 
Frans1z gemisine 

Ate~ ettiler 
Sofya ( Özel ) - Tunada 

sisli havada Bulgar k1y1larma 
yakla~an bir Fransiz romor
körüne Bulgar k1y1 koruyan· 
lar1 ate§ etmi§lerdir. Arada 
bir mesele ~1kmadan i§ an· 
la§1lm1,br. 

- l!J:ii---

italyanlar 
Dagaburu 
Yak1yorlar 

istanbul (Özel) - Royter 

Ajans1 veriyor: Cibutiye ~im
di u~akla gelmi§ gazeteciler 
italyan tayyarelerinin Dag

bura 500 bomba athklarm1 
ve §ehri ate§ i~inde b1rak
bklarm1 söylemi~le . dir. Jiji
kaya binden fa-zla yarah Ha
be§ askeri gelm1§tir. Hergün 
de geliyor. Bundan mada 
Ogaden ce~hesinde tifos 
hastahg1 türemi§tir. _ _ ._..„, ___ _ 

Y1lda 15 bin 
Veremli 
•• 
Olüyor! 

Sofya (Özel) - Bulgaris· 
tan Verem mücadele cemi

yetinin yapbg1 bir istatistiga 
göre yirmi sene i~inde Bul
garistanda 300 bin ki§i ve-
remden ölmü~tür ki, y1lda 
15 bin kj§i demektir. 

Bu cemiyetin ara§brma
sma göre bu hastahk yildan 
y1la ~ogalmaktad1r. Cemiyet 
bu bapta acele tedbirlere 
k oyulm u~tur. 
-~"""-"'"""'-""""""-""~ 

her ikisini birden yapbgm1 
. ya21yor. 

Bir cinayet 
i1lendi 

Sögüt - Burada feci 
cinayet i§lenmi§lir. Ahtr k 
yünden Kadir, ayni köyd 
Mahmet Kominin k1zkarde 
kendi karde§ine istemittii 
Menfi ceva b varilince Ka 
1le karda§I, k1zm agabeyi 
Mehmedi cami avlusunda 
dürmü§lerdir. Hadise s1:-as 
da Müminde agir yarala• 

m11hr. Vak'anm su~Jular1 
kalanm11 haklarmda taki 
ta baslanm11br. 

Her fiatta sat 
Y olculuk dolayisile ace 

müzayede ile saht önümiW 
de" i pazar günü yani Bir

0 

ci kanunun 22 ci güoü 
bahleyin alaf1ranga saat 
bu~ukta Alsancak ~erafet · 
bey caddesinde 76 numara 

maruf bir aileye aid lzmird 
emsali bulunm1yan gayet 1 
ve nadide mobilyalar1 bihnil 
zayede sablacakbr. 

Lüks yemek odas1 tnk1 
lüks yatak odas1 tak1ml 
lüks misafir odas1 \ak1 
lüks Alman piyano, kris 
virin, kristal aynah jardi 
era, lüks tuvaleti divan, lil 
kadife ve ipekli koltuk t 
k1mlan k1hflarile, 2 marki, 
2 ~i~eklik masa, lüks sa 
binin sesi kutu gramofo 

ceviz büyük saybor, d 
kö§e otomatik yemek mas 
lüks itrinli büfeler. 

3 kanath i~eri ve d1 
oymah dolap, 2 maun k 
yola, büyük vitrinli tuvale . 
2 tuvaletli komodino, ce 
tuvaletli lavaman, ceviz ~e-; 
siyelik, kadife kanape, 
koltuk, ceviz lavaman tu\11" 
Jeti, d1var saab, sari keslll' 
lki ki~ilik karyola, ce~ 
dört köte masa, sin 
el diki~ makinas1, 
~ok sandalyalar, kristanl 
yild1z ayna, Amerikan kad· 
kanepe, korni§ler, Sivas 
§ak hahlar1, yollukler, deC" 
cadeler ve sair bir~ok 1 
mobilyalar bilmüzayede satt'" 
lacakbr. 

Sah§ pe§indir. 
Büyük Kardi~ah ibrabidl 

bey hanmda 40 numaracl' 
Emniyet müzayede salo 
müdüriyeti. 


