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ISTANBUL 13 (Özel) -
Boğazlar hakkmdakı notamızı 
F tansız mahf elleri ve gazete
leri müsaid bir surette karşı
ladılar. Pariste Türkiyenin ga
Yet meşru yollardan yürüdüğü 
beyan ediliyor. Fransız mahfel
lerinde deniyor ki : " Türk no
ta._sı ledkik edilirken şunu da 
gozönünde bulundurmak la
z.ımdır ki Türkiye Atatürkün 
tehberliğile bugün modern ve 

~~vv~tli bir hükumet olmuştur. 
Utkıye emrivaki yolunu tut· 

maınıştır. Akilane hareket et· 
miştir . " 

foto lsmaıl: . 

ltalyan siyasi mahfelleri ise 
bir manbki neticesi 

Haberleri 5 inci 
sahifededir 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

la 
Türk jestini son karışıklıkların 

olarak telakki etmektedirler .... 
TANIN BiR YAZISI 

Pariı 13 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor ı 

Temps gazetesi, Avuslurya
nın yeniden silahlanmasının 

boğaılann yeniden askerleşti-

rilmesi hakkında Ttirk talebi-

mı yol ile yaptıiı taleb 
arasındaki farkı bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 
iT AL YAN GAZETELERiNiN 

MERAMI 
Roma, 13 (Ö.R)- Boğazla

rm şimdiki rejiminm tadili için 
Türkiye tarafından Cenevreye 
gönderilen notanın metni ga
:ıeteler tarafından hülasa ha
linde tefsirsiz olarak neşredil
miştir. Bu hususta son zaman
larda ecnebi memleketlerde 
dolaşmakt2 olan rivayetleri 
gazeteler aksülamelsiz korşı
Jamışlardı. 

a 

Diğer taraftan gazetelerde, 
Akdenizde ortaya çıkan bu 

- Sonu allmtı sayjada -
MJUZlZ%Y.!'-YJJ-2'Y".n'.Jnt11M1 an 

Demjrcis -----
Kalp sektesinden 
ölü bulunmuştur 

-·-Metaksas Yunan 
ea,bakanı oluyor 

Bay Muhlis Nazilli 
fabrikasını tetkik etti 

Na.zilli, 13 ( :eni Aıı.r muhabirinden ) - Ziraat bakanı bay 
Muhhs, ber.a~erınde lmıır. s~ylavı R~hmi olduğu halde bugün 
Afyon-Denı:ılı yoluyle ıehrımı:ıe gelmıştir. istasyonda ilçebay vesait 
~evat t~rafından ka11ılanan sayın .hakan öğleden sonra Nazillide 
mp edılmekte olan dokuma fabrıkası inşaatım ve fab 'k 

· l · k d' . rı anın 
yerın gezm~ı, en ıaıne verilen izahatı dinlemiıtir. 

Bay M~h~s bundan sonra Nazillideki Pamuk iılih istasyonunu 
teftit etmııtir. istasyonda, direktör bay Celil ve arkadaşlan 
tarafından kartılanan bakana ıereken izahat verilmiş ve bu yıl 
7apılaa pam~ tecr&bel~n alman neticeler anlatılmııbr. 

Ptut'1 l(iinkü At koşu~ımdan bir inıibo .. Ya.ıul 4 /lntü saj/11/M 
Bay tıhdalilin hu ae7ahab, pamuk . cinsini ialAh ve dokuma 

- Sonu il(ii11tD saltiftde -



Sahife 2 

Türk ulusu 
istiklal ve emniyeti 

korumak istiyor 
-Baş tarafı I na sav/ada

tezgahlar faaliyete geçmiş, 

yeni yeni deıU:ı proğramlarına, 
korkunç deniz ejclerlerine kıw· 
vet verilmek yol.- finaiş · . 

Hava silahlan bat -ndiiriicü 
bir süratle kııırv~eıMi · eld 
uluslar korunma çaresini; ka
rada, havada, denizde silahlan· 

· makta bulmuşlardır. Daha açık· 
çuı ualar emaiycti 
)anmada değll lcta 
buluyorlar. 

Boğazlar mukavelesini imza· 
!ayan devletlere hükümetimirin 
verdiği notada çok güzel te· 
barüz ettirildiği gibi bizim bu 
mukaveleyi imzaladığımız gün· 
!erde bakim olan zihniyet ile 
bugünün gidişi araSlnda dağlar 
kadar fark vardır. 
Avrupanın bugünkü şerait 

içindeki umumi vaziyeti muka· 
velenin 18 inci maddesindeki 
garantinin yerine getirilebile· 
ceğine asla ümid veremez. En 
yakın tecrübeler uluslar sosye· 
tesinin karar almakta ve bun· 
lan tatbikde ne kadar müş· 

külata uğradığını açıkca orta· 
ya koymuştur. Böyle bir vari
yet karşısında Türkiye kime 
ve neye gövenerek; boğazlan 

tahkim etmeden emniyet al· 
tında bulunduğunu iddia ede
bilir? Akdeniz emniyetinin bo
zulduğuna bizden önce boğaz· 
lar mukavelesine imza koymuş 
devletler İnanmış ve bunu açık· 
ca ifade etmiş bulunuyorlar. 
Eğer Cumhuriyet hükümeti 

bozulan muvazene ve emniyet 
karşısında yine muahedelere 
sadakat endişeaile hareketsiz 
kalmış olsaydı, mnhakkak yur· 
dun emniyet ye istiklalini ko
rumak için ifasına mecbur oldu
ğu vazifderi yerine getirmemek 
mes'uliyetini yüklenmiş bulu· 
nurdu. 

Türkiye, kendisine fedakar· 
lık tahmili mukabilinde de olsa, 
uzak yakın bütün devletlerle 
barış içinde bulunmak isteğin· 
dedir. 

On yJdan beri Anıulusal 

palitika aleminde oynadığımız 

rollerin bütün amacı banş da
vasına dayanmaktadır. "Yurda 
barış,. Cihanda bartf., politika
mızın temel tqıdır. Güttüğü

müz siyasa bu yoldaki sami· 
miyetimiz için hiç bir kimse~ 
şüphe uyandırmağa müsaid 
değildir. Nasıl biz herkes için 
emniye ve istiklal temenni 
ediyorsak, bizim de bu yol
daki dileklerimize bütün ciha· 
nın müzaheret göstermesi bir 
vazifedir. 

işte bundan dolayıdır ki aui 
bir tecavüze karşı toprakları
mızı, istiklalimizi korumak için 
~ğazlar mukavelesinde tadi· 
lat istedik. Eğer Akdeniz em· 
niyeti 1923 yılında esen hava 
içinde kalmış ve bu emniyet 
zaafa uğramıyarak kuvvet 
bulmuş olsaydı, böyle bir ta· 
lepte bulunmayı aklımızdan 
bile geçirmezdik. Bizi bu hakkı 
istihsale sevkeden, Akdeniz· 
deki emniyetin bozalması, Av· 
rupada siliblanma rekabetinin 
başdöndüriicü bir siiratle hız• 
lanmış olmasıdır. Yalnız is· 
tiklal ve emniyetimiz ba· 
kımından ehemmiyeti haiz 
bulunan bu hakkın tanınma

sında büyük zorluklara rast· 
lanmıyacağı umulabilir. Çünkü 
dileğimiz tecavüz değil, top· 
raklarımızm tecavüzden ko
runmasıdır. 

Türkiyenin kolayca tecavüz 
edilebilir, bir ülke olmadığını 
göstermek barışa aynca bir 
hizmet teşkil eder. Bundan do
layıdır ki hükümetimizin verdi
ği nota Türk ulU5unun samimi 
duygularının ifadesidir. 
~ak.k.ı C>cakoAl-u. 

YENi ASIM 

• 
ş 

-BABERLERI 

Yeni muhacirler ıçin 
............................................................................................................. 

r u ac · • arne old acak 
ve bunu ical>ında gösterecektir 

........................................................................... 
Her muhacir aile reisine •e· ı bu suret kaydedilmekle be· si, köyü. ve köye e diği 

rilmek mere Sıhhat VekAle- raber lıandaa böyle yapılacak tarih hane.leri dolduruldu · 
lince bastınlmıı olan karneler· her yardım yapıldığı esnada tan sonra viliyetinizce yapılan 
den 500 tanesi vek.aletten vi· karnesine kaydolunacaktır. yardımlarda her defasında sı-
layete gelmiştir. Bu karnelerin Bundan sonra huduttan içeri rasile hususiğ hanesin~ kaydo-
nasıl kullam.lacağı hakkında giren her muhacir aile reisine lunacaktır. 
bir de tamim gelmiştir. Bunda ilk kapılarda bu karnelerden 2 - Şayed herhangi bir 
deniliyor ki: birer tane hemen doldurulup suretle kame zayi edilmişse 

1 - Bu karnelerden şimdi- verilecektir. Şayet yardım ya· ilk girdiği kapıdaki iskin da· 
ye kadar gelmiş Ye yerleımiş pılmıpa bunlar da yazılacaktır. iresile muhabere edilerek ya· 
olan her muhacir aile reisine Kapılarda verilecek olan bu ptlan yardımlar sorulacak, ha-
bir kame verilecektir. Bu kar· karnelere aile reisinin ve ba· kikateu ziyaa uğradığı anlaşı-
neler verilmezden evvel iskan ba81DlD, küçük ve büyük aile Iırsa ahnacak malümab da ih-
memurları tarafından karnede efradı adedi ve ilk gir- tiva etmek üzere doldurulup 
yazılı suallerden kayıtlara ta· dikleri kapı, adı ve ta· verilecektir. 
mamen mutabık olmak sureti· rihi ve sevk tarihile mu· 8 - Serbest iskana tabi 
le doldurulacak ve aile reisinin hacir kağıdının tarih ve nu· olanlara bu karneleri vermeye 
fotoğrafı da yapıştırılarak mü- marasa, yerildiği yer, berahe- lüzum yoktur. 
hürlenecektir. rinde getirdikleri eıya kame- 9 - Muhtelif ııebeplerle da· 

Bu karnenin birinci sahife- !erine taıaamen yazılmış ola· hilden nakledilenlerden muhtaç 
sine muhacirin beraberinde ge- caktır. olup iskinca yardik edilmit 
tirdiyi eşya ve hayvanlar da S - Mahalli vilayeti bqka va edilecek olanlara dahi bu 
aynen kaydolunacaktır. yer olduğu halde vilayet hu· karneden yeriJecektir. 

2 - Bu suretle evvelce ge· dudundan İ<'eri giren •e misa· 
'" 10 - Resmi dairelere mü-lib vilayetinizde yerleşmiş ve firhauede muameleye tabi olup 

racaat eden her muhacirden iskin yardımına tabi tutulan mürettep yerlerine gönderilecek 
bu karneler istenecek ve mu· 

Fransa 
Kontenjanında 
Türki e h. e · 
Fran anın 1936 aeıaesi iki 

üç aylık kontenjan listesi Türk 
Ofis lzmir şubesine gelmiştir. 

Bu listede Türkiyeye ayalan 
miktarlar şu sun:tl il eril· 
mektedir: 

Yumurta 225 kental 
Yumurta akı 200 kental 
Yumurta sarısı şekersiz 250 

kental 
Yumurtu sarısı şekerli 40 

kental 
Arpa 750 kental 
Mısır ( doğrudan idhal ) 25 

bin kental 
Mısır ( muvakkat kabul ) 25 

bin kental 
Bayla 12500 kental 
Fasolye 850 kental 
Mercimek 1800 kental 
Nohud 4000 kental 
Ceviz 120 kental 
Ceviziçi 250 kental 
Kepek 11,200 kental 
Not - Modos vivendide 

1936 ikinci üç ayına ayrılmış 

olan sınai maddelere aid kon· 
tenjanlar bakidir. 

Döviz vadeleri her muhacir ailesine yapılan mahacirlere gerek misafirhane· 
kt · ·ı klik hacir kagı· dı görülerek mua- Ankara Türkofis backanlı-na en ıaşe, verı en yeme ve de yapılan iate ve gerekse yolu ' 

t h mi k b • d ·kd ril melesile beraber tetkik oluna· gı· odan şehrimiz ticaret odasına o u u ug ay mı a e için verilecek nakdi yardım 
diğer yardımlar dahi karnenin dahi aynen, günü gününe bu caktır. Bunun için gerek bu gelen bir yazıda, aramızda 
dördüncü sahifesinde yazılı karneye kayıd olunacakt;;. kaneyi ve gerek muhacir ki· klering anlaşması olan mem• 

• ti t · · · b. leketlerden ithal edilen mad· izahat veçbile tamamen ve 6 _ Vilayette yerlettirilılıek gı arını emız ve ıyı ır su-
k "k · k ti ti saklamala la" zımdır Bun· deler için Türkiye Cumhuriyet e sı sız resmi ayı ara uygun üzere yeniden gelen her muha· re e n · 

1 k b tt'kl · t kd' d "• Merkez bankasınca verilen olarak yazılacaktır. cir aile reisinden hu 1<aı neler an ay e ı erı a ır e mu.-
3 - Bu karnelerin verildiği istenilecek ve bu karneler de kiilata uğnyacakları kendilerine kredi vadesinin • altı_ a~~a~ ~ir 

tarihe kadar yapılan yardımlar yazılmıyan viliyeti, kazası, na- anlatılması icap ~.~~~· ••••••••••••••••• ~!:.?~~~.~ ... ~~.~·!~r..~~~~!~~-~· .. ................................................................................................................ l 
ita yadan 1 azım n muhake e . . ra a arı 
alacağı olanlar tanıtmalı 

Hadiseyı· suçlu başka, yaralı Bazı ihracatçı firmalarımızın Türkofis Ankara merkezin-
den lzmir şubesine gelen bir 
yazıda 25-12-935 tarihinden ön· 
ce ltalyaya mal ihraç etmiş fir
maların son zamanda ltalyada 
tatbik edilen bazı hükümler 
dolayısile bu mallara aid ala
cakların kleringe yatırıldığı 
ve fakat bu paralann biran 
evvel kleringe devri için lazım 
gelen teşebbüsat yapılacağın

dan bu teşebbüse esas olmak 
üzere lzmırde bu gibi alacak· 
lılann tesbiti istenmiştir. 

Türkofis dış kollarına referans 
başka türlü anlatmaktadır göstermeden müracaat ettikleri 

cihetle bundan böyle hariçle 
münasebatı girişmek üzere 
Türkofis dış kollarına müracaat 
edecek firmalarımızın mahalli 
ticaret odalarile bankaları re· 
ferans göstermelerin usul itti
hazı ve referans vermiyenlerin 
müracaatlan Türkofiı dış 
kollarınca nazarı itibare alın· 

-
Bayan Rebia Bilgin 

Bir müddettenberi rahatsız 
bulunan gazetemiz yazı ailesin· 
den bayan Rebia Bilgin, ame· 
liyat yapılmak üzere dün Ege 
vapuriyle lstanbula gitmiştir. 

Arkadaşımıza eyi yolculuklar 
ve sıbbat dileriz. 

Üzüm mahsulü 
Türkofia Ankara merkezin· 

den tehrimiz fUbesine gelen 
bir yazıda Ege mıutakası da· 
bilindeki bağların buseneki 
salkım doğuşu ve buna mües· 
sir vaziyet hakkında mufassal 
malümat istenmiştir. 

lzmir şubesi vaziyeti tesbit 
etmiş olduğundan bu malumatı 
bir rapor halinde merkeze bil· 
dirmiştir. 

Bay Reşidi ve bademe Ab
durrabmanı katil maksadile 
yaralamakla maznun eski tale
beden Kazımın muhakemesine 
dün Ağırcezada başlanmıştır. 
istintak kararnamesi okunduk· 
tan sonra mamuna ne diyeceği 
sorulmuştur. Kazım vak'ayı 
şöyle anlatmıştır : 

- Mektebe devam edeme· 
mek yüriinden tasdikname •er· 
diler. Üzerimdeki bıçağı, mek· 
lehin müdür muavini bay Emin 
aldı, iade etmesini rica ettim. 
Ebeveynine vereceğiz cevabını 
verdiler. O sırada ebeveynim 
Urlada bulunuyordu. Akrabam· 
dan yamma aldığım Cavitle 
birlikte mektebe gittim. Benim 
gibi tasdikname . almak ıçın 
gelmiş olan Recep te kapıda 

bekliyordu. Ben de kapı dışın· 
da beklemeğe başladım. Recep 
içeri girdi O sırada müdür 
muavini bay Emin beni gör
müş çağırdı. Tekrar biçağı is· 
tedim. 

Ben bay Emiu ile konuşmak· 
ta olduğum halde diğer müdür 
muavini Reşid birdenbire mü· 
dahale ederek: 

- Bıçağı sana 
karakola Yerınz, 

birdenbire yakama 

vermeyız, 

dedi ve 
sarJarak 

beni masasına doğu çekti. Oda
da bulunan muavin Emin ve 
llhan ile dahiliye şefi Kadri 
ve talebeden Hasan, hademe 
Abdurrahmanın yardımı ile beni 
döğmeğe başladılar. Yediğim 
dayağın tesiriyle yara, be· 
re içinde kaldım. Buna dair 
raporum vardır. Ellerinden kur· 
tulmak için bıçak çekmeğe 
mecbur kaldım. Boğuşma es· 
nasında bıçağın ucu Reşide 
değdi. A1'dürrahmanın nasıl 

yaralandığından malümatım 

yoktur ve bu hareketimde ka· 
ti! kasti de yoktur. An· 
cak dayaktan kurtulmak 
ıçm bıçak çekmek mecburiye· 
tinde kaldım. 

