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İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BtLGİN ' 
Baımuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Escrininin Be~i, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

$ •• 

. 
Yugoalavyada futbol 

Belg-1ad. 13 (Ö.R) - Bıiinri Dıvız11on Jng'iliz 
takımlarından bırı yakuıda Bt'll!fada geleıek 
"Yuf!Osla11ya., adlı jutbol takımile bir maç 
yapacaktır. 

Macar milli talumile Yugoslavya mıLü takım/. 
atasmdaki marta Yuf!oslavlar • muva/Jak ol

ı!!!uştu~ 

YENi ASIR Matbaaamda baaıhmftır. 

cek 
1 

HATAYDA TAZYiK BERDEVAMDIR LONDRA MÜLAKATI HUSUSi MAHiYETTEDiR 

s •• •• npur z 
ygun 

---------------------Hastalık ..... 
Çalışma tarzının ça· 
hşına iınkanlarına 
uymaoıasındadır 

Hatay ....... Maıtepe~ 
Piyade atış 
nıektebinde 

Parista tekrar Leon 
mül A kat yapacak 

lngiltere Elçiliğinde s· 
ır ficia 

Tertip edilen resmi ka-
bul çok n1uhteşem oldu 

lstanbul, 13 (T elelonla) - Londradan bildirildiğine göre 
başvekilimiz lımet lnönü yarın -bugün- lngiliz hariciye nazırı 
bay Antony Edenle bir mülakat yapacakhr. Mülakat husuıi ma· 
hiyette olmakla beraber iki memleketi alakadar eden meıeleler
le milletler araaı dıf ıiya.etine de temaı edilecektir. 

Mülakata büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 

••• 
Yetmişlik adam 

Elll be,llk e,ını tabanca 
kurşunuyla öldUrdU 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bu 
sabah Harbiyede ölümle neticelenen 
bir facia olmuttur. Hadise cidden 
fecidir ve civarda oturanları müte
essir etmittir. 

Tahkikahn neticesine göre: Har· 
biyede 67 Yatlarında ihtiyar bir zat 
oturmaktadır. Adı Hüseyindir. Se
liniklidir. Emlakinin geliriyle ge
çüımektec:lir. Bu zabn elli bet yqla
nnda bir e§İ vardır. Zavallı kadJll aa
bahleyin tanıdıklarından bir ailenin 
yanına gitmek üzere zevcine akıl da-

uyandıran hadise 
Londra, 13 ( ö.R ) - tngiliz kralı- nıımıt~ır._ Hüseyin bir buhran geçi

run . taç giyme töreni dolayısiyle Lon- rerek ihtıyar kadını tabanca kur§U· 
drada toplanmış olan devlet adamları nuyle öldürm~!' '8!kın.h~la taraça

Iktısat vekili 
Ankara, 13 ( A.A ) - Dün Refet 

Canıtez.in başkanlığında yapılan Ka
mutay toplantısında şeref ve haysiyeti 
muhil suçların hangi suçlar olduğunun 
ve memurin kanunundaki muhil hay-

arasında temaslar devam etmektedir. 

Çekoslovakya başvekili B. Hodza bu 

- Sonıı iiçiitıcii sa1ıif ede -

ya fırlamı§, muvazenesını kaybede .. 
rek qağıya düşmüştür. Bu müthiı 
s~kut ta ölümle neticelenmİ§tir.Ad
liye ve zabıta tahkikat yapıyor. 

Kamu tayda beyanatta bulundu 

. 
B.Kemdl Zaim 

şılık vererek mevzuu müzakere olan 
kanun ile Ziraat bankasının anonim 
şirket mahiyetini kaydederek bir dev
let mücs.5escsi mnhiyetini almakta bu
lunduğunu ve bu kanunun derpiş etti
ği nizamnamenin teşkilfıtı esasiye ka
nununun 52 nci maddesine uygun ola
rak devlet şilrasınca tasvip edilmesi 
lazımgelcceği ve bunun lıu suretle ya
pılmasının bankanın ticnri mahiyeti
ne hnlcl vermiyeccğini izah etti. 