Bundan sonra müdür mua· 
vıni bay Reşid dinlendi ve 
dedi ki: 

- Müdür muavinliği odasına 
giren Kazımda gayri tabiiğ 
bir hal gördüm. Bu, nazarı 

dikkatimi celbetti, Herhangi 
bir hadisenin önünü almak için 
yakasından tuttum, bu suretle 
üzerini yoklamak istedim. Hal· 
buki suçlu birdenbire silkine· 
rek bir biçak çekti ve 
beni gögsümden yaraladı. 
Eğer yanımda diğer muavinler 
ile dahiliye şefi Kadrı 

Amerikada 1500 sinemada birden gösterilmekte olan, üç haftadanberi lstanbulu koşduran 
coşturan mevsimin en göz kamaştırıcı zaferi 

Brodvay Melodi 1936 
En son moda danslar - En yeni şarkılar • En methur orkestralar - en eglenc~li 

Holivudun en güzel kadınları • Gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafet 

Bugün matinelerden itibaren 

:EI.....:Eı'.:..A.1v.[Fl..A. S i NE M A S 1 N D A 

mıyacaktır. 

Vilayet rnecllsl 
Vilayet umumi mecli!i bugün 

saat 14,30 da vilayet salonunda 
ilbay Fazlı Güleç'in başkan· 

lığında toplanarak Yaridat 
bütçesini müzakerey~ başhya· 
caktır. 

Fuvar iflerl 
Fuvar komitesi dün öğleden 

sonra Şarbay doktor Behcet 
Uzun başkanuğında toplan11111f 
ve panayır işleri hakkında gö· 
rüşmelerde bulunmuttur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
odada bulunmamış ve odacı 
Abdurrahman da gelmemiş ol· 
saydı: beni mutlaka öldüre
cekti. 

Diğer şahitler de dinlendi· 
ler. Vak'a esnasında odada bu-
lunmuş olan bu şahitler, 
Kizımın müdür muavini bay 
Reşidi öldürmek için bıçak 

çektiğini, eğer kendileri Kbı· 
mın saçlarından ve bacaklann· 
dan_ tutmamış olsalardt bay 
Reşidi öldüreceğini slSylemiı· 
!erdir. 

Bundan sonra raporlar okun· 
muştur. Abdürrahmanın yirmi 
gün, müdür muavini Reıid ile 
maznun Kazımın beşer gllndo 
iyi olacakları bu raporlarda 
zikrediliyordu. 

Mabkece diğer talebe Re· 
cebin çağınlmasına karar veri
lerek muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

... hisan ,..,... .. 

r KÖŞEMDEN l • • 
Zıddıma gidenler~ 

"Zıddıma gidenler,, i iki ya· 
zıda bitirince eşten, dosttan 
kızanlar olda: 

- Bu kadar mı bu? Üçün· 
cüsü dördüncüsü falan yok mu? 

lşte o arkadaşlara istedik-
leri ce ı bu e 1-daa sonra 
c-Iecek :alarla .erecepn. 

• •• 
EY • sahibi babalar, !ıele 

kız evladı ve hele yetişmiş, 

gelişmiş ve bu serpilişte tabsi
liıae denm e en im: e • n
mu ba n, an rı kimbilir 
ne kadar yürek üzüntüsü, gönül 
azabı içinde ömür sürüyorlar. 
"Dağda bağın varsa yüreğin· 

de de dağın var.,. 
Derler, çok doğru bir söz· 

dür. Gelen, giden laflar bir çe· 
şid, gördüğün bir türlü, gör· 
mediğin kim bilir ne çe id, 
garib bir evham yürekleri tit· 
retir, durur .. Elhasıl.. 

" Kızı olanın mutlaka içinde 
sızısı da olu~ ,, 

Bakın sizeo; kıymetli bir ar· 
kadaşımın bana açtığı şu vaka· 
yı anlatayım : Arkadaşım; kaş· 
ları çatılmı~, yüzü kül gibi ya· 
nıma 1teldi. 

- Vallahi azizim dedi 1 Ba
zılannı görüyorum ki Şirazdan 
çıkmış, allah böylelerini insan 
yaratacağına, behimi hislerine 
mağlup bir hayvan yaratsa imiş 
daha iyi edermiş. 

- Ne oldun be birader, ne 
oldun? 

- Ne olması var mı? Bil· 
mez gibi soruyorsun! Şu; bazı 
ben mektepliyim diye terbiye 
görmemişlerle, kendilerini bil· 
miyen külhan beyleri, züppe· 
!erin ahlak mefhumunu ayak 
altına aldıklarına hiç dikkat 
etmedin mi? 

- Belki! 
- Belkisini bırak! yahu! 

Bak allah aşkına, benim bir 
kızım var! 

- Allah bağışlasın. 

- Bağışlasa da bağışlama· 
sa da büyüttük, Liseye gönde· 
riyorum, eh on beş, on altı 

yaşlarında falan var! Evvelki 
gün kulağıma bir söz çalındı. 
Bizim kız annesine bir şeyden 
şikayet etmi1. Kızımın terbiyesi 
mükemmeldir mektepte de sağ· 
lam terbiye alıyor, kızdan şüp· 
hem yok. Kız anasına: 

Kendisini bir terbiyesizin hı· 
kib ettiğinden, söz attığından 
derd yanmış, ölür müsün öldü· 
rür müsün ! Bu haber benim 
kulağıma girince, bir sabah 
bildirmeden kızımı arkasınclan 

güttüm. Hakikaten Lile sıne· 
masına yakın bir yerde kızıma 
musallat olmağa başlıyan biri· 
sini görünce daha ziyade so
kuldum. Kız hızlandı, herif pe· 
şini bırakmadı. 

Herif dediğim de demin an· 
!attıklarımdan terelellinın birisi 
idi .. Kızın yürüyü~ü nerde, er
keğin adım atışı nerde!? Bu 
mendebur, derken kızıma yak· 
)aştı, kız, her halde ters ve 
pis bir söz işitmiş olacak ki 
birdenbire durdu, geri dönmek 
istediği sırada ben yetiştim. 

- Eh? 
- Ötesini sorma artık, hala 

aklım başımda değil, Orada 
neyaptığımı bir Allah bılir, bir 
de hali vaziyeti anlayıp ta, 
aşkolsunt! Çekenler bilir, beu 
bilemem. 
Arkadaşımın hali; gözümde 

vakayı canlandırdırdı, hattı 
tahammül edmeyip de elinden 
kaza çı.ka.ran babaları hatır

ladım. 

Sevgili dostlar! Benden mü· 
lahaza, mütalea istiyor musu· 
nuz, yoksa şu görüşmek sW 
ikaz etti, kafi geldi mi? Ne 
dersiniz? 

Y ook! Benden bu zeminde 
fikir ve açılış isterseniz yannı 
beklersiniz? 

TOKDIL 



14 Nisan 1936 

Türkçeye çeviren: R. B. 

48-

· · raya lmpara or Katyayı nıçın sa 
almak istediğini anlattı 

1 A~1R 
u 

gra aber -er 

h on cemiyeti 
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Yeniden tahrikita başlamış, kaçak 
Muşlu Hilmi söylev • 

vermış. 

Siklon 
. · -·····-· ölüler yaralılar v 

Montevideo, 9 (Ö.R) - 8lr 
siklon birçok evleri hanp et• 
miştir. 6 ölü 52 yaralı yardJr. 
Rayo Grande köyü hemen ta-' - • ••şu . .'phe etmiyordum. Şimdi bu 

imparator sordu: d k h nı Potapof denilen sa 1 ayva 
- Anlaşamadınız mı? alınca düşmanlarımın İstanbul 13 (Özel) - Suriye gazeteleri Suri

yedeki Hoybon cemiyetinin yeniden Türkiye 1 
k. · h · d'J' mamen yıkılmış ve birçols 
ışı ta mın e ı ıyor. Bunlar dört veya beş 

senede Komanyayı terkederek kendilerine tahsis ahali yaralanmıştır. - Elbette ki hayır... yamma tın k 
- Ben de bunu tahmin et- oyunları suikastlar yara ~ . 

Olacaktır. Bir tarafta hak~kı aleyhine tahrikata başladıklarını, toplantılar 
tertip ettiklerini, Türkiyeden kaçan Muşlu Hil-

edilen iskan bölgelerinde yerleşeceklerdir. B. Titülesko 
Istanbul, 13 (Özel) - idman ittifakının adı Montekarlo, 13 (Ö.R)- BaJ tiğim için geldim. Potapof'u 1 f 1 s 

h ted\ıicçiler, öte. tara}a .. po ı -
Ücumlarınla muhakkak şaşırt- l . . müstebıd hukumdara 

tın. Bundan şüphe edemezdim. . etr.ıbmd•:dm mahiyetini batırlat-
minin SaJahiyede tahrikamiz nutuklar söyledi
ğini yaz,yorlar. Halepteki Vahdet ijoyLoncu
ların faaliyetlerini tenkid ederek Surjye hliku-

"Türk spor kurumu,, olacaktır. 
lstanbul, 13 (Özel)- Önümüzdeki 2 temmuz- Titülesko Kap Martine pWi. 

dan önce her Türk vatandaşın bir soyadı almak Birkaç gün durada kalacakbr. 

mecburiyetini bildiren ilanlar asılmıştır. Alınan Danonçı·yo hGl.!'ta 
metinin bunlara karşı tedbirli olmasını istiyor. malumata göre halkımızın yüzde 35 i henüz llu ~ 

d d w ·ı ıs ı 'h . t 
- Kötü bir a am egı mak için elinde bir. ı bya 

amma kuvvetli de değil... Çok deposu gibi tuttuğu suıkast~ı-
çabuk ağlıyor. lar var... Beni kö~ v~ sag~r 

- Zavallı Pota pof... sanıyorlar. Zrojelerinı 
1 
bı~~ed!· Istanbul, 13 (Özel)- Romanya ile aktedilecek muameleyi tamamlamamıştır. Halbuki temmuzda Roma, 13 (Ö.R)- Şair P... 

mukavele mucibince memleketimize Romanya- yapılacak nüfuş yazımında yeni nüfus cedvelle- nonzio'nun sıhhab halrk l• 
dan hicret edecek olan Türkler yetmiş beş bin rine her kesin soyadı ile geçirilmesi mecburidir. derin endişeler duyuluyor. 

................................................................................................................................................................................. 
P f 

w . . igw renç teşebbüs erınm ıç 
- otapu ... gımı, d' w. . 
- Haydi yukarı çıkalım. yüzüne nüfus etme ıgımı zan-

Hindiler kongresi toplandı Bir düello hikayesi Ona yol vereyim. Kendi iıle· nediyorlar. · 
riıni bizzat kendim görmeliyim. Senden başka kimseye ına-

Kolunda Katerina olduğu namam. Sırlarımın biricik mah-
h ld 1 rem·ı sensin. . Sen de olmazsan 

a e merdiveni çıkan mpara-
tor Generali selamladı. Sonra ben ne olurum? Potapow~-~ 
kısaca şu emri verdi: sana hakkıyla iyzah edemedıgı 

- -Bu akşam saat dokuzda bu tayindeki hedef senden her 
kışlık sarayda görüşürüz Ge· dakika istediğim yardımları 
neral... verebilecek bir durum~a olmanı 

Hatipler lngiliz idaresini Gömböşle vuruşan parti 
şiddetle tenkid ettiler . başkanı mahkiim oldu 

G l 1 t kerce . d' Senı'nle suıkastlara, enera mpara oru as temın ır. 

aelamladı. Topukları üzerinde 'h etlere karşı bir birlik ceb· 
d ı an d" ö dü M d t k tu k K t a uşman· D • erdiven en a ır • hesi kurma tır. a Y k 
ku~ inerken Katyanın köpek· larıru bizi birbirimizden ayırma 
lerı onu takib ediyorlardı. istiyorlar. Bunu anlıyor .musun? 

imparator divana uzandı. Bense hergün s~~~ ?ı!az. da-
l<aterin Semaverde kaynayan ha sokulmak, birhgımızı .bı~ az 
su ile çayı hazırladı. d ha kuvvetlendirmek ıstıyo-

- Ben seni sarayda bekli- r:m. Sende istediğim şeye ra· 
Y~rdum Kalya... Generalin 1 Tanrının huzurunda ye-
;;.zlerine kanacağını um.m?akta :i: ·~·derim ki bu muvafaka-

Bombay, 13 (Ö.R) - Bütün Hindistan Müslüman cemiyetinin 
senelik kongresi başlamıştır. Birçok hntibler yeni Hindistan esas 
kanunu hakkındaki lngiliz projesine şiddetle hücum ederek 
islam partisinin programım şöyJe hulasa etmi lerdir. 

Hiodistanda demokratik mes'ul bir hükumet tesisi, mecburi 
tahsil usulünün kabulü, suiistimalJerin ezilmesi, her şahsa intibah 
hakkının verilmesi. 

Japonya, Londranın so-
rusuna ceva vermedi ım. Bu tayine ne dersın tından asla peşiman olmıyacak-

- Senin de aynı fikirde · ş yed ricamı reddedersen Tokyo, 13 (Ö.R) -. Ja. po. n hüküme.ti.. • Londrada h. nz.ır.lanan 
oldugv unu bı'lmı'yordum. lmpa- sın. a 1 w · sana yine bergün ~e e.~egım. yeni deniz muahedesıne ışbrake kendısını davet eden ıngılız no-
ratoriçanın iradesini parçala- Fakat bu kapıdan hır gun C~" tasına henüz cevap vermemiştir. Dış işleri bakanlığı adına söz 
dun· sedim geçmesi muhtemeldır. söylemeye salahiyettar bir şahsiyetin ~ildirdiğine göre bu mesele 

- Bir milyon genç kız Bu ihtimalden korkarsın el· hakkında japonyanın görüşleri iyice öğrenilmiştir ve bunlar de-
~U~a sarayının matmazel hdo- bette... değişmiyecektir. Denizalb muharebe inin tahdidi için Ingilte -
. ru olmak şerefine maz a- _ Şu halde bu zillete kat· Amerika _Fransa ve Italya arasında hazırlanan protokola 

:tıyet halinde kendilerini dün· lanmam mı lazımdır? gelince, buna Japon hükumetin ar.ıus a tabi olarak bu protoko! 
t~?ın en bahtiyar insanı saya- _ Zillet mi? Katya bun onla j v rilnıi tir. oylece bul'ro-t o - ı hasta ---muzakere.91 
bılırler. Fakat Katyam ban~ ne demek ıstiyorsun. Fakat mümkün olacakbr. 

u .zevki çok götüyor. Benı sen fikrimin biricik, ruhum~~ F d k ""' 
S"evındirmek istemiyor. biricik hakimi old~ğun gıbı ransa a ar yagıyor, 

- Seni memnun etmek mi? vamın da birincisı olacak~ı~ .. 
içinde bizzat bedbaht olduğunu ~~ni kraliçe gibi istikbal.ıçın mu••thı·şsog"" uk ar başlamış hissettiğim bu altın kafese sarayda herşey hazırdır. Özel 
heni de sokarak bahtsızlığının dairen seni bekliyor. lmpara· 
rengini almamı isteyebilir misin? toriçanın yıllarca süren hasta- Paris, 13 (Ô.R) - Cumartesi gününden beri Fransada kış 

. - Sevgili Katya, sen saray~ lığıyla çoktan beri yalnız. ya~a- apanstz geri gelmiştir •. ~aris "!ıntakas~nda buz. tutm~ş. ve hatta 
f~'rnekle kendi neşeli rengim dığım aparhmanımla aynı plan- kar yağmıştır. Şimal vılayetlerınde soguklar şıddetlıdır. Cenub 
~ç ~~ybetmiyeceksin. ki ... Sen da, yanyana b~l.unan daıre;1: garpta yağmurlar ve soğuklar vardır. Hararet Tolozda 7, Liyonda 

gokyuzü kadar mavisın ... iste- seni getirmek ıçın buraya g 3 Klermon Ferainde l, Şartr de sıfır dereceye. Dijoo, Tur, 
lllez rnisin ki esiri bulunduğum dim. Hadiselerin kab~le mec- Ş~toru, Nansi, Verdön ve R~nsde ~ıfır~.an a.şağı bire, Epinoldn 

Peşte ( D.E ) - Başbakan 
general Julyos Von Gömböş 
ile Macaristan Çiftçi fırkası 
Jideri Her Tibor Von Echardt 
arasında cereyan eden müessif 
hadisenin dedikodusu hala de
vam ediyor. 

Duello'yn icab ettiren hadise 
bundnn bir hafta önce cereyan 
etmiştir. İki devlet adamı son 
zamanlarda Macaristanı alaka
landıran işlerde daima karşı 
karşıya münakaşa halinde idi
ler. Başbakan Gömböş Romada 
Avusturya, ltalya ve Macaris
tan arasındaki yeni paktı imza
Jıyarak memlekete döndükten 
sonra aradaki anlaşmazlık daha 
açık olarak kendini gösterdi. 

Nihayet parlamento dış i leri 
komitesının toplantısı esnasında 
Roma paktı görüşüldüğü sırada 
çiftçi fırkası lideri bu paktı 
şiddetle tenkid etmiş ve Von 
Gömböş'ün Macaristanı temsil 
edecek ve bir pakt imzalıyacak 
mevkide bir adam olmadığını 

söylemiştir. Bay Gömböş'ün bu 
tenkitlere verdiği cevab şu iki 
kelime olmuştur : 

- Hiiin, tedbirsiz. 
Bu hadise üzerine iki taraf 

ta düelloya talip olmuştur. 

Halbuki Macaristanda düello ~ahbesinde mavi bir gökyüzü bur ettiği bu tarzı hal~~ .ne :oıen sıfırdan aşağı 2 ye düşmüştür. Pnras bolgesmde en aşagı kay-
ulunsun ... Dün başıma gelen ne de ben seçmiş degıh~. F~- dedilen hararet derecesi sıfırdan aşağı 1 dir. • 

Yakadan sonra onların esiri kat bir kt!re bu emrıkakıe 1 l it d 11g1 tere \T~ i raJ183 

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

oldŞuğurnu anlamadın mı? ld boyun .eğd!t!:~ s:;::r~1n ·~;~ ta yanın a JD mevcu U Beraberce partiyi 
.. ovalfu senin düşmanın o u· ve senın Y 

1 
kt kaybetmişler 

Ru için beşımdan defettim. şeyi tamam ıyaca ;· •tt•k J kt d Paris, 13 (Ö.R) - "France 
. ~~nun düşmanlıklarmdan hiç •••••••••••••• ;.: •• :.~!ı .. ~~;.::-.... gı } çe .a. za ma a ır de Bordeon ,, iki büyük Garb 

etmek yasaktır. Fakat bir me
mur sayılmiyan kabine reisi.;.. 
böyle bir hareket yap-,a• 
cağı hakkında Macar kanaala
rında sarahat yoktur. Glm'Jlt 
bu düşünce ile rakibiyle dlelo 
etmiş, fakat Macar bat mlll• 
deiumuıniliği her iki suçluya 41a 
derhal, mahkemeye gelmeleıi 
için davetiye kesmiştir. 

iki suçlu olan batbakula 
parti reisi mahkeme heJetİ 
huzurunda müdafaalarını yap
mışlardır. Heyet batMıku 
hakkında beraet kararı veı la 
parti başkam iki gün hapae 
mnhkum edilmiştir. 

DUELLO GÜNÜ 
Duello günü sabahın saat 

onunda GenernJ Göm~·-·· 
tenin 20 mil şimalindeld 
maraerdo vood meydanına .... 
miştir. Bir kaç dal:ika sonra ela 
Her Eckhardt ayni yerde ra• 
kibinin karşısında yerini al· 
mıştir. 

Şahitler, duello edecek pb· 
siyetlere duelloya mabsaa iki 
tabanca vermişlerdir. iki ralü
bin arkasında 25 metre-Jik bir 
mesafe vardı. ikisi de ayni sa
niyede dönerek ateş etmifler; 
bir tesadüf eseri olarak her 
iki haysiyet kurşunu da iiiıabet 
etmemiştir. 

Bu zaziyet karşısında iki ra• 
kip te arabalarına binerek hl
dise yerinden ayrılmışlardır • , 
Askere davet Z .... ı:,··•aha•··t····s·"·a···k•lla .. n ... ı .... B ... ~.y·· "Muhlis Nazilli Paris 13 ( ö. R ) - Ovr gazetesi, ltalyan milli bankasında demokrasilerinden Fransanın 

altın mevcudunun her ay beş yüz milyon liret azaldığını, ltalyanm Ren işgalile, lngilterenin Ha-

k t tk• k etti harp masraflarına karşılık olmak üzere halktan toplamakta beşistanda ltalyan zaferile filen Asker/ık şube inden : 

fahri• ası Ol e 1 b 'k h 1 -Şimdiye kadar askere olduğu altınlarla dövi.zlerin u mı ~er . . aricinde bulunduğunu, hezimete uğradıklarını, bir 
- Baş tara/ıb ilinci salıiJedr - • . harp başlıyahden berı Italyan hazmesmın masrafı yedi milyar ltnlyan - Alman paktının göze çağmlmamış veya çağınlda;I 

fnb 'k d l masa için iyi pamuk yetıştırmek lireti geçtiğini bildiriyor. halde muhtelif sebeplerle 
rı alarmdan iyi ran man a ın k d Nazillinin misafiri yarın Bu gazete diyor ki : çarptığını ve Prusya Adliye B~ -

gayesini hazırlamak için yapılma ta ır. kt' Bu mıntakalarda f _, kanına Romadada yapılan iyi ger ye bırakılmış veyahut da 
b 

ır _ Jtalyanın son .ıa erlerine rağmen {&aba birkaç ay harbı 
~a ah Aydına, oradan d.a M~ğlaya cg:~;~eabe; alınmıştır. Hükü- göze alması zaruri olduğu ve doğu Afrikasına gönderilmiş kabulün bunu gösterdiğini kay- vete icabtt etmiyerek baka• 

a Pamuk zer'iyah tetkıklerı yapıla. g k deneme yeri bulunan kuvvetlerin anavatana dönmeleri için de büyük masraflar dederek ltalyarı - Avsturya yada kalmış piyade sınafm-
~etçe büyük bir çiftliğin isticar edılerek parr.u ihtiyarına ihtiyaç bulunacağı düşbnülürse, Habeş harbı Italyan anlaşmasının tehdidkar mabi- dan 316 illi 328 dahil clo.--
1\tihaı edileceği söylenmektedir. milletine 12 milyar lirete mal olacaktır. yetini de gösteriyor. ğumlular. 

•• •• • •• ıa • , 1 2 - Muzika sınıfından 316 

Yeugesiııi yar~ladı_ o~mir~IS ~4~~~~~~·~~~~~••a~~~~~~~~~~~~~~ iıı 329 dahil. 
Dolaplıkuyuda Birincı Havaı • • • ~ ' 3 - Jaııdarma sımfmdaa 

Mkağında oturan Ali Riza oğlu K 1 ektesinden T A y y A R E 316 ila 330 dahil doğumlular 
ehmcd Amir sarhoş olmuş a p s Bugün Her Seansta 20 nisan 936 pazartesi ... 

;e yeng~si .seherin yanağını ··ı·· bu}unmUŞtUr SINEMASI nünden itib:ıren mbrettep 
•kınası uzerme: O U d .. ol uklnrı yerlere sevkedile· 

- Sen benim namusuma goz ~ Bnş tarafı 1 üıri say/ada - ANNA BELLA - JEAN MURAT - JEAN PİERRE AUMQ 1T 
koymuşsun ! . mün iç yüzü etrafınd3: bazı ceklerinden layin edilea 

Diyen yen~esi Seheri yedı dedikodular yapılmış ıse d~ CHARLES VANEL gibi en yüksek Fransız artistlerinin kudretle günde nüfus hüviyet cüulu+ 
Yerinden bıçeıkla hafif surette doktorların raporu şü~helerı Jnrile birlikts şubeye gelme· 
Yaralamıştır. . dağıtmış gibidir. Mamafıh . b.u temsil ettikleri şaheser film leri gelmedikleri takdirde 

Hadise tahkikatına müddeı- ölüm siyasal vaziyette yenı bır 2850 sayılı kanun hükmtlne 
unıurni muavini bay Ali Akkaya karı.o:ıklıgw a sebebiyet .vere.cek- ·· h · t '( gore apıs cezasile cezalan· 
arafından el konmuştur. tı"r. Bı'r temerküz kabınesı t_eş-

1 dırılacaklardır. 
fl'ğer bir iddiaya göre kilinde anlaşamıyan partı er 

Arnir, Seherden para istemiş b Demercisin şahsına olan 4 - Hizmetlerine kar11 
ay k b' · · b d l ve k:ıdınm para vermemesin- itimatları hasebile iş a mesını e e vereceklerin 20 nisan 

den kızarak bıçakla onu yara- iktidar mevkiindc tutuyorlar. Büyük bir aşk romanı • Heyecanll hava harbleri 936 pazartesi günü alqa-
Jaınıştır. Tahkikata devam Şimdi genera1 Metaksasa. ka.rşı ] mıoa kadar bedellerini ver• 

d ni itimadı göstermelerı ıh- A)rrıca : 1~iir1 c-e söz ii FOKS diİ11)73 haberleı·ı· 
e iliyor. :i~ali zaif olduğundan içsel ~ meleri bu günden sonra 

A 
Tayin b'' güçlükler artacaktır. Seans Saatları •• Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve bedel alınmıyacağı ve 2850 

nkara Tecim lisesi uro Ö ı ) At' P - 1 · t 13 d b 1 1 k 'b ha konıcrsiyal öğretmeni bay .Or: Atina, 13 ( ze - ma azar gun erı saa e aş ar sayı ı anun mucı ince pis 
L _ T . J aJ'ansı, başb.a 1<an .bay J?e,mer- ' wm• cezasile kıtaya sevk 1tan ahir lzmir tecım ısesı f·- t 
iktasat ve 'hukuk öğretmenliği· cisin nüzül ısabetıle uc e en cekl~ri ilan olunur. 

öldügw ünü bildiriyor. ··-------~---~-n_e~tayin edilm~is~t~ir~·~~~~~~~~~~~----.-... -. ................................................................................. -. __________ ~~~__::..._-=:::::::=:=:=:=::::::: 
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Senhe • 

Koşular heyec 1 du Bisiklet yarışı 1 

Bu haftanın 
'Alemdar,, 

•• • en surprız 
muvaffakı 

'koşusunda 
et kazandı 

Ha!talardanberi yapılmakta 
olan ,bisiklet yanşlarının en 
uzun yollusu bu pazar ~nü 
Torbalı şosesi üzerinde ve yüz 
kilometre üzerinden yapılmışbr. 

Yarışa alb bisikletçi iştirak 
etmiş ve üç lzmirsporlu sıra ile 
Kazım, Süleyman ve Yusuf ka
zanmışlardır. 

Tay. Piyangosu 
Pazar günkü keşidede 

kazanan numaralar 

Koşu locaüıu 

!ıkbahar at yanşlarının ikinci 
haftası birincisinden daha neşeli 
ve daha zevkli geçmiştir. Cu
martesi günü havanın bozuk
luğu bir çok koşu meraklıları 
üzeı·inde endişe uyandırmıştı. 
Fakat Pazar günü güzel hava 
binlerce insanı Buca koşu ala
nına çekmiştir. Bütün tribünler 
dol.mu , taşmış müstesna yıllar
da göze çarpan kalabalık ko-

ı olduğundan yedi hayvanın işti

rakile yapılan bu koşu büyük 
j bir alaka ve heyecan içinde 

1 

cereyan etti. Geçen haftanın 
birincisi Arslana bu defa 60 
kilo yük vermişlerdi. Bundan 

ı dolayı koşuların neticesini kes· 

1 
dirmek şüpheli bir duruma dü-

1 şüyordu. Arslan ağır yük altı-
na alınınca favuri Emir Salibin 
Alemdarına geçiyordu. Netekim 
netıce de bunu gösterdi. 
Alemdar birinci, geçen hafta-

şu zevkinin halk tabakaları 
arasına genişlemiş hissini kuv
vetlendirdiğinden hepimizi se
vindirmiştir. 

Bu hafta koşulara. saat lS te 1 
başlanmıştır. Proğramda yapı- ı 
lan bu değişiklik daha önce
den halka layik olduğu şekil
de bildirilmediğinden bir çok 
kimseler saat bir buçukta ko
şu alanında toplanmışlar ve bir 
buçuk saat intizar etmek mec-
buriyetinde kalmışlardır, ı 
Koşu proğramlarındaki me

safe değişikliği hayvanlann ba-
zı koşularda ayni olmasına 1

1 rağmen neticeleri değiştirmek 
fırsatını vermiştir. 

BiRiNCi KOŞU 
Üç yaşındaki yerli yarı kan 

lngiliz taylarına mahsustu. Me
safe 1000 metre idi. Altı hay
van iştirak etti. Geçen hafta 
rakiblerinden çok geride kalan 
prens Halimin Tibu adındaki 

yarı kan lngıliz tayı bu defa 
birinci gelmiş geçen haftanın 
ihincisi Gülüzar yine ikinciliği 
muhafaza eylemiş ve geçen 
haftanın birincisi Kontes üçüncü 
kalmıştır. Tihu üzerine bilet 
alanlar geçen haftaki muvaffa
kiyetsizliğinden dolayı az ol
duklarından bahsı kazananlar 
üç yüz küsur kuruş almışlar-

dır. 1 
iKiNCi KOŞU 

1400 metre mesafeli ve ikra- 1ı miyeleri 1200 lirayı doldurmıyan 
üç ve daha yukarı yaştaki ln- 1 
gihz at ve kısraklarına ma!ı
sustu. Dört hayvan iştirak etti. 
Hayvanların vaziyeli aşağı yu
karı belli idi. Favuriler biç !:ıir 
aldatış göstermı:di. Geçen haf
tanın birincisi Tomru yine bi
rinci geldi. ikincilik Barç'da, 

_ üçüncülük bay Nazminin Akı-
nında kalı ı. • 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaşdaki 

yanr.t kan Jn,.,ıliz at ve kısrak
larına mahsusdu. Mesafesi 1600 
metre Hi. Çifte bahisde üçüncü 
ve beş'nci ko~ular ele :!'ınmış 

nın üçüncüsü Ceylan ikiııci 
ve Prens Halimin Kuhnür 
adındaki hayvanı üçüncü geldi. 
Arslan hayli geride kaldı. 
Aleındann birinciliği hararetli 
alkışlar ve bilhassa bu at üze
rinde bahse girişmiş kadınlar 
arasında sevinç çığlıkları do
ğurdu. 

DÖRDÖNCÜ KOŞU 
Üçüncüsü kadar heyecanlı 

oldu. Bu koşuya geçen hafta 
girmiyen yeni hayvanlar da 
iştirak eylemişti. Mesafesi 2500 
metre idi. 

Prens Halimin Şurbara adın
daki lngiliz kısrağı ile bay 
Akifin eklin başbaşa bera
berce geldiler ve bu beraberlik 
büyük tribunlann önünden ha
kemin önüne kadar heyecan 
içinde devam etti. Tam hake
min önünde Şurbara boynunu 
uzatarak beş on santim farkla 
birinciliği aldı. Bekar ikinci, 
Markis üçüncü kaldı. 

BEŞiNCi KOŞU 

Çıfte bahsoynayanları çok 
alakalandırıyordu . Mesafe de 
(2400)e çıkarılmıştı. Geçen 
haftanın birincisi lbnihattaf 
koşuya proğramda yazılmış 
olmasına rağmen çıkmadı. Bel
ki de sebebi bu hayvana 63kilo 
yük ayrılmasındandı. lbnibattaf 
aradan çıkmca mücadele 
geçen haftanın ikincisi Oktay 
ile Alderviş'e kalıyordu. Be~ 

hayvanın iştirak ettiği bu ko
şuda lsmail efenin Zeybek'i 
çok iyi bir çıkı~ yapmış birinci 
devrede daima birinciliği 
muhafaza eylumişti. Bahsoy
nayanların yüreği titriyordu. 
Sürpriz korkusu umumileşmişti. 
Fııkat tribünlere yaklaşırken 
Oktay ve onu taki!>en de Al
derviş rakiplerini geride bırak
tılar. Tribünlerin önünde Oktay 
birinci iken hakem kulesi öniin
de Alderviş b;rinciliğl ele ge
çirmiş Oktayı ikinci bırakmış
tır. Bütün devreleri en sonun
dan takıb eden eski koşular 
kahramanı Sada üçüncü geldi. 
Eğer mesaf~ bir az daha uznn 
o muf o saydı sadan eski za
ferlerinden birini yaratabilirdi. 

Çifte bahıs oynıyanlarda isa
b t etlıren'cr 585 kuruş ka-

' zancı r, Sür'at, eınnıyetl g d.ş 

ve her türlü ko ayl.k 

bu taksıdedir. 
s. 4-5 (3-5) 

Geçen hafta çifte bahıs 46 
, lira kıızandığı için bu defa da 

ayni ümıdi besliyenler hayli 
ç ktu. Hatta bazı kimseler lrn-.... • . '· - 1 ~ -

evvrl 15 liraya bu bileti sabıı 
aldılar. Fakat r:etice anlaşılın
ca aldandıklarını da görmekte 

• görmekte gecikmediler. 
Koşular netice itibarile bü

yük bir zevk, neş'e ve heye
can içinde geçmiştir. Gelecek 
hafta artan rağbetin daha zi
yade kuvvet bulacağında şüp-
hemiı yoktur. 

... :..c,,......-1 
Soyadlarını değiştirmek 

isteyenler 
Dahiliye Vekaletinden vila • 

yete gelen bir emirde bazı 
kimselerin heyenmedikleri soy 
adlarını değiştirmek için mah
kemeye müracaat etmekte ol
duldarı görüldüğü, halbuki bu
gibilerin tescil için verilmiş 
olan mlihlet esnasında soy ad
larını dogrudan doğruya nüfus 
daireline müracaat suretiyle 
değiştirebilecekleri bildirilmiştir 
'777.. 7JXX7lt?7'D'Z71Zıa:J'Jl 

Açık teşekkür 
Mütekait gümrük merkez 

memurlarından ölü Mehmet 
Hilmi eşi Hopeli Vezir ağa 
kızı sevgili annemiz Nadide 
Hacerin ölümü münasebetile 
gerek bizzat gerek yazı ile 
büyük keder ve acı teessü· 
rümüze ortak olaıı ve cenaze 
merasiminde bulunan değerlı
dost, akraba, komşu ve ah· 
haplara hepsine ayrı ayrı 
teşekküre imkan bulamadı
ğımızdan kendilerine minnet 
ve şükranlarımızı sunurız. 

Çocukları 
Necibe Sedat Seyfi 

0'7.z7.7Z77.777'~7T/.7.Z'!!7'Z<'~~ZZ1·~ 

lstanbul 13 - Tayyare pi
yangosunun son keşidesine dün 
devam edildi. Dünkü çekilişte 
kazanan numaralan bildiriyo-
rum: 

10591 numara 

3 OOOlira 
11009 numara 

20000lira 
21218 numara 
12000 lira 

12637 numara 
10000 lira 

Büyük ikramiyeleri kazanmış 
olaıı 10591 11009 21218 12637 
numaralı biletlerin yirmi aşağı 
ve yirmi yukarı numaralı bilet
ler de 150 şer lira, yani onda 
bir biletler lS şer lira mükafat 
alacaklardır. 