Bu izahatı müteakip konun metnin· 
deki (Bir kelime okunamamıştır) ke
limelerinin nizamname olarak tashihi 
hakkındaki takrir okunarak kabul edil
eli. 

CELAL BAYARIN lZAHATI 
Bankanın kanunun mecburi kıldığı 

muamelelerden maada yapacağı umu
mi muameleleri ve girişeceği işlere ait 
maddelerin müzakeresi esnasında ileri 
sürülen bazı noktai nazarlara karsılık 

'.: 

olarak ta Ekonomi bakanı Celfıl Bayar 
meselenin bir salfıhiyet meselesi oldu
ğuna işaret ederek demiştir ki: 

- Sonu dördüncü sahi/ede _ 



Hastalık 
.. -· 

Çalışma tarzının ça· 
Jışma imkanlarına 

uymamasındadır 

•• . ' .. 
• • 

K.()ŞE!\1 llEN 
~ 
~.ZJf7.:7/.'Z:XX:U'.Z~X;{Z,.X.Z6.Z:Z7~ 

Türkçe 
konuşmal< 

~~~~:In~:~~:ı~~:ıınü Sivri sinek mücadelesine Cumaovası :,, ::c:~panm·d· m< bu dav•! d~ 
Devletin güttüğü siyaset ve mak- _ - - Bitmedi ki kapansın, dedim. 

Acaba bugün ne yazacak diye me
rakla başucwnda duran arka.dnş scrlev· 

sada da en eyi bir gekilde yardım ey- d ı k*- ı· ık k } t } b ı • Sözde Karataştaki Musevilerden Ue-
lemiı bulunurdu. Evinde iki tezgah evam 0 una ca i Jr 0 . U 3 e e eri ri gelenler toplanıp, badema Türkçe ko-
bulunduran bir dokumacıya peşin Öğrendiğimize göre Cumaovası nuşmağa karar vennişler ve hatta bu 

paraile,balyelersipari§yapmaktek- Pancar Amerı·kal1 profeso··r Rayt ne dı·yor?. ille okulu baş öğretmeni tarafından knrnrlnrmdan Ankarayı bile haberdar 
lifinde bulunmak en hafif tabirile pazartesi günü Bergama harabeleri- etm~lerdi, 
onların vaziyetlerini bilmemek ve ne bir gezi tertip edilmiştir. ilk okul tşin dış yüzü bu ama, iç yilzü acı .. 
anla?'~n:ıa~tır. . . . . . T h 1 1 k e- Sıhhat vekaleti sular ııhhat mü- ı tebrik etmitti~. . . çocukları evvela Menemene uğrıya- Hiç kimseden duymuş ve tesir altın· Bılgısızlikle ıdare edılen hır ışın O Um ar mem e dürü Amerikalı mütahaaaıı pro- Profesör demıştır kı: rak Kubilay abidesine bir çelenk ko- dn kalmış değilim, kulaklarımla duy· 
de bu vneticeye bağlanm?.91'. buhran- timizde yetiştirilecek fesör .Rayt ile beraberinde~i A?,- - B~ m~a~ ~öyle dev~ eder- yacakl~rdır. Ondan sonra ~erga~a: dum, gözlerimle gördüm: 
lar ~guı;n~sı gayet tabııdır. . • . . ka:-:ı nıfzıssıhha müesseseaı mu- ıe lzmır sıvr11me~ ~eluından ya geçılerek harabelerde bır gezınh lkiçeşmelik semtinin Musevileri, Ka· ~~ce ıplik buhranının hakikı se· ~ımdıye kadar dı,arıde.n ge- dür muavini Bay doktor Kamil çok yakında suretı kat ıyede k~- yapılacaktır. rataş tarafındakiler velhasıl lzmirlıı 