1500 lıra kazananlar 
13991 10505 21429 
18886 818 22350 

1
1000 lira kazananlar 

10504 4599 18893 7711 22602 
24216 21889 8132 26421 1964~ 
22678 8578 

200 lira kazananlar 
24884 19518 21574 9986 1885 
7068 11645 3820 7156 13541 
5699 25937 19821 26613 800 

25009 13698 24571 701 1825 
20839 624 18340 19945 10837 
25368 7138 8364 935 7991 

8419 3862 11476 9291 486 
22959 26770 29411 24018 28634 
26618 28248 23147 29501 

70 lira kazananlar 
1937 26368 10224 2257 15549 
8377 1282 20483 9632 10661 

21308 29375 26974 10678 3301 
21199 14248 28911 2570 20146 
2428 15477 17112 9893 10449 

26576 26880 17968 1845 16783 
15731 17263 21649 25789 21070 
24929 18164 25514 24693 29206 

1512 28973 23893 19001 19267 
23379 2983 25200 19151 4562 
2872S 13238 427 18482 27457 
29250 16445 916 18385 10683 

7460 12818 17951 25865 27168 
27870 27811 6673 455 9956 
19093 745 9482 24624 11223 
26036 17232 13673 13164 29417 
27809 10969 26982 25499 7575 

y ın m te iti galib 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2628 1324 2422 27704 12169 

17767 27401 12599 22988 24000 
3567 3394 21737 18375 1148S 

10903 6036 29693 29977 19581 
15289 26571 8216 109SO 

Altınordu takımı, kalecinin hatası 
yüzünden Aydınlılara ma "'lub oldu 
Aydınlı gençler hakikaten şayanı takdir bir oyun 

oynıyarak galibiyeti hak 
Altınordu takımı Pazar günü ı 

Aydına giderek Aydın muhte
lit takımiyle karşılaştı ve ak
şam üzeri İzmire döndü. Te
nezzüh treninin geleceğini 

haber alan Aydınlılar istasyo
na dökJlmüşlerdi. Trenden çı
kan yedi sekiz yüz lzmirli ile 
Aydın istasyonu ve köprü ta
rafı fevkalade kalabalık olmuş 
adeta yürümek imkanı kal
mamıştı. 

Maç saat üçde başladı. Sa
banın etrafını iki binden fazla 
bir seyirci kütlesi çevirmişti. 

Tal.amlar alkışlar arasında sa
haya çıktılar ve halin seli.m
ladılar. Hakem eski Ankara 
Gücü müdafii Naim. 

Aydın muhteliti yedi Nazillili, 
Aydın, Karapınar, Söke ve 
Çineden birer oyuncu almak 
suretile şu tertipte çıkmıştı: 

Fikret, Hüsnü, Bürhan, Halil, 
Ha~an, Halid, Mehmed, Fahri, 
Şevki, Osman, Ali. 

Buna mukabil Altınordu: 
Hüseyin, Vedad, Ziya, Cemil, 

Mazhar, Ali, Abdi, Said, Adil, 
Şükrü, Namık. 

Yandan esen rüzgar topun 
seyrine mani ve O)unun ahen
gine halel verecek kadar şid
detli dt>ğil. 

OYUN BAŞLIYOR 
Oyuna Altınordu ba§ladı. To

pu kapan Aydın sağdan kale
ye kadar aktı. Bir şut topu 
kalecinin solundan ve aralıktan 
Altınordu ağlarına takmasın mı. 
Hayret ! Oyunun daha ilk da
kikası içinde olan bu golü Ay
dınlılar uzun uzun alkışladılar. 
Bu beklenmedik muvaffakıyet 
oyuna birdenbire hız verdi. 
Altmordu toplandı ve yüklendi 
Aydın müdafaasr sıkıştı. Ve 
yedi dakikanın içinde tam se
kiz defa topu kornere attılar. 
Fakat Altınordu bunların biç 
birisinden istifade edemedi bu 
ise iyi bir bnşlaııgıç sayılamazdı. 

Çünkü Aydın takımı canlı 
.. ...... -- ..... :;ı, n-öriinü or ve heran 

rakip kalesine akmak kudre
tini muhafaza ediyordu. Nite
kim bu taıyikten ani bir akınla 
Altınordu kalesine aktılar ve 
sıki bir şut çektiler. Kaleci 
topu yakaladı fakat kaçırdı ve 
ikinci gol Altınordu kalesine 
girmiş oldu. Aydınlılar pek 
haklı olarak bu golü de sü
rekli alkışladılar. 

lzmir şampiyonasında en mü
sait vaziyette bulnnan takım· 
!ardan biri olan Altinorduya 
on dakika içinde iki gol at
mışlardı. Ve şimdi takımları 
ümit var bir oyunla da bu galibi
yeti muhafaza edeceğe benzi· 
yordu. Hakikaten eski kurt Şev
kinin gayretile Aydın muhacim 
battı Altınordu kalesine sık sık 
tehlikeli akınlar yapıyordu. 

Altınordu bu ~ırada bir bo
calama devresi geçiriyordu.Pek 
sert, kısmen çimenli ve kısmen 
taşlı olan sahada topu istedik
leri gibi ıstop ve kontrol ede
miyorlardı. Bu ise sarfedilen 
enerjiyi ve anlaşmayı s.:mere
siz kıhyordu. 

Bu sırada Abdi sakatlana
rak oyundan çıktı ve yerine 
Kemal girdi. Aydın müdafaası 
sert oynıyor ve Saide çok favul 
yapıyorlardı. Devre sonlanna 
doğru Altınordunun hakimiyeti 
barizdi. Fakat en müsaid va
ziyette Aclil'in çekdiği sıkı bir 
şutu kaleci Fikret kornere at
makla devrenin 2 - O takımı 
lehine bitmesine en büyük amil 
oldu. Demek oluyor ki, bu dev
rede takımların galibiyeti ve 
mağlübiyeti üzerinde kale
ciler büyük rol oynamışlardır. 

iKiNCi DEVRE 
Bu devrede Altınordunun iki 

gol farkınr bozacağım ummak 
faza bir nikbinlik sayıl~mazdı. 
Esasen aradaki oyun farkı da 
bunu gösteriyordu. Netekim 
Albnordu rakibini fazla sıkış
tırdığı sıralarda iki dakika 
içinde iki penaltı kazanmakla 
istenilen vaziyete çıkabilmek 
imkanını elde etti. Fakat bi· 
rinci penaltıyı gola çeviren 
Adil ikinciyi kalecinin elferine 
verdi. 

1 

ettiler 
Futbol, hataları affetmiyen 

bir oyundur ve işte bu büyük 
hatadır ki Altınordunun mağ
lubiyetini intaç etmiştir. Yoksa 
berabern geçecek Altınordu 
takımının artık yenilmesi değil, 
karanması beklenirdi ve oyu
nun cereyan tarzı da bu
nu gösteriyordu. Penaltının 
kaçması Altınordu müdafaasını 
asabileştirdi ve pek ileri oyna· 
mağa başladılar. Bu ise yerle
rinde duran Aydın açıklarının 
kolayca kalelerine akmalarıoa 
ve tehlükeye girmelerine sebep 
oluyordu, Ve bu yüzden az 
sonra üçüncü golii yediler. O
yunun sonu yaklaşıyordu ve 
Altınordu ancak Namık'ın aya
ğından ikinci golü atabildi ve 
oyun da 2-3 Aydının galibiye
tiyle bitti: 

Hahemin oyunu iyi idare 
ettiğine göre Aydın muhteliti
ni Altıonrduya olan bu ikinci 
galibiyetlerinden dolayı takdir 
ve tebrik etmek düşer. 

Mehmet AH Oral 
IZMIR LIKLERI 

·Sabah ilk karşılaşan Demir
spor - Egespor takımları çok 
enteresan bir maç yaptılar. Bi
rinci devreyi O - S mağlüp bi· 
tiren Egespor ikinci devrede 
şayanı hayret bir gayretle bir
biri üzerine dört gol atarak 
4 - 5 vaziyete geçmiş ise de 
neticede Demirsponın attığı 
altıncı golle 4 - 6 yenilmiştir. 
Egespor takımı seremoni sure
tile mağluptur. Bu maç ekzer· 
siz mahiyetinde idi. 

IZMIRSPOR - BORNOVA 
Hakim bir oyundan sonra lz

mirspor bu maçı kolaylıkla O - 4 
kazanmıştır. 

ALTAY - GÖZTEPE 
Altay takımı sahaya çıkma

d?ğı iç!n Göztepe seremoni 
yaparak ga!ib gelmiştir. 

HALK STADINDA 
Şarkspor ve Altay ikincileri 

çıkmamışlar ve rakibleri sere
moni yapmışlardır. 

Burnova ikincileri de lzmir
spor ikincilerini penaltıdan atılan 
kolle 1 - O yerun~erdir. Bu 
netice K.S.K. ikincilerinin şam· 
piyonluğunu garanti etmiştir. 

50 bin liralık mükafat 
50,000 liralık büyük mükafat 

en son olarak çekilen aşağı
daki 100 numara arasında tıık 
sim edilecektir. 

14752 24334 1918 12927 20795 
14713 28584 21276 26931 29004 

5197 13642 29249 6244 18420 
23464 1894 7648 14233 20838 
10389 29466 20288 625 4645 
23965 2S309 9418 16187 18229 
18001 1891 3828 3793 16814 
5092 22076 17046 6483 11267 

14152 17720 23087 21116 25496 
13007 8384 25144 10678 7260 
7482 14204 6834 755 3617 

29122 2S1S2 1150 25786 18699 
28S65 11649 21147 18365 6639 

7063 7968 18210 3509 14356 
25439 9860 26641 9025 4255 
27523 22821 21058 3714 21382 
16228 578 20816 7678 7171 
3248 2562 11651 9150 26320 

22137 2S797 13279 72650 25792 
1S664 784 16283 12029 12689 

Bu numaralı biletlerin sahip
leri 500 lira, yani bileti onda 
bir olanlar 50 lira alacaklardır. 

ikramiye ve mükafat kaza
namıyan bütün biletler 15 lira, 
yani 10 da bir biletler 1,5 lira 
amorti alacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANTİMANYETİK BiR CEP 
VE KOL SAAT SAHİBi OL
MANiN MENFAATİ 

Antimanyetik olmıyan en iyi 
bir saatin bile kuvvei miknati
siyeden müteessir olup ayarının 
bozulduğunu bilir midmiz? "RE· 
VUE,. saat fabrikaları, kendi 
icadları olup en son terakki
yatı fenniyeye tevfikan ittihaz 
edilen emsalsi~ metodlar saye· 
sinde imal ettiği antimanyetik 
saatleri en büyük miknatis kuv· 
vetinden bile müteessir olmaz, 
ne ayarı ne de işlemesi bozul
maz. Bir çok fabrikalar, saal
lerinjn kuvvei miknatisiyeden 
ari olduğunu iddia ederler. Fa
kat, lsviçrede, Nöşatel saatçilik 
Resmi Laboratuarlan lastik 
etmişlerdir ki : 

YALNIZ "REVUE., SAAT
LERİ HAKİKATEN ANTl
MANYETiKTIR. 

REVUE saatlerini saatçılıın
nızda arayınız. Şehrinizde bn
lunmadığı takdirde, REVUE 
saat fabrikalarının Türkiye ~:ı

tı1 şubesi bulun:ın İstanbul Ba'ı
çekapı Taş Han 1 nci kat 
No. 19 a müracaat edilmesi 
rica olunur. (761) S 4 
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Venedikte karşılıklı söylev verildi 
~~---------::------;:;:---

H~ beş dış bakanı?. 8. Avenole lt~!~a!IJ~ra. . 
Habeşistanın dürust hareket ettıgı~~m.~!i!~ırdı 

Adis - Ababa 13 ( Ö. R ) - Resmi mahfeller bu haberi 
Dokuz ltalyan tayyaresi bu sa· teyitten imtina ediyorlar. 
bab saat onda Adis - Ababa VENEDIKTEKI MERASiM 
üıerin1e dolaşmıştır. Şehir hal- Venedik, 13 (Ö.R) - ltalyan 
kı büyük bir heyecan ve en- zabitlerile birlikte 300 Fransız 
:lişe geçirmiştir. ihtiyat zabiti hususi bir trenle 

Paris 13 ( ô. R ) - Hava- Vittorio Beneto harp sahnesine 
sın Adis - Ababa muhabiri bil- gitmişler ve belediye tarafından 
diriyor : Büyük bir ltalyan kabul edilmişlerdir. Fransız ih-
bombardıman tayyaresi, bu sa- ti yat zabitleri Milli birli- i reis 
atta ( 15,35 ) şehrin üzerinde vekili ile Fransız generalı Somon 
uçuyor. ve ltalyan generali Podo tarafm-

HABEŞ CEVABI dan nutukınr söylenerek iki 

L•mdra, 13 (A.A) - Habeş milletin dostluğu aııılmışhr. 
dış bakanı B. Herauy dün B. Venedikte 300 Fransız ihti-
Avenol'a şu telgrafı çekmiştirı yat zabiti ile bunlara kat.lan 

9 Nisan tarihli telgrafınıza Fransız Türistler grubu San 
c~vuben Habeşistanın müteca- Marko meydanında halk tara-
vıze karşı yaptığı mücadelede fından teveceüh nümayişlerile 
Italya tarafından açıktan açığa karşılanmışlardır. 
ve sistemli bir şekilde vaki SÜVEYŞ KAPANACAK MI? 
olan yolsuzluklara -rağmen Londra, 13 (Ô.R) - Havas 
harp usulJcri hakkındaki anlaş· bildiriyor : 
~alara harfiyen riayet ettiğini Son zamanlarda Londrada 
hıldirmekle kesbi şeref eylarim. zecri tedbirler lehinde yine 

. Babeşistan bu yolsuzluklara şiddetli bir mücadele başl&-
bılmisilde bulunmaktan bile mıştır. Ancak kabine erkanın· 
çekinmiştir. dan birkaç muhafazakar zecri 
HABEŞISTANDA ESARET tedbirlerin artırılmasına mua-
l<ALKIYOR rızdır. 
Londra, 13 (Ö.R) - Habeş Resmi mahfeller. yalnız çok 

elçiği katibi bay Emanuel A~- enerjik tedbirlerin müessir ola-
robam Bristol Milletler cemı- bileceğini, fakat diğer tarafbın 
Yeti birliğinde bir nutuk ver- lngiliz hükumetinin Süveyş ka-
trıiş ve Habeşistanda es.ar~ti.n VeMdikten bir görOşüş nalını kapamak gibi yan as-
devam ettiği bakkındakı ıttı- . _. . . .. k ld na 

1 

alan mahfeller ltalyanın erka· keri zecri tedbirler tatbikini ta-
hanılara cevap vermiştir. etbgını, hır g~nde ~ 

1 
mı~a:_ı nıharbiyeler ar.asındaki görüş- savvur etmediğini söylemekte-

Bay Abraham, Habeş impa- imkan olmadıgını söy ~mış ır. melere iştirak etmiyeceğini dirler. 

~~!?.~?z~~~r"t~·dbi;ı~~~~~~ .. i ............ G·~ ..... Metak·sas············ 
---------------=--=~:.----In gi l terenin ~ Süveyşi 

kapaması ~~L~!~~~LE 
GÖRE 

f/ubeş nuuahlıası B. Maryam 
Paris, 13 (Ô.R) - "Temps,, 

gazetesi soruyor : lngiltere 
Cenevrede ltalyaya karşı %ecri 
tedbirlerin artırılması için yeni 
bir teşebbüse girişecek mi? 
Muhakkak ki lngilterede zecri 
tedbir mücadelesi tekrar şid
detle baılamış.tır. Şirndi 
sade petrol ambargosundan 
değil, Süveyt kanalının 
kapatılmasından bile . bahse
diJ' ıyor. Bunun hukuki ba-
kımdan ne kadar yapılabilir 
?ir iş olduğu münakaşaya de
ger. Fakat Ingilteredeki cere
Yanda askeri veya askeriye 
benziyen zecri tedbirlerden 
bile bahsediliyor.Halbuki Habeş 
meselesinin başlangıcındanberi 
Cenevre müzakereleri bunları 

Gerçe bazı muhafazakir 

çevrenler aksülamelde bu

lunmakta, zecrı tedbirlere 

muhalefet göstermektedirler. 

Bunlar B. Hitlere karşı yumu
şak; B. Mussoliniye karşı sert 

bir yüzün isabetsizliğini kay
dedivorlar • Bu mukaveme
tin muvaffak olması temen-

ni edilebilir . Ekonomik ve 

finansal ıecri tedbirler bir 
netice vermemiştir. Bu ted

birlerin Petrol ve diğer mad
delere teşmili ise, ltalyanın 
Habeşistanda askeri karara 
vardığı şu sırada gayesizdir. 
Nihayet bu tedbirlere Italyanın 
muhalefeti göz önünde tutul-

mak lazımdır. Şarki Afrikada 

barba nihayet vermek için Ak
deniıde harp tehlükesini göze 
almak mutedil bir haraket 

olmaz. ------
Alman sefirinin 

• 
cenazesı 

Londra, 13 (Ö.R)- Burada 

birdenbire kalp sektesinden 
ölen Alman sefiri von Höşün 
cenaze merasimi cumartesi gü
nü Dresdende yapılacaktır. 
Cenaze çartamba günü Duvrda 
bir lngiliz torpido muhribine 
yükletilerek Vilhemsbafene ve 
oradan Dresdene nakledile-

cektir. 

Kabineyi kurdu, dış ha 
kanlığını d~. -~~ruhte etti 
Diğer bakanlar değişmedi. Cenaze 

merasimi bugün yapılacak 
Atina 13 ( Ô. R ) - Başba- f "'" , • + • 

kan B. Demircis birdenbire l 
ölmüştör. Sabah saat 9,30 da 
ailesi eakanı kend sini uyandır
mak üzere odasına girdikleri 
zaman onu yatağında ölü bul
muşlardır. Hemen çağmlan 
doktorlar ölümü tesbitten baş
ka bir şey yapamamışlar ve 
Başbakanın gece kalp sekte
sinden öldüğünü tahmin et

mişlerdir. 
CENAZE MERASiMi 

BUGÜNDÜR 
Bir müddettenberi siyasal 

adamlar arasında bu ani ölüm· 
ler çoğalmaktadır. Birkaç hafta 
evvel general Kondilis "fücce
ten,. ölmüştü. Geçen hafta Al
manyanın Londra elçisi von 
Höş ayni akıbete uğradı. Bu 
giin Yunan başbakanının şah
sında Yunan ulusu tekrar ma
tcmleodi. 

Başbakanın ölümü haber 
alamr alınmaz toplanan bakan
lar kurulu B. Demircisin ce· 
naze merasiminin salı günü 
(bugü) saat 17 de yapılmasına 
karar vt-rmiştir. 

KABiNENiN iSTiF ASI 
Sü Bakani Bay Metaksas 

Kralı ziyaret ederek kabine
nin istifa~ını vermiştir. Hü· 
kümdar bay Metaksası yeni 
kabineyi teşkile memur etmiş
tir. Saat 17 de general Metak· 
sas saraya giderek yemin ver· 
mistir. Oiier bakanlr değişmi-

Ba~bakaalı '' daulıte e.den 
Oetıeral Mdaksas 

yecetir. Bay Metaksas beya
natında demiştir ki: 

- Hükümet, B. Demircis 
tarafından esası kurulmuş olan 
usulü takip etmek üzere say· 
lavlar odası önüne çıkacaktır. 

DEMICISIN ŞAHSiYETi 
B. Demircis 1867 de doğmus 

ve Hukuk fakültesinde tahsil 
ettikten sonra Münihte tahsi
lini ikmal etmişti. Yunanistana 
dönüşünde fakülteye profesör 
olmuş ve Roma hukuki mese
lelerinde ihtisas kesbetmişti. 

Siyasa hı\yabna 1910 da B. 
Venizelosun Giritte hikimiyet-

Vaşington sefirine tar mat verildi 

Amerikadaki ra me -
faatlarına biz bakacağız 

Loodra 13 ( Ô. R ) - " Ti·--· Iran hükümetinin protestosu 
mes ,. gazetesinin İstanbul mu- üzerine Amerikan dış iş-
babiri bildiriyor : leri bakanı Bay Cordell 

Iran bükümeti, Birleşik Ame- Hull lran hükumetine tarziye 
rika devletlerinde Iran menfa- vermekle beraber ecnebi ve 
atlarının himayesini Türkiyenin beldenin mümessillerine verilen 
üzerine almasını istemiştir. masuniyet hakkının, bu imtiyaz 
Amerika hüküoıeti bunu kabul hasebile, bulundukları yabana 
etmiştir; Bunun neticesi olarak memleketlerin kanun ve nizam-
Türkiyenin Vaşington büyük !aramı riayete kendilerini bir 
elçisine ve Amerikadaki kon- kat daha mecbur kıldığı mü-
soloslarına buna göre talimat labazasmı ileri sürdü. 
verilmiştir. lran hükumeti bu mülahaza 

Meselenin esası şudur: ilk ile birleştirilen tarziyeyi gayn 
cn.ce küçük görülen bir mesele kafi buld..ığundan hemen elçisini 
üzerine 15 gün evvel, lran hü- geri çağırmış ve şimdi de dip-
kfımeti Amerikadaki elçilik ve lomasi temsil dairelerini kapa-
konsolosluklarmı kapatmağa ka- tarak ve Iran menfaatlannıo 
rar vermiştir. Geçen sene lran himayesini Türkiyeye tevdi 
elçisi otomobili fazla hızlı git- ederek Tnhran hükumeti bu 
tiği ıçın Amerıkan polisi protestoyu takviye ve bun 
tarafından tevkif edilmişti. daimi bir mehiyet vermiştir. 

a ·ıe • ng 
•• 

ır gun a 
------~_,,, ........... ~.-.--~~----

konufma·k ve beyinlerini anla
imkanmı vermekfedir. Hıç bir 

deieğe Fransanın yalnız başın 

Almanynya karsı bir harekete 

girişebileceğini zannetmiyor. Şu 
halde Almanyanın tavrmı kon• 

trol ederek planı tedkik için 
bir imkan vardır. Cenevre, 

vaziyetin yakında tevuuh 
edeceği kanaatındadır. Alman· 

ya samimi ise. iki taraflı ade· 
mi tecavüz. pakllar.nı, münha· 
siren a keri ittıfaklara müste
nid, umumi bir pakt halinde 

birleştirmek en iyi yoldur. Fa· 
kat bunun için ilk önce Ha· 

beş me elesinin halli elzemdir • 
•• • •• • •• 

SON GÜNLERi 
Partilar arasında anlaşın 

veya birleşmeyt! dayanır bir 
kabine imkanı olamayınca kral 
B. Cemircisi muvakkat olarak 
teşkil edilen kabinesine kat'i 
bir mahiyet vermeğe davet 
etti. Ara yerde general Kon
dilis ölmüş ve bu şahsi muha
lefetin ortadan kalkması baf
bakanın vazifesini kolaylaştır
mıştı. Son haftada Balkan pak
tına karşı partilerin müşterek 
bir vaziyet a!masım tem 0 

eden 8. Demircis milli müda
faa meselesi hakkında da bir 
parti başkanları konferaaaı 
toplayacakh. 

SayJav1ar odası 22 Nisanda 
toplanmağa davet edilmiıtir. 
Başbakan üç aylık fevakalidc 
salahiyet istedikleri mecliaio 
açılmasından az evvel ölümü 
Yuonnistanda nazik bir vaziyet 
uyandırmaktadır. Fikirleri bis
silc herkesin müsamahasını ka
zanmış olan B. o~mir cis gibi 
siyasal partilerin şu veya b~ 
kısmı taraf mdan hücuma uğrı
yacak yeni bir şahsiyet bul
mak güç olacaktır. 

Atina 13 Ô.R)- B. Mctak
sas baş ve dış bakanbkları ı 
deruhte etmiştir. 



Sahife & 'IENI ASIR 

Boğazlar hakkındaki notamız 
Türkiyenin mevcudiyeti ve arazisinin emniyeti için hükumetimiz ahval 
ve şeraitin zaruri kıldığı tedbirleri almak suretiyle millet huzu -

runda kendisine düşen ınesuliyeti deruhte edebilecektir 

Türkiye 
An'-ara, 12 (A.A)-Boğazlar 

mukavelesinin müz .. keresine iş· 
t irak etmiş olan devletlere 
Türkiye Hariciye vekaleti ta· 
rafından tevdi edilen notanın 

metnidir : 
1923 de Türkiye Lozanda 

ıerbesti mürur ve gayri askeri 
bale ifrağ ahkamını ihtiva eden 
Boğazlar mukavelesini imzaya 
muvafakat ettiği zaman Avru· 
panın umumi vaziyeti siyasi ve 
askeri bakımlardan bugün ken· 
dini gösteren vaziyetten tamami· 
le ayrı bir manzara arzetmekte idi. 

Avrupa o tarihte silahsızlan· 
ınaya doğru gidiyordu.Ve siyasi 
durumu yalnız beynelmilel ta· 
ahhütlerle teyit edilmiş, de· 
iişmez hukuk prensipleri üze· 
rine ibtina eyliyecekti. 

Kara, deniz ve hava kuv· 
vetleri çok daha az korkula· 
cak mahiyet göstermekte ve 
temayülleri azalma yolunda te· 
zahür etmekte idi. 

O sırada Türkiye Boğazlar 

mukavelesinin takyidi ahkamı· 
nı Milletler cemiyeti misakının 
10 cu maddesinin garantisine 
ilaveten mümzi devletlerin ve 
her halükarda dört büyük dev· 
letin, tehdit vukuunda boğaz· 
ların müdafaasına müştereken 

Ye Milletler cemiyeti konseyi 
tarafından bu hususta karar· 
laştırılacak bütün vasıtalar ile 
tevessül etmeleri teahbüdünü 
ihtiva eden 18 ci maddenin te· 
mioatına güvenerek imza ey· 
!emişti. 

O zamandanberi Karadeniz 
Taziyeti her noktadan emniyet 
babş bir müsalemet manzarası 
aarzeder hale gelmiş ve buna 
mukabil Akdenizde yavaş ya· 
waş bir kararsızlık teessüs et· 
meye başlamıştır. 

Deniz konferansları silahlan· 
maya doğru bir inkişaf gös· 
termiştir. Deniz tezgahları ya· 
kında denizlere şimdiye kadar 
erişilmemiş bir kudrette gemi· 
ler dökecektir. 

Hava sahasında kuvvetlenme 
baş döndürücü bir şekilde te· 
zayüd, Kıtalar ve adalardaki 
tahkimat mütemadiyen tekessür 
etmektedir. 

Ahvai ve şerait bu su
retle tamamen değişir· 

ken boğazların tam em· 
niyetslzliğlne çaresaz ol
ması lazımgelen yegane 
garanti de ortadan kalk· 
mış ve en alakadar dev
letler umumi bir ihtilat 
lehllkeslnln mevcudiye
tini ilan ederlerken Tür
kiye bu endişe verici 
emnlyetslzılğln hiç bir 
mukabil tarafı olmaksı
zın en zayıf noktasından 
en fena tehlikelere ma· 
ruz olmakta bulunmuf
tur. 

Türkiye kı:ndisine yapılan 

musırrane talepleri isaf ederek 
o zaman tamamiyle ecnebi kuv· 
vetlerin işgali altında bulunan 
boğazların askerlikten tecridini 
kendisine verilen askeri garan· 
tilerin kıymetini, mevcut şerait 
altında ve boğazlann ve civar 
mıntakaların gayri askeri hale 
ifrağının Türkiye için askeri 
noktei nazardan bigayri hak· 
kın bir tehlüke teşkil etme· 
mesi bakımından uzun uzadıya 
tarttıktan sonra kabul etmiştir. 

Mezkür mukaveleyi imza 
eden devletler, Boğazlar reji· 
mini tanzim eden ahkAmın 
lıcyeti umumiyesine aynlma:ı: 

sürprizlerle karşılaşmak 
bir tarzda bağlı bulunan em· şeraitten tamamen farklı siyasi 1 miştir. 1 

istemez 
niyet garantisini müeyyid mu· ve askeri ahvalden dolayı za· Türk hükümeti son on yıl 

kavelenin 18 inci maddesine yıflar veyahud meşkuk bir hale içinde tabaddüs eden pek çok 
o derece ehemmiyet vermiş· gelirse Cumuriyet hükumeti ahval ve şeraitte bütün devlet· 
!erdir ki , mezkür garantinin ağır bir ihmal suçu altında kal· !er tarafından takdir edilen 
askerlikten tecrid ve serbestii maksızın bütün memleketi ta· bir uzlaşma taahhütlerine sa· 
mürur hakkındaki ahkamın mir kabul etmez ani bir baskına dakat ve sulh eserine samimi 
gayri kabil tecezzi bir parça· maruz bırakamaz. Boğazların bağlılık zihniyeti sıöstermiştir. 
sını teşkil etmekte bulunduğunu emniyetini zamin olan devlet· Türkiye başkalarına daima 
kat'i olarak teyid etmişlerdir. !erin Milletler Cemiyeti muva· temin ettiği emniyeti bizzat 

Bu hükmün tazammun ettiği cehesindeki vaziyetleri ve bu kendisi için de istemek hak· 
mana şudur ki: Emniyeti, zaminlerin kendilerine tefviz kını haizdir. 
memleketin heyeti umumiyesi· edilmiş vazifeler karşısında as· Lozan muahedesini imza 
nin emniyeti için zaruri olan keri ve müessir teşriki mesaide edenlerin iradeleri haricinde 
arazisinin bir parçası üzerin· bulunmalarını hiç olmazsa şüp· olarak tahaddüs eden ahval ve 
deki hukuku hükümranisinin heli bir hale sokan hususi ah· şerait tam hüsnü niyetle tesbit 
tenkisi, fiili, ameli ve müessir val ve şerait 1923 mukavelesi· edilmiş olan ahkamı işlemez 
teminat olmaksızın Türkiyeye nin umumi muvazenesini bozan bir hale getirmiştir. Ve bin· 
tahmil ettirilemezdi. unsurlardır. netice mevzuubabs olan mesele 

Şurası da aşikardır ki, bu Boğazlar emniyetinin hali ise Türkiyenin mevcudiyeti ve 
garanti işlemez bir hale gelir hakiki bir ı;ıaranti ile müem· bütün arazisinin emniyeti ol· 
veya meşkük kalırsa bütün men bulunduğu bugün iddia duğu içindir ki cumhuriyet 
mukavelenin muvazenesi Tür· edilemez. Türkiyeden de bu te- hükumetinin ahval ve şeraitin 
kiyenin ve Avrupa sulhunun minat vazifesinin ifasına ademi zaruri kıldığı tedbirleri almak 
zararına olarak bozulmuş olur. icabet gibi tehlikeli bir ihtimale suretile millet huzurunda ken• 

Hukuki, siyasi buhranlar sa· karşı bigane kalması taleb olu· disine mes'uliyeti deruhte et· 
rih surette ispat etmiştir ki, namaz. meğe mecbur kalması mümkün 
kolektif garantinin bugünkü Bu mülabazata şunu da ili· olabilir. · 
makanizması pek ağır bir su· ve etmek İcab eder ki boğaz- Yukarda bildirilen mülaha· 
rette harekete geçmekte ve lar mukavelesi yalnız sulh hali :ı:ab göıönünde tutan ve bo· 
lı'eç ittihaz edilen her karar ile Türkiye bitaraf veya mu· gazlar mukavelesinin dört bil· 
beynelmilel bir hareketten bek· harip olmak üzere harb halini yük devletin müşterek garan· 
!enen istifadeyi ekseri ahvalde zikretmekte ve hususi veya tisine taalluk eden 18 inci 
kayettirecek mahiyet arzet· umumi harp tahdidi ihtimalini maddesi ahkamının meşkuk ve 
mektedir. mevzuu bahsetmiyerek Türki· işlemez bir hale geldiğini ve 

Bu sebepledir ki 1923 sene· yenin o takdirde kendi meşru arazisine müteveccih harici bir 
sinde Türkiye bugün birçok müdafaasını temin çareleri ara· tehlükeye karşı bu ahkAmın 
devletlerin de ayni noktai na· masına imkan vermemektedir: Türkiyeyi artık ameli bir su· 
zarı güttükleri sribi Milletler Halbuki bugün tamamiyle rette muhafaza edemiyeceğini 
cemiyetine gireceği andan iti· sabit olmuştur ki hali harb an· haklı olarak düşünen cumburi· 
haren misakının kendisine te· sızın ve hiç bir formalitesiz vu· yet hükumeti Türk arazisinin 
min edeceği kollektif garanti kua gelebileceğinden harici taarruzdan masuniyeti için elzem 
ile iktifa edememiş, Boğazlar tehlükenin en nazik safhası olan emniyet şeraiti dahilinde 
mukavelesini imza edenlerin asıl bu tehdit safhasıdır. Bu ve Akdeniz ile Karadeniz ara· 
heyeti umumiyesinin kollektif noksan derpiş edilen garanti· sında ticari seyri sefainin daimi 
garantisini gayri kafi bulmuş !erin kıymetleri ne olursa ol· inkişafı için en liberal bir zih· 
ve yalnız dört büyük devletin sun bunların mesuliyetini başlı niyetle boğazlar rejimini tanzi· 
müşterek garantilerini kendi başına izale edebilir. me matuf itilafların yakın bir 
tamamiyeti mülkiyesi için o Türkiye cumhuriyeti bidaye· zamanda akdi z•mnında müza-
zamanki şerait altında elzem ti teşekkülünden beri kendisi· kerata başlamaya amade oldu· 
olan askeri emniyeti temin ne her sahada tahakkuku ek· ğunu boğazlar mukavelesi 
edebilecek mahiyette görmüştü. seriyetle ağır fedakarlıklar tah· müzakerelerine iştirak etmiş 

Fakat eğer bizzat bu asgari milindea hali kalmamış olan olan devletlere bildirmekle 
emniyette tesisini istilzam eden bir sulh ve itilaf siyaseti çiz· kesbi şeref eyler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bogazlar rejiminin 
yeniden tetkiki 
- Boş larajı l nd saı·Jada -

yeni mesele karşısında lngil· 
terenin vaziyetinin ne olaca· 
ğına dair bir merak ve tecessüs 
göze çarpmaktadır. Faşist hü· 
kumetinin resmi tavır ve hare· 
ketine gelince, paskalya tatili 
hasebile, Duce 'nin niyetlerini 
ifşa edebilecek bir işaret ma· 
hiyetinde hiç bir şey gözük· 
memiştir. 

INGILIZ NOKT Al NAZARI 
Londra, 12 (A.A) - Havas 

ajansı muhabiri bildiriyor: 
lngiltere kabinesinin önümüz· 

deki içtimaında münakaşa adi· 
lecek meseleleri mevzuubahs 
eden salahiyettar mahafil ez
cümle Büyük Britanya tarafın· 
dan Boğazların yeniden askeri 
bir hale ifrağına evvelce vaki 
itirazların Almanyanın istifade 
edeceği bir emsal teşkil etme· 
sini itiraz makRadile yapılmış 
olduğu hususunda isabet et· 
mektedirler. 

Ayni mahafil, Türkiye hüku· 
metinin dürüst ve muahedeler 
ahkamına mutabık bir usul ta· 
kib etmek gibi liyakat göster
miş olduğunu veAlmanyanın tarzı 
hareketi Türk noktai nazarını 
tamamile muhik bir hale ge
tirdiğ ni ilave etmektedir. Ha· 
ber alındığına göre, büyük 
Britanya hükümeti Türk tek· 
lifini tedkik etmeden evvel 
Ren ihtilafınııı biraz teazzuh 
etmesini arıu etmektedir. 

lta;ya yeniden 
tazyik mi edilecek 

- Ha:; tarafı J imi say/ada 
bunun bir delili olmuştu. Bu· 
günlerde bu tez taraftarları 
uluslar kurumunun mes'uli· 
yet dairesini daraltmak le· 
hinde bir cereyan açmağa 

çalışacaklardır. Eğer hükümeti 
zecri tedbirlerin takviyesi fik· 
rinden vaz geçerse, az çok 
uzun bir vadede tahakkuk ede· 

bilecek olan bu tez de bu ha· 
reketin müdafaasını bulacak ve 
umumi efkarı bu istikamete 
çezirmeğe çalışacaktır. 

Diğer taraftan bakanlar, in· 
giltere Lokarno devletleri adı· 
na Almanya nezdinde yapıla· 
cak teşebbüsün ne şekilde ya· 
pılacağını da tesbit etmişler· 

dir. Bu mesele de zecri tedbi· 
re ait müzakereler üzerinde 
çok müe•sir olacaktır. 

ALMANYA YA KARŞI 
ŞiDDET iSTEMiYORLAR 

Sol cenah gazeteleri ve 
umumiğ efkarın sollara müte· 
mayii kısmı, hükümetin ltalya· 
ya karşı bir taviz siyasasına 

muvazi olarak Almanyaya karşı 
şiddetli davranmasına kat'i· 
yen muarızdırlar. Şu halde, 
ltalyan-Habeş ihtilafının neti· 
cesi ne olursa olsun, Almanya 
ile müzakerelerin ancak bun· 
dan ıoara kafi teklini alacak 

Bir şikayet 
Balcılar içinde Kahraman so· 

kağının pislik içinde bulundu
ğunu ve buranın hususi vazi· 
yeti dolayısiyle yaz mevsiminde 
sağlık bakımından bir tehlike 
arzettiği gazetemize bildiri!· 
mektedir. Belediyeden vaziye· 
tin tetkikini dileriz. 

Ayın tarihi 
iç işler bakanlığı genel basın 

direktörlüğü tarafından neşre· 

dilen "Ayın tarihi ,. adlı aylık 
mecmuanın 26 nci numarası 

mıştır • Bu beş yüz sahifelik 
mecmuanın fiyatı elli kuruştur. 

Arkitekt - Mimar 
Bu mimari ve şehircilik der· 

gisinin 62 nci sayısı çıkmıştr. 
içinde yapılmış binalar ile 
mimari ve şehirciliğe ait mes· 
!eki yazılar vardır. Alakadar· 
)ara tavsiye ederiz. 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
şekilde idare edileceği ümid 
ediliyor. 
SÜVEYŞ KAPANACAK MI? 

Londra 13 (A.A) - Son za· 
mantarda Londrada zecri ted· 
birler lehinde yine şiddetli bir 
mücadele başlamıştır. 

Resmi mahfeller yalnız çok 
enerjik tedbirlerin müessir ola· 
bileceği fakat diğer taraftan 
lngiliz hüküınetinin Süveyş ka· 
nalını kapamak gibi yarı ted-

- birler tatbikini ta1avvur etme· 
-difiui ı6yleaıektc~rle_r. 

tJ..,.bffı""''""---
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IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BİR KIRAATHANESİ 

t4 Nisan 193t. 

= 
• 1 

Doktor RAMIZ 
GÜNDOGDU 

Devren satılıktır ·· 
Hastalarını hergün Odemiş 

İstekliler hemen, Karşı-

Odemişte: 
yakada Sütçü çıkmazında Gazi paşa caddesinde yedi 
62 numaralı evde oturan numaralı kılniğinde kabul 

eder. Bayan Emineye baş vur· 
sunlar. Fukara hastalara muayyen 

H.3 4-15 (678) günlerde meccanen bakılır. 
' '/;L/////Z///7fiL//L/L//JY777'J 1-15 

il DOKTOR •• Bergama asliye mahkemes~ 

HUIU
A sı' [rel bak~!~~~!in~ean:lıklı lbrahim 

kızı Tarif imzasiyle kocası Is
mail aleyhine açılan terk ve 
geçimsizlikten dolayı boşanma Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) .-===== 
Doktor 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has· 

talannı her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı karşısında 43 nu· 
marada kabul eder. 
Muayenehane telefonu 3315 

Ev telefonu 3203 
H. 1 1-13 (671) 

lzmir Birinci Hukuk Dai· 
resinden : 

Davacı gümrük idaresi vekili 
avukat Hayati müddeialeyhler· 
den Leon Kori ile Zeki. Şevki 
Mehmed Ali. Melek ve Hikmet 
aleyhlerine açtığı alacak dava· 
sından dolayı tayin edilen ıı-ün
de müddeialeyhler namına gön· 
derilen celpnamelerden Leon 
Korinin vefat ettiği mübaşirin 
davetiye' arkasındaki meşruha· 
tından anlaşılmış ve müddei 
vekili ise vefat eden Leon Ko· 
rinin Pariste Lion şehrinde 
Maren caddesi sekiz numarada 
Jökalefin nezdinde ikamet eden 
varislerinden kızı Süzan Kori 
oğulları Moris, ve Şarli Kori 
Artor Kori namlarına tebligat 
icrasını talep etmesi üzerine 
merkumların tayin edilen 19-
12-935 tarihinde mahkemeye 
gelmeleri hususunda namlarına 
gönderilen celpnamelerde işbu 
varislerinden Süzan Koriye 
tebligat yapılarak diğerlerinin 
gösterilen ikametgalarda bulu
namadığı nerede bulundukları 
meçhul olduğu iade edilen mu· 
ameleli evraklardan anlaşılması 
üzerine müddei vekilinin seb· 
keden talebiyle ikametgahı meç· 
bul olanlar hakkında 2azete 
ile ilanen tebligat icrasına ka· 
rar verilerek tahkikat günü 
tayin edilen üç nisan 936 ta· 
rihinde mahkemeye gelmeleri 
hususunda ilinat icra edildiği 
halde gelmediklerinden hakla· 
rındaki tahkikatın gıyaben ic· 
rasiyle haklarında gıyap kararı 
tastirini ve anında gazete ile 
ilanen icrasını müddei vekili 
tarafından talep edilmesi üze· 
rine tahkikat günü olarak tayin 
edilen 17 temmuz 936 tari· 
hinde saat onda masarifi gı· 
yabiyeyi teminen lzmir asliye 
mahkemesi birinci hukuk dai· 
resi tahkikat hakimli nezdinden 
bizzat ve yahut tarafından mu· 
saddak bir vekil gönderilmesi 

aksi takdirde müddei vekili 
tarafından dermeyan edilen bi!· 
tün vakıaları ikrar etmiş ad 
olunacağı gibi ayrıra cezayı 

nakdi ile de mahkum edile· 
ceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ve bir sureti de 
mahkeme divanhanesine talik 
edilnıek ııuretile ilan olunur. 

963 c ) 

davasının Bergama asliye hu-
kuk mahkemesinde müddea· 
aleyhin tegayyüp ettiği anla· 
şıldığından gıyabında icra kılı· 
nan muhakemesi neticesinde : 
müddeaaleyhin aile yuvasına 

dönmesini mutazammın ihlarat 
gazete ile ilan edilmiş ve ne· 
rede olduğu bilinemediği gibi 
aile birliğine avdet etmediği 

ve binaenaleyh hakkındaki ge· 
çimsizliğe mütedair hususattan 

kat'ı nazarla bilasebep aile yu· 
vasını terk ve hukuku ztvciyeti 

ihmal etmiş ve iki senedenberi 
nerede olduğu anlaşılamıyacak 
surette tegayyüb eylediğinden 

medeni kanunun 132 nci mad· 

desi hükmüne tevfikan evlili· 
ğin bo~anmaya tahviline ve 
mumaileyh lsmailin bir sene 
evlenememesine ve mahkeme 
masrafının kendisine aidiye· 
tine temyizi kabil olmak üzere 
26-3-936 tarih 108 esas ve 176 

No. kararla hükme bağlandığından 

işbu karar aleyhine her ne ğuna 
itiraz varsa müddea aleyih on 
beş gün içinde ilam alarak 

temyizen itiraz etmesine aksi 
takdirde katiyet kesbedeceği 

lüzumu tebliğ olunur. 
(770) 

::-~~llllll!llıııilm--ıın-· 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\ t ÜTEHASSISl . 

Dr. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin· 
de kabul eder. Telefon 3990 

'' ~ 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. - (182) 



YENi ASIR 
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11 3 bnşkitabetinden: Karşıyaka' da su tesisatının 

1 nası Turanlı nahiyesinin Kadıkö· temdidi için lüzumu olan (0,04) 

M ee ee man arın yünden Adem oğlu Ali tara· kutrunda bin yüz on mt:tre US U -----mmz-=---~al fından karısı Şerif kızı Ayşe çelik boru ile otuz yedi aıled 
aleyhine ikame eylediği bo· T. ve üç aded vkna başsekre-

d heyecanlı bir kaç yaprak şanına davası üzerine müddei· terliktcki şartname veçhile 

I.slam tarihin en ... nin huzuru ile müddeialeyhin 24-4-936 cuma günü saat 10 da 
-- Yazan : Tokdll tegayyüp etmiş olmasına ve açık eksiltme ile ihale cdile-

ilanen yapılan tebligata rağ-

M 
eöıem sayısı: 

76 
kabilesinden bir kısmı ::: ~!:~ ·ı;;:~.~j:1~0~.~i :;:;·~:ır·!~~ Y~~!~~i Y~~~~~: 

üreysi halki ve Beni Mustalık d l aleni muhakeme sonunda: kırk kuruştur. iştirak için em 

k t Idugv una memnun u ar... Müddeialeyha mezbnrenin sekiz liralık muvakat teminat 
canların:n ur u ................................ f ......... ~.k......... lzmire gitmek bahanesile çı- makbuzu veya banka teminat 

...................... ~ ... ·,····. başladı Kog· a- ha aza ettı . k b ·ı 1 .... -....... · · ı inı sa maga · d d d kıp gittiği ve bir daha avdet me tu u ı e söy enen gün ve 
Evet! Müslümanlar esirlen ıp er.. ti k uya indiler, suya Cnhcah a ur u; etmedig· i ve halen nerede saatta komisyona gelinir. 

az.ad t . l lar sura e uy _ Bizi Tanrı ve Muhammed 
e mış er.. d .. di"'ini anlayınca: . olduğu bilinemediğinden ve 7-10-14-18 SOO [726) 

Cüveyriye: eg g irdi hadi dön! muhafaza ettı. . . davacının boşanma kararı ve- 1- Hava gazı fabrikasmda 
- Allah sizden ve onlardan - Suya g ' l · · en Sinan hırslanmıştı, ıpı çeke· rilmesi talebinde ısrar etmiş mevcud yirmi beş ton font 

Beraber çekelim, a şu ıpı, s rek ·. b h h kk razr olsun! olmasına ve u usus a ·ın· boru, altı ton demir parçaları 
Ayşe devam elti: çeki · · - işte görüsün, bak kimin kında dinlenilen şahitlerin şa- iki yüz kilo tunç ve pirinç par-
- Kabilen hayatını sana Diye Sinan ~~hc~~a ı~ın kavgası önden çıknr 1 hadeH ve köy ihtiyar heyetin· çaları, üç silmdirli bir motor, 

borçludur. Cüveyriyel birisini verdi. llcısı bır en ~- - Benim 1 den gelen cevaba nazaran bir büyük ve dört küçük eski 
* rıl harıl ipleri çe~md~ğe k:~~~a~ _ Hayır benim l davacının haklı bulunduğu ve dinamo ile yedi yüz parça eski 

• • b dular Kuyu derın ı, g H b . I binaenale~h kanunu mnddenin avize ve şise başsekreterlikte 
Gece Mu"reysa suyunun u· •. l .. benze- - ayır emm dd 1 h k k" rt h'I 21 4 936 

l ge - 131 ve 1 2 nci ma e eri ü - ı şa name veç ı e • -
lundug· u yer şenlik şadımanı kolay ko ay ge ece _ Ne demek kavga mı ede- I k .1 h 1 1 . rdu Sinan bir aralık : müne tevfikan müddeaaleyha· sa ı günü aç1 artırma ı e i a e 
ile dolu idi. Gece yarı anna ınıyo · f k ceğiz ! nın davacı kocası Aliden bo· edilecektir. Hepsinin bedeli 
'-adar g'u"me gu'"me odun yıgı· n· - Kovalar yaklaştı, a at ~ Iş"ı siyasete döktük, kav· h · ı~ ~ · · d 
as; 1 k ~anmasına ve bir sene müd- mu ammenı a u yuz yumı o· 
larınm alevleri karşısında ko· ilk çıkan benim kova 0 aca ga bahsından başka şeye geçtik detl"! evlenememesine ve bu kuz liradır. iştirak için kırk 
Yunlar, keçiler kesilmiş ve Me· galiba! _ Sen l·endini çok büyiik yüzden mahkeme masrafının yedi liralık muvakkat teminat 
dine yahudileri yanlarında ge· Cehcah güldü: görüyor, mağrur oluyorsun. ~a uhdesine tahmiline 24-2-936 makbuzu veya banka teminat 
tirdikleri şaraplarla, müslüınan· - O senin evha:nınl Benim ondan, biz olmasaydık sızın tarih 52 esas ve 118 sayılı mektubu ile söylenen gün ve 
la d b l d kaçamak d erdir Mut· l · l d k"rar büküm albna alınmış saatta komisyona ~elinir. r an azı arı a taliim heryer e yav · ha inız ne o ur u. .. 
içmek suretile eğlenmişler, ye· laka benim kova önden çıkar, _ Sinan ağır söyleme!Fazla olduğundan işbu hü'küm aley- 2 - Metre murabbaı yirmi 

ı 1 hine itiraz ve diyeceği varsa beş kuruştan 95 adanın üç yüz 
tnı'şler, gu" lmu·· şlerdı·.. senden s .. ut ve burmayı a ırım. "d" rsun asıl mag~ rur o an d gı ıyo ' tcmyizen itiraz a bulunmasına altmış metre murabbamdaki 

Mürcysia halkı ve Beni M:ıs· Sinan hem çekerek: sansin ! aksı takdirde kat'iyet hesbe· bir sayılı arsası başstkreter· 
talık kabilesinden bir kısmı _ Yani sen ben Mekkeden - Sensin! deceği lüzumu ilan olunur. likteki şartnama v çhile 21-4-
canlarının kurtulduğuna mem· gelmiş muhacirlerdenim.. tali~ - Sensin! (771) 936 sah günü aat onda açık 
nundular, mallarının gittiğine daima açık oldu mu dıyecel .. • - Sen bir kölesin, L9"'•"'·~ 77z '(L. z 'ZZL-,?Z ZZJ... artırma ile ıhale edilecektir. 
aldırış ~tmı'yorlardı. · ı - Sen det Doktor iştirak için yedi liralık muvak· '" sın _ Sen hakirsin 1 

_ Öyle yal k' I kat teminat makbuzu ile söy· . . . 
Sabah oldu.. Muhammedin 

ordusu buradan bir iki gün 
daha ayrılmak istemiyormu~ 
gibi tenbellik ve yerleşme eserı 
gösteriyorlardı Muhammed bu· 
nun farkına v~rmış olacaktıki 
Medineye dönmek emrini ver· 
rnemişti. 

.. . . . . 
Sabahın serinliğinde; hayvan

larını sulamak, abdestlerini a1-
?1~k, su ihtiyaçlarını def etmek 
ıçın su başlarına akın akan 
köleler, kabile adamları ka~m.a 
kıwışık bir halde gelip gıdı· 
VorJardı. 

M·· . unun akarından 
ureysı suy d k. 

Yer bulamıyanlar onun yanın a 1 

Kuyulardan su almak için; hur· 
illa ağacının lifinden yapılmış 
Urganlara bağlı burma ağacın· 
dan oyulmuş kovalarla kuyu· 
lara hücum ediyorlardı. 

Araplann; tarihlere en b~
Yü iz olarak hatıra bıraktıgı 
kasideler şiirler şarkılar, ya· 
1 · ' ' • · • in ellı! tempolarile, her bırısın. 
ağzında, birbirine karışmış bır 
ahenkle terennüm ediliyordu. 
Şurada Muhammedin üzerine 

tertip edilen kasideler, Bedir 
harhınm şecaat besteleri, Uhu· 
dun fecaat hatıralan, burada 

kadınların güzellikleri ve alih~
lere benzetiliş neşideleri ve hın 
Çeşid terennümler, suların akı· 
Şına uydurularak, kovaların 
kuyu taşlarına, kuyu sularına 
Çarpiş sesine uydurularak mı· 
tıldanıyordu: . 

Müreysia suyuna yakın bır 
kuyuda iki Müslüman arkadaf 
kuyudan su çekmeye gelmiş· 
lerdi. 

- Cehcah senin kova ile 
benim kovanın iplerini birleş
tirelim, ikisini bir kuyuya sar
kıtalım. 

- E? 
- Esi ipleri birbirine karış· 

tırahm, sen kovana bir işaret 
l<oy 1 ipleri karışık olarak çe· 
kelim, hangisi ötekisinin üstün
de çıkarsa. 

- Üstünde çıkan kova ki
minse o ötekinden bir kırba 
süt alsın .. 

- Bir torba da hurma 1 
- O'ur Sinan! Hadi! Koğanı 

ver bana! Cehcah uzun bir 
urgana ba w h koğasını Sinana 
verdi, S'nan ikisini alnrnk ip· 
leri karı tırıp arkasını döndü: 

- St:n de dön! 
Cchcah da döndü. Ku:yunun 

1 enar na koydugu koğalara 
arkadan bir tekmo. vurdu, ve 

d d du. - Sen daha ha ır s b • h l .. tt k · 
Sinan ipi çekme en ur . a ı a enen gun \ e san a omısyona 

k d · sizi biz JilU· Sorııı llar- gelinir. 
_ A ar eşım ........ .................. 

3 ................................. • - Senelik kirası otuz lira 
........................... d s ••le a bedeli muhammenli Namaz· 

Izmı·r Mı.ili Emlak müdürlüğün en: Lı·ra U ym n gabta Misakı Milli mektebine 
Yunanlı dosy.e ~o. f sokak 11-9 eski 11 tnj numaralı 3 500 Çocuk hastalıkları bitişik 42 sayılı dükkanın bir 

811 Mersınh Şere I .. temil 93 61 metre murabbaı ev. senelik kirası başsekreterlik· 
oda mutbah, av uyu mu ' 00 nıiitelıassısı teki şartname veçhile ıt-4-936 

' . . Ş f k k 9-1 eski 9 taj numaralı 2 oda 2 1 826 Mersınlı ere so a •. t .1 62 99 Pazardan niaada her gün sa ı günü saat onda açık ar· 
aralık, koridor, ınutbab ve avluyu muş emı • öğleden sonra 3 • 6 ya ka· tırma iJe ihale edilecektir. lş-

bb dar ikinci Beyler sokak 81 tirak için iki yüz yirmi beş 
metre mura aı ev. dd · d 100 k k 1 k kk 
M 

. !' eski Kilise sokağı yeni Karşıyaka ca esın e numaralı muayenehanede a· uruş u muva at teminnt 
810 ersın 1 15 t urabbaı arsa btıl eder. makbuzu ile söylenen gün ve 

20 eski bilataj numaralı 1 me re.~ . . 650 ı • . dd . 52 eski bıla taJ numaralı ., · -cn·rrrrz4 "0,L7.L/Z777J r saat a omisy.onn elinir. 
824 Mersınlı Bornova c.a esı Aydın Sulh Hukuk Mahke- 3-5-9-14 860 (707) 

(900) metre murabbaı arsa. • • 400 mesinden : 1 - Bir sene 2.arfında be· 

k B h · e Tasvir sokak 24 eskı 22 taJ Aydın hususi muhasebe ida· lediyece verilecek ilaftnJar ga-
835 Karşıya a 8 arıy bb 157 80 arsa. · A d M ~ 1 l ·· 6 ı 6 metre mura aı ' resmin Y ın • ug a yo mu· zetenin son sahifesinde ve yirmi 

ada 17 parse d 16 k' 1 1 tajda ve 515 tcahbidi Hayri aleyhine açtığı d 1 f 
T 'k b hçe sokağın a es ı • alacak davasında müddeaaley· ört punt uk har li bir başlık 

891 epecı ak • dan 11-2 taj numarada 128/76 h n ikametkihınm belli olma· altınc.ıa on iki puntluk harf-
, Mektep so agın 1 1 d'I k ·ı b h 

b masından davetiye varakası bi· er e neşre ı me şartı e e er 
t e murab aı arsa. 400 d k b k k 

me r B' . ci yaka sokak 4 eski 8 taj numaralı la tebliğ iade kılınmış olması sabrı o uz uçu uruştan 
839 Buonova ırın d d k'' üzerine ilanen teblig" yapılma· seneliği dokuz yüz elli lira be-

k d 2 oda koridor alt katın a am, ııer, k d ı· h b 
yu arı a 

1 
'da ayrı sakafta bir katla bir oda ve sına arar verilmiı ve bu hu· e ı mu ammenle aşsekreter-

bodrum ved av ~I b'" ük avluyu müştemil 484,20 sustaki davetiye varakası ilin Jikteki şartname vcçhile açık 
yanında am ı e uy levhasına yapıştırılmış olmakla eksiltme if e ihalesi 21-4-936 
metre murabbaı ev. 100 muhakemenin muallak bulun· Salı gününe temdid edilmiştir. 

kı V. e sokak 7 eski numarala 92•52 metre dug· u 30 • 4 • 936 perşembe iştirak irin yetmiş iki liralık 752 Bayra ı ışn ~ 
murabbaı arsa. . 1 lSO günü saat 9 da müddeaaley· muvakkat teminat makbuzu 

766 Bayraklı Burnova caddesi .. 28 eski 22• taı numara ı bin mahkemede hazır bulun· veya banim temiaat mektubu 

113 72 metre murabbaı dukkan arsas · . 
300 

ması veya kanuni ~ekil gön· ·ı " J •• d t d 
k 2 dermesi, aksi takdirde: bak- 1 e soy enen gun e ve saa on a 

814 Bay,raklı Menemen caddesi Haliliye soka taı komisyona gelinir. 
bb kmda gıyap kararı verileceği 

numaralı 300,80 metre mura aı arsa. l 180 88 100 tebliğ yerine geçmek üzere 2 - Karşıyakada Soğuk· 

740 
Bayraklı Haliliye sokak 20 eski numara 1 

' ilan olunur. ( 768 ) kuyu mevkiinde Değirmen da· 
metre murabbaı arsa: 150 c;;ıs;_e;;;•• - -· ğmdaki gazino yerinin senelik 

750 
Bayraklı Menemen caddesi 60 taj numaralı 230 Bergama Mahkemei Asliyesi kirası yüz elli lira bedeli mu· 

Başkatibliğinden: hammenle ve iki sene müddet· metre murabaı arsa. 50 
k 13 eski numarab 22 metre Davacı Bergamanın Poyra- le başsekrelerlikteki şartname 

757 Bayraklı Vişne soka k kayü H Ş b ı cı acı a an ar mahal- veçhiJe açık arttırma ile ihalesi 
murabbaı arsa. 9 k" numaralı 46,19 metre 50 )esinden Ali kızı Zehra tara· 21-4 936 Salı gününe lemdid 

760 Bayraklı Vişne sokak es ı fından aynı mahalleden kocası edilmiştir. iştirak için 23 lira-
abbaı arsa. Hasan Hüseyin aleyhine vaki ı k kk kb mur eski 138 taı· numaralı 150 ı muva ·at teminat ma · uz.u · dı'fer caddesi 57 boşanma davasının Bergama 

751 Turan şımen ı veya banka teminat mektubu 
132 06 metre murabbaı arsa. . Asliye Hukuk Mahkemesinde .1 1 d d 

T 
' . difer caddesi 33 taJ numarah 255,60 250 icra kılınan muhakemesi sonun· ı e söy enen gün e ve saat on a 

755 uran şımen d komisyona gelinir. 
t e murabbaı arsa. a müddeialeyh Hasan Hü-

967 
(
765

) 
me r K'l' ni Cağfer Tayyar sokağında (2101,40) 250 seynin yedi sekiz senedenberi 

756 Turan 1 ıse ye k ·ı Al - Beş yüz yetmiş beş lira tre murabbaı tarla. arısı ı e i adındaki oğlunu 
me k ahalle Zafer sokak 60-1 eski numaralı 100 terkedib ve nerede olduğu da bedeli keşifli Değimıedağında 

758 Buca yu arı m bilinemediği mahkeme safahatı Halil Rifat paşa caddesi ağzın 
43 39 metre murabbaı arsa. . l d b 

' k Bostanlı Rağna yenı karakol sokak 16 400 cüm esin en ulunmiış oldu- dan bat1am k uzcre yüz otuz 
763 Karşıya} a

422 37 
metre murabbaı arsa. ğundan medeni kanunun 132 in· metre boyunda yeniden lağım 

numara ı ' 1 . .. "'dd ti k ci maddesi hükmüne tevfi· ı · · b k t l'kt k" 
1 

valin mülkiyet erı on gun mu e e açı yapı ması ışı aş e re er ı e ı 

Yukar~da kyaz1ı:nue~r. ihalesi 27 Nisan 936 Pazartesi günü kan davacı ile müddeialeyh şartname ve keşifname veçhile 
arttırmaga d onuS t ş m·u·nhasıran !!nyri mübadıl bonosu iledir. arasındaki evJiJiğin boşanmıya 24-4-936 Cuma günü saat on· 

16 d a ış ~ tahviline ve bir ene müddet saat a ır. 928 ( ) da açık eksiltme ile ihale edi· 

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

"i;;.i;···;:~~·;~~·~ ve Elektrik sosye-

tesinden: 
b k ameli) atı dolayısiyle cereynnın 15-4-1936 günü saat 

'e e c H ı· • D ı· S 1 2 · "li l5 c kadar şaphane - a ımaga • eve ı - u umezar- ncı 
9 dan (K aktnn gümrüğe kadar) - Sabunhane • Eski Gümrük· 
Kordon on 

• 1 S(lkaklarile mücavir sokaklarda • Arasta - Balcılar· 
Y emış çar ıs . d k 1 . 

1 
b • Kömürcüler • Mutaffor • Şekercıler - san ı çılar - kıçcş-

Inkıı·~ _ A!ipaşa • Başdurak - Kestalli - Morahane • Hasta· Çirkin 
me 

1 
dnr • Kcmeralb Şamlı v.e Sağır sc;>kaklarında kesileceği .sayın 

Dun k .. ·1~ 1 
abonelerimizce bıl nme uzere ı an o unur. 

ile müddeialeyhin evlenmek· leceldir. 1 tirak için kırk üç 
ten memnuiyetine ve mahke· liralık muvakkat teminat mak-
me masrafının uhdesine tah· 
miline temyiı.i kabil olmak buzu veya Banka teminat 
üzere 12/3/936 tarihinde 83 mektubu ile söylenen gün ve 
esas 146 numaralı kararla hü· saatte komi yona gelinir. 
l üm altına alındığından isbu 7-10-14-18 899 (725) 
hükme karşı heme güna itiraz Kahraman arda Çayırhbah-
var a mfıddeia e}hın on beş çede piyango iç n yapbrılmış 
gün 7arfmda ilGm alarak tem· olan ev, bedeh on senede 
yizen ifrnzda bulunabileceği ödenmek ü ere başsekreter· 
aksi takdirde l at'il~miş ayı· likdeki , rtnanıe veçhile 
larak muamele yapılacağı lü- 28-4-36 ~alı günü saat onda 
zumu ilin olunur. [769} açık artırma iJ ihale edileck-

kmir ikinci icra memurluğm
dan: 
Açık artırma ile paraya çev• 

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: 

1 - Cumaovası Kocalar 
mevkiinde şubat 325 tarih ve 
1880-318 sıra numaralı şarkaa 
kend: tarlası ve N'yazi tarla• 
garben tarikiam şimalen irim 
cenuben biraderi Süleyman ve 
validesi tarla)ariyle mahd•t 
(31704) metre murabbaıada 
ve heyeti nmumiyesi 3450 lira 
kıymetinde müfrez bağ. 

2- Cumaovası Kocakır D2Y• 

kiinde şubat 1325 tarıh n 
1881-320 sıra numaralı şarku 
Süleyman garben ve şimalea 
sahibi senet ve cenuben vere
seden Zeyneb bağı ile mahdut 
(6433) metre murabbaında bu
lunan müfrez tarla heyeti uma
miyesi 700 lira kıymetindedir. 

lpotf"kli bulununa işbu iki 
kıta gayri menkul satılığa çıka .. 
rıldı. Birinci artırması 16 ma,.. 
936 tarihine müsadıf cumartesi 
günü saat onbir raddelerinde 
dairemizde icra edilecektir. Ba 
artırmada yüzde yetmiş beşi 
nisbetindc bedel verildiğ' sa
rette en çok artırana ihale 
edilecek aksi halde en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartiy e ikinci artırması 1 hazi
ran 936 tarihine müsadif pazar
tesi günü aat 11 de y"ne dai· 
remizde icra edilecektir. ltba 
ikı kıtn gayri menkul mukad· 
dema 2280 numaralı kanuna 
tevfikan satı tan geri bırakıl
mış i e de tnksit bedeli veni· 
mediğinden bu son artırmada 
~n çok verenin üzerine ihalesi 
icra edilecektir. Bü gayri men
kulat üzerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmı 
vesaiki ile birlikte ve yirmi 
gün içinde müracaatları la-zım
dır. Aksi halde haklan tapu 
sicillince malüm olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Artırma şartname eri 6 m 
936 tarıhinrlen itibaren beral.IJM 
sin görebilmesi için açıkbr. 
Yüıde iki buçuk tellfıliye ve 
tapu harcı müşteriye aittir 
Müzayedeye iştirak etmek isb· 
yenle:- şartnamc!eri okumu~ ve 
bunları tamamen kabul etmif 
ad ve itibar olunur. Daha fula 
malümat almak istiyenler 934· 
4482 dosya ile münadiye mira· 
caatları lüzumu ilan olunur. 

(760) 

ALAŞEHiR SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Ala;Jehirde Ziraat Bankası 
tarafın.dan Turgutlu Ziraat 
Bankası eski muavini Mabmaacl 
Nedim kefili Alaşehirin Hı&
rillez mahallesinden Piyancı 
Yorga ki sarandili aleyhine 161 
Liranın maa faiz ve masraf 
ve ücreti vekalet ahverilmea 
hakkında Alaşehir Sulh Hukuk 
Mahkemesine açılan alacak 
davasın n 3 • 4 - 936 tarih& 
celsesinde: müddeialeyh namı
na çıkanlan davetiyenin lk.
mctgabının meçhul olm..
binaen tebliğ edilemiyenk 
dosyasına konulduğu mübafi
rin meşruhatından anlaşılmakla 
müddeialeyhe ilanen tebliğat 

vapılmasına ve ilanın lzmirdeki. 
gaıetelerden biriyle 15 sılat 
müddetle ilan edilmesine ilia-
dan birinin mahkeme divaoha• 
nesine asılmasına ve muhake
menin 8 • 5 - 936 tarihine eda 
kine karar verildiğinden belH 
edilen günde muhakemede iı· 
bah vucud etmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde 
gıynbında muhakemeye deTam 
edileceği ilfinen tebliğ olunur. 

962 (764) 

ir.Bcdeli muhammeni bin ikiyU& 
liradır. 1 tarı.ık için doksan lira
lık muvakkat tem'nal mak~ 
ve~ banka teminat me\\t~~ 
ile öylenen g .. n ve 
komisyona gelinir. 

9 l 14-17-21 91 
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PARDAYANLAR 
Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM aris fa tesin en · p omalı 

Dlf tablplerl 

-127- YAZAN : Mlfel Zevako 

Papas bu sözler Üzerine şaşırıb 
kaldı. Çacuk tekrar söze başladı 
Sen Jeneviyev dağındaki ma

nastır, müteaddid binalarla, bir 
kilise ve geniş bahçeyi havi 
idi. Bu manastır gayet güzeldi 
ve çok ıengindi. Kibar kadın
lara pek pahalı satılan dua ki
taplarına boyalı resim yapau 
ressamlar., gizli işlerde bilgisi 
olar alimleri, kilisalara gidere!.. 
hıristiyanları cehennem ateşile 
tehdid eden hatipleri, direk
törü ve saire si vardı. Yalnız 

diğer manastırJarda bulunmıyan 
iki ıey daha vardı ki birincisi 
bir çocuk, ikincisi de alüler 
deUalı idi. 

Çocuk, zaif, soluk benizli, 
korkak ve pek de vahşice idi. 
Yalnız ölüler dellllı çocuğun 
hoıuna gidiyordu. ismi Jak ve 
hazan de Kleman diye çağırı
lırcL. 

Noterdam kilisasında, ışık
lann sönmesi için çan çalındı· 
ğı zaman diğer kilisalarda çan• 
larile Paris halkına ateşlerini 
ve ışıldannı söndürmek vaktı • 
nın geldiğini bildirirlerdi. Ölü
ler dellilı olan Papas da ka
ranlık ve ıssız sokaklarda do
latmak ödeviyle geceleyin yal
nız başına geziyordu. Bir elinde 
yolu aydınlatmak için bir fener 
diğer elinde de arasıra salJa
dığı bir çıngırak vardı. Bu çın
gırağı çalınca korkuç ses işi

tiliyor ve: 
- Kardeşlerim, ölmüşlerini

zin canına dua ediniz! 
Diye bağınrdı. 
Bu öltller dellilinin ismi Pa

nigarola idi. Bu papasın asla 
uyamadığını iddia ederler. Genç 

bir kanepeye oturmuşlardı. Pa
pasın dizleri üzerine koyduğu 
büyük Latin harfleriyle basıl
mış bir dua kitabını okuyordu. 
Küçük Jak yanında ayakta du· 
ruyordu. Ona biraz okuma öğ· 
retmişti. Gözlerini çocuğa çe
virdi. Titrek eliyle başını ok
şadı: 

- Haydi, oğlum! Başlıyalım .. 
Dedi ve parmağını kitabın 

bir satırı üzerine koydu. Çocuk 
ise çekinerek okudu: 

- Gökte bulunan babamız .• 
Diyince düşünce içinde bulu-

nan çocuk: 
- Senin de baban var mı? 
- Şüphesiz ... 
- Çan çalan Papasın, çirkin 

suratlı iki banendenin de baba
lan var değil mi? 

Küçük Jak'a dikkatJı dikkatlı 
bakan Papas: 

- Tabii.. 
- Bahçede yemiş çalmak 

için duvardan apn ve bahçı
van Papaslar tarafından koğu
lan çocuklann da babaları 
var mı? 

Papas daha yavaş cevab 
verdi: 

- Evet, oğlum! ... 
- Öyle ise benim babam 

niçin yok? 
Papas sarardı. lstırab içinde 

titredi. Kederli bir sesle: 
- Baban olmadığını sana 

kim söyledi? 
Diye sordu: 

Şekil No, 9260 Şekil No. 9268 
Avcılara, Polislere Koyun sahiplerine müjde 

Daimon marka 9268 ve 9260 numaralı iki pilli en 
icat edilen bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır. 
sayede avcılar geceleri diri diri tavuşan keklik vesaire gibi 
avlarını yakalamaktadırlar. Beı yüz metre mesafeyi tama
mile gösterir. 

Umum deposu lzmirde Suluhan civannda Ödemiıli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Pastil Antiseptik 
~.A.N9Z~~ 

Teneffüs yollariyle reçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyo" ki - lstanbul 

. ;..,_ . , papaslar bir çok defalar oda
sına yaklaştıkları vakıt ağla
dıj1 ve dua ettiğini işitmişlerdi. 
Bu papas kimsı? ile görüşmezdi. 
Konuşmaktan ziyade düşün

meği pek severdi. Genç olduğu 
halde ıstıraptan alnı burut
muıtu. Gözlerinde korkunç bir 
durgt:nluk belirmişti. 

- Kimse söylemedi, ben 
görüyorum. Şayed babam ol
saydı yanımda bulnnacakb. 
Pazar günleri kiJisaya gelen 
diğer çoculilann yanında ya 

ba~~nnpau~n~~ndu- ··-------------------&-~~~~ 

işte küçük Jak'ın hoşuna gi
den Papas Panigarola böyle bir 
adamdı. Papas Jak'a tatlı bir 
sesle "oğlum!" Çocuk da Pa
pasa "büyüğüm!,, diyordu. Bir 
gün Papasla çocuk bahçede 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Şemseddin Kavalaryaya borçlu 
bir kıt'a ipotek .senedile 1000 

lira borçlu Senihanın borcun
dan dolayı takdiri kıymeti ya-
p•lan BaJçova Yahya deresi 
mevkiinde kain şarkan: Topal-

yan zeytinliği ve Balçovalı 
Tahir kızı bağı ve Toraman 
oğlu tarJası garben: Babaderesi 
şimalen: Karşıyakalı Hacı HU-
aeyin ve damadı lbrahim bağı 
cenuben: Giritli Murad zeytin-

liği ile mahdud 200 zeytin 
ağacı ve derununda bir ve bir 

kulenin üç hisse itibarile iki 
hissesi ve 900 lira kıymeti 

muhammene ile ve aynı mev
kide şarkan Giritli Osman 
garben Baba deresi şimalt'n 
Giritli Murad zeytinliği cenu
ben yol ile mahdud zeytinlik 
ve derununda bir su sabrıncı 
ve bir kavak ağacı üç hisse 
itibarile iki hissesi 300 lira 
kıymeti muhammene ile 15-5-
936 Cuma günü saat 11 de 
l:ımir birinci icra dairesinde 
açık artırmaya çıkarılacaktır. 
birinci artırmada satış bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulduğu takdirde en 
çok artıran talipliye ihale olu
nacaktır. Aksi takdirde en çok 
arbranıa taabb&dü baki lıal-

ğunu görüyorum. Benim ise ne 
babam, ne de anam var ... 

Papas bu sözler üzerine şa
şırıb kaldı. Çocuk tekrar söze 
başladı: 

- Ôyle değil mi? Bilyllğüm! 
Benim de ne babam ve ne de 
anam var? Dünyada yalnızım .. 

Nihayet Papas, çocuğu kor
kutacak bir sesle: 

- Ya ben! Ben kimim? 
Diyebildi. 

- Somı \Tar-

mak şartiyle 15 gün daha uza
tılarak ikinci artırma 30 Mayıs 

936 Cumartesi günü saat 1 lde 
yapılacaktır. Bu artırmada da
hi satış bedeli muhammen 
kıymetinin yilzde 75 ini bul
madı takdirde sabı 2280 nu· 
maralı kanuna göre tecil olu
nacaktır. 

işbu gayri menkuller birinci 
derecede Ziraat bankasına 

birinci derecede ipoteklidir. Bu 
gaayri menkuller üzerinde başka 
herhangi bir şekilde bak tale
binde bulunanlar tarihi ilandan 

itibaren 20 gün zarfında elle
rjndeki vesaikle birlikte daire-
mize müracaat etmekle mükel
lef bulunacaklardır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillile sa
bit olmıyanJarın paraların pay
laşmasından hariç bırakılacak
ları ve şartnamenin 25-4-936 
tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacağı ve artır
maya iştirak etmek istiyenlerin 
yüıde 7 buçuk pey akçesini 
veya milli bir banka itibar 
mektubunu hamil bulunmaları 
ve yüzde 2 buçuk dellaliyenin 
ve tapu sicil harçlarile birlikte 
müşteriye aid olduğu ve istek
lilerin birinci icra dairesinin 
935 - 1167 dosya numarasile 
münadiye müracaatları ilin 
olunur. 961 (742) 

Güzel Yüz 
için iJk şart 

güzel diş 

için ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

1 

sn 

Kullanmaktır 

RADYOLiN 
Mikroplan yüzde yüz 6ldürür, diıJeri fırçanın girmediği 

yerlere kadar nDfuz ederek temizler, parlabr, diş etlerini 
besler ve hastalanmalarına mani olur 

EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADi ............................................ 
Atış ve atlı spor kulübü başkan-.. 
lığından: 

Manej için kiralama suretiyle at vermek, ve hayvan pansiyo
nunu işletmek istiyen!erin 17-4-936 gününe kadar hergün saat 
10 - 12 Burnova Ziraat mektebinde genel sekreterliğe 
başvurmaları. (772) 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden : 
D. No. Lira 
171 Tepecik kiiıthane caddesinde 91 eski meydan 58,40 

sokağında 4 - 6 taj No. lu 29.20 metre murabbaı arsa 
172 Tepecik kağıthane C. 91 eski meydan S. 8 - 10 Taj 62.80 

No. lu 31,40 metre marabbaı arsa 
173 Üçüncü Sultaniye mahallesinin Komiser Mehmet ef. 47.55 

sokağında 1 - 1 No. lu 158,50 metre murabbaı arsa 
174 Karantina iskele yokuşunda 70 - 58 No. Ju ada 150,00 

773 parsel 22 metre murabbaı 374 arsa 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere on beş gün müddetle artbrmaya konulmuştur. ihalesi 
27 nisan 936 pazartesi günll saat 16 dadır. Alıcılann Milli Em-
Jik Müdilriyetine müracaatlan. 14 - 22 960 ( 763) 

Göz Betimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 2.3 
Telefon: 3434 

(229) 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Haatalanm her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Bağcılara ilan 
Ege bağ n11nlakala111ulaki satış at't!lllt'leıimizm isimft'I i l'r art11leleıin 

baifrılardan talrp rdrhıferrkloi rn riikc;ck pernkrmlr Jıntlrr rn11/01dtr: 

Satış Poakelldr satış Jtat/111 
mmtaltnsı Art'nft' /Jelıt'J torba irin 
h:mir llsnat ı·r Aııluıl ha11l ast lzmir rJO kuruş 
/zmtr 1Heıı111ılt1r koopaatı/ı 330 " 
Manisa l(adıoğ/u Ahmet " 341 " 
Alaşehtl' Esna/ ve Ahali bankası " 350 " 
7 urgutlu " " " " 342 " 
Salüıli " " 347 " 
Urla Qza)'İr/i HüstJ'ın Alini t't Fuat Urla 345 " 
Çeşıne " " '' " '• 355 '' 
SeJerillisar '' " " " " 355 '' 
Kemalpaşa Avni Mestfftl(l lzmir 348 " 
Soma " " " 34() " 

Kı1kağaç " " 34<J •' 
Ba/ıkrsir •' " '' 358 " 
Ber1rama Hilmi ve Namık biraderler Bergama 360 " 
Menemen Sa/ıh Nuıi Jzmir 336 " 
Akhisar M. fahreftbı Mısı,a Akhisar 348 " 

Kiiküıtlerimiz kurşun mühürlii (50) ellişer kiloluk torbalarda satılığa 
rıkarılmıştır. BeJ•flelmilel şöhteti haiz Londıada (Daniel Ori/fth) /dbo
ratuvarında raptırılan tahlilde, kükiirllerimi;:in, yüzdt 99,51 safivdtt 
olduğu an/aşılmıştır. 

Kiikii1tlerimiz bağrı/ık için son derece /aide/i hassaları haiz muzır 

maddelerdm tamamile ôri ı1e en yüksek tcnebi kükilltlerint muadildir. 
4 - 6 Keçiburlu kükürl/eıi Türk anonim irketi 

•• - .............. l?ZİIİlll ................. .. 

iz mir vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmat ağa mahallesinde Halimağa çarşısında kiin 1 

aayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sa
blağa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdalık tabsi-
lit kalemine gelmeleri 3-7-11-14 852 (705) 

EMLAKi MiLLiYE MÜDÜRiYETİNDEN: 
Sabş D. No: Lira 
165 Buca yukarı geoit zafer S. 2 eski No. lu a6,52 metre 44 

murabbaı kahvehane arsası. 
166 Göztepe çankaya S. 2 No: tajlı 401 metre murabbaı 1320 

demir kapılı duvarlı araa. 
167 Reşadiye çiçek recai zade S. 1 eski ve 3 taj No.lu 370 

azmi ve müstecabizade S. 23/33 No.lu Akifin verese• 
sine ait evler arasında 1 parsel No, lu 297 metre 
murabbaı arsa. 

168 Tepecik kağıthane caddesi bahçe S. 9111 No. lu 76 70 
metre murabbaı arsa. 

157 Tepecik hamam S, 25 taj No. lu 160,93 metre mu- 160,90 
rabbaı arsa. 

158 Tepecik meydan S. 33 eski 27 ve 23/l taj No: lu 139 
139 metre murabbaı arsa. 

160 Tepecik Yavru S. 1519 eski No. lu 55,50 metre 55,50 
murabbaı arsa . 

161 Bornova merkez S. 91 taj No. lu 233 metre mu- 69,90 
rabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile on beş 
gün müddetle artırmaya konulmuıtar. ihalesi 20/4/936 pazartesi 
günü saat 14 tedir. Alıcıların milli emlik Müdüriyetine milra-
caatları. 4-14 855 (712) 

lzmir liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremizce açık eksilt~e SUJ'etile 200 adet mupmba satın ah
na~akbr. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 dan 1 Haziran 936 ta
rihine kadardır.ihale 1 haziran 936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 16 da lzmir liman işleri idaresinde müdürler encli-

meninde yapılacaktır. Esikltmeye girecek olanlar muvakkat te
minat olarak 2625 lirayı idare veznesine nakden vermeye veya 
milli bir bankadan bu miktarda teminat mektubu getirmeye ve 
yahut devletçe çıkarılmış tahvilittan bu miktar vermeğe mec
burdur. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
idaremiz yazı işleri şefliğine müracaatları. 

7-11-14-18 887 (720) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre hac· 

zediJen Ahmed ağa mahallesinde birinci Kordonda kain 8 sayılı 
tütün deposu tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pt:y sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat k-a· 
lemine gelmeleri. 10 14 18 22 926 (745) 

•• 
Odemiş Belediyesinden: 

936 mali yılı için 600 lira muhammen kiymı tli matbu evrak 
ve defatir açık eksiltmeye konulmuştur. 22-4-936 tarihine rast
layan Çarşamba günü saat 14 te ihalesi yapılacağından şartna
ma ve çizelgeleri görmek için uray başkanlığına müracaat edil-
mesi ilin olunur. 12-14-16-18 954 (7~) 



14 Nisan 193& __ _ 

.___ N \'. ' 
Fratelli Sperc~ \ \V. F. u: Van Der 
Vapur Acentesı 7 ee & Co. 
RQy ALE NEERLANDAIS EUTCHE LEVANTE LINIE 

KUMPANYASI D Uf LA vapuru balen lima-
SA TURNUS vapuru elyevm A~ lap Anvers, Rotter-

limanımızda olup 28-3-936 da :=. Ha:burg ve Bremen için 
Anvers, Rotterdam, Ams!e~- yük almaktatlıll'-
darn ve Hmıbarır &inıalan 14J11! ANGOllA apı,. Hambu~ 
yük alacaltır. Bremen 'H'ı AaventeD 1iilt 

HERCUl.ES v.,_. 6...ıl-~ çıkarmışhr. • 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 5 A. Royale Honrroıs-: . de 
Rotterdam, Amsterdam ve N°avigation Fluviale ~t Marıbme 
Hanıburg limanları iç.in yük DUNA vapuru 10 nıunda bek-
alacaktır. leoiyor.galatz,Belgrad,~dap~st 

GANYMEDES vapuru 8-4- Bratis1ava ve Viyana ıçm yuk 
936 da bekJenmekte olup yü- alacaktır. 

DELOS vap.-u 13 nisa11da İkünü tahliyeden sonra Bur!!{as bdar 
V fi 1 ... 11eldenivnr. JS. nisana arna -.e Köstenct ımao a... o r'- b 

Anvers. Rotterdam, Ham urı 
İçin yülC alacaktır. v- Bremen 1imanlar1na yü• 

GANYMEDES vapor.u 20-4· ... 
9 ile ~936 alacakbr. 

36 tarihinde gelip ,&.J· AMERlCAN EXPORT ~tNES 
tarihine kadar Anvers-Rotter- EXMOORvapuru 12. ~ısan~a 
dam-Amstcrdam ve Hamburg bekleniyor. Nevyork açın yuk 
limanlan için yük alacaktır. alacaktsr. . . 
SVENSKA ORIENT Llnieo O/S. A/S Spanskelm1en 
ROLAND motörü 29-3-936 Oslo 

kt 1 P BAYARD motörü 11 nisan.da tarihinde beklenme e 0 u k d 
Yükünü tahliyeden sonra Rot- bekleniyor. Hayfa, Is en enye 
terdam, Hambu~g, Copenhage Dieppe ve Norveç limanlarına 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, yük alacaktır. . . l . gelme 
Üslo ve lskandinavya limanlan Vapurlano ısım en, 'f l • 

tarihleri ye navlun ta.." e e~ 
için yük olacaktır. hakkında hiç bir taahbude gı 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
d 1 yükUD- il rişilmez. · V Der a beklenmekte o up N. V. W. f. Hanrı an 
tahliyeden sonra Rotterdam Zee & Co. I f N 
Hamburg, Copenbage, Dantzig Birinci Kordon Te e on °· 
Gdynia,. Goteburg, Oslo ve '.200~~7~-2008~~~:i5~9~;fh~ lskandinavya limanları için yük !!!

936 
da Pire Malta, Marsillaya 

ı ' · · yu"k a -a acaktır. ve Barcelone ıçtn 
~ERVIC MARITıME ROUMAIN caktar. 

ALBA JULIA vapuru 16:4- Yolcu kabul eder. . . 
936 da gelip 17-4-936 da Pıre il d ki hareket tarıhlerıle 
Malta, Marsilya ve Barselone nav~unnl:rdaki değişikliklerden 
hareket edecektir. acenta mes'uliyet kab.u1 e~k~ez: 
PELEŞ vanuru 21-5-93.6 F 1 tafsiliıt içın 1 1?cı 

r aza T hm'I ve Tahlıye 
da gelib 13 - 5 • 936 da Pı- kordonda a dı FRA TELLi 

·ı Bar binası arkasın a . .. re, Malta, Marsı ya ve • SPERCO acentesıne muracaat 
celone hareket edecektir. edilmesi rica olunur. 

ALSA JULIYAvapuru 7-6- Telefon: 2004-2005-2663 
936 da beklenmekte olup 8 6- a 

ECZACI 
KEMAL AKT fl~SIN 

Zümrüd damlası kolonyası o· . 
Maskülen - Erkek F emin en - ışı 

'k' . koku üzerine yapılmış 
ı ı cıns 

• Hilal eczanesı 
için bir şeref olmuşt ~ 

Ecı.acı Kemal Aktaş, koku

culuğu ecıacılık gibi bir namus 

işi yapmıştır. 

Levk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalanm yerine 
başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaı kokularının 
k abma varmağa imkin verme
diğini unutmayını~. 

~ üdürliiğünden: 
Çamaltı Tuzlası m k uıarak ibatesi ya-

d k ek~iltmeye on 
1 - Çamaltı Tuzlasın a açı . b' det hamam, çama-

. binalarıle ır a 
t>ılmış olan iki adet tlmpaoa . d ba u3455" lira "46.,. 

. d ti na bın.Ut a 
şırhaneye ilaveten bir a et mpa 

1
.
1 

ksiltmeye konulnıuştur. 
k k h rf usu ' e e ı uruş ke~if bedelife Ye apa za .. k şartnamesi Çama tı 

. k vele muna asa 
2 - Proje kqıf ve mu a b'I' 

T n alına ı ır. 
ux.lası müdürlüğünden meccane . t 11 de Çamaltı TuılaSJ 
3 ,. 9" ~ Cuaıartesı saa 

- Ekıiltme 18/•/ .:1V h da yapılacaktır. .. •-·ı k isyon uıurun . d 
mudüriyetinde müteıekaı oaı . 

11 60 
iki yüz altmış hra 1• 

4 . t akçesı 2 ,, . t' 
- Muvakkat temma 1 T 1 ya gelerek vazıye ı 

. 'h' den evve uz a . . 
S - istekliler ıhale tan ID ki dair vesıka ıbraz . • . 1 yaptı anna 

tnahallen tetkik ve bu gıbı ış er .. kasaya girebilecek-
d 'k alanlar muna e ecekier ve ehliyet vesı asa 

lerdir. . 'ki havi kapah zarflar 
6 . ·ı . kanuoı vesaı -

- F~nni vesaık ı e saır it da adı geçen komu•· 
. k d Çama an ıhaJe günü tam Hat 10 na a ar ki dı'r 12-14 

bT de verece er . yon reisliğine makbuz maka 1 ın 

YENi ASIR Sahife s. • 
Oliver Ve Şü . 

LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINcl 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINlAN vapuru 23 mart
ta gelif> l.i.vapooli ye ~ 
içia ~ alanlCtw. 

MARDINIAN npurt1 ..t 
nihayetinde Liverpo.I ve Svan
sca'dan gelip talıliyede balu
aacak. 

THRSO Yapuru niaan jpti
dasında Li~erpool ve Svanıea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

GRODNO vapuru mart ni
ha~tinde Londra, Hul ve An- ' 
Ter.ten pip taWi:fede lıNba
HC1tlr, ve ayni· zamanda Len
dra ve Hull için yik alacakbr. 

En sağlam 

OT : Vimt tarihleri,~ 
purf ann iırimf eri ve navhm üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarmı her gün öğle· 
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PAiUS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzer.ine yün, ipek-, pa-

muk veya keten her hım_gi 
kumaş ve elbiseyi ya!!:~ .... 

~6 
Kuruş ile ve çok kolay bo· 

yamak isterseniz: bir paket 
KIZ markab 

A R T 1 

BOY .A.SI ALI iZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

BAHARAT deposudur TELEFON: 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 

9 parça koltuk takum 60 lira Yün kadife 
9 par~• koltuk takımı 100 lira Jpek..)cumaş 

LÜKS VE SAGLAM 
yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

······································································: - . 
~ 1'AZE TEMiZ UCUZ E -. . . --

. -. 
JIAC = 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebç.i oğlu hanı karşısında 

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

ve en lüks Mobilye imal eder 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağnsı, kmkhk, sinir, adele 

bel ağnlarıoa karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün ber vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmaymız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor· 

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasmm 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil· 
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiatı 7,5 kuruştur -

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spJrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim· 
halara naz.aran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M.TevfiksAYKE T 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikalan mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve suacah kansız ---...... -
romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük titesi 

60 
Kuruıtur. 

Umumi depo ı 

S. FERi1~ 

ŞiFA 
Eczanesi 

HDkümet sırası 

Evrensvl ee arsıulusal 

P aris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

34 ulusa mE nsup aooo den fazla te,hlrcl 
IKIMIL YON ZIY ARETÇI 

Sattctlar: Orada bütün dünyadan germiş sayısız müşteri 
namzctlcrile temas edeceksiniz. 

Ahcılar: Bütün istihsal şubeleri için en son keşifler ve 

ıslahtan ve en değişik eşantiyonları bulacaksınız. 
1 - 15 1661\ 