bebı ı§te budu~'. Hastalık meydana tirtılen panca~ tohumu bunda.n . ve tehrimiz ııhhat müdürü dok- t~lacaktır. Ve Kartıyak":da. ~kı- • -:- içinde bulunan Musevi vatandaşlar aca· 
konu~ca t-:ciavıı! ~olayla r. ıonra muhtelıf yerlerde teaıı tor bay Cevdet Saraçoğlu dün sıne nazaran daha az sıvrııınek Razı ytı.yı kaçıran ha kendi dillerini bırakıp, Türkçe ıni 

lnhısar. ıdaresırun çalı.pn~ tanım edilmi.J olan pancar toh~~ !er- , de tetXiklerine devam etmitler- balunmıuı da mücadele itle- Ô .. . k konuşuyorlar sanıyorsunuz. . Ne gezer 
memleketın çalış~a ımkanlanna tittirme çiftliklerinde . uretı~e- dir. Heyet dün Torbalı civarında rindeki intizamdan mütevellittir. lume sebebıyet verme a bayım, ne gezer. 
uydurması en kısa hır zamanda buh- k ·· tahıillere verılecektır. b . k p f ·· R d·' l •• •• d b t tti• · · · 1·~ kald ~ · · d" · k ce ve mus I ld ... azı tetkikler yaptı tan ıonra ro esor ayt ort ıene evve • curmun en eraa e lkı kolkola gelen Musevın.ın, en ~-ran~ k .. f.;.a~ velışıb.uz~e d~~- Pancar tohumu paha 

1
d

0 u~ ı Cellit gölüne geçmif ve orada da ki gelitinde Bostanlı bataklığı- K 
1 

Y'"'"tl k" .. !abalık caddelerde, en resmI yerlerde 
~-aga .. 

8 1 

. ırd tan ış .. :r ?'.'
0

te:en~~ için bu ina kadar bu yiıh' z ~n m_u· 1 akşama kadar çalıtmışhr. nın kurutulmaıını da tavı iye et- d ;m~ pa!ak'ın ;:• :i' 0!~n- bile çatır çatır Musevice konuştukları-
şu,?ce uzerk~ e aannu gos him miktarda paramız arıce gıt· ı Mütaba11ıs profesör Rokfeller mitti. Bu defa burasının kuru- de azıyde~ı a~ıbır ... eİ ere ıçın- nı duyuyor, görüyoruz. 
manası y~.:~K/ OCAKOCLU melde idi. . • .. müessesesi namına Yunanistan- tulmuf olduğunu görerek ayrıca be b~uya Uferkl ogu masına ;b: Bana kalırsa bu işte söz vermek ol-

Şeker fabrıkaları umumuhı ml~-f ' da sıtma mücadele itlerinde ça- menınun olmuştur. eh~y~t ve~e ed maznhukn . mamalı idi de biz ne kadar inat eder-
d.. l ·· ... ·· tek ti m te ı ra ımın agırceza a mu a emesı T k•k h ti• ur ugu mem e n . h ' lıt1rken dört ıene evvel beledi- * . . k d .. 

1 
.. b b · sek edelim, kendi bildiklerine gitmeli 

et 1 eye yerlerinde olduğu gibi lzmır .. a- ; yemizin daveti üzerine şehrimize Belediye hekimleri dün öğle- bıtmış ve ":~.en o ume ~e e ı- idiler. Zira can çıkar da huy çıkmaz .. 
DUn Ankaraya gitti valisinde de pancar tohumu uret-1 gelmiş ve sivrisinek mücadelesi den sonra belediye reiıi bay Dr. byet ':ermefdıkgı kanlatıld~gınd:n Hiç olmazsa birkaç hilSnii niyet sahibi 

. hr" . me f'iftlikleri tesiaine karar ver· j • • b B h b ~- 1 ... l d eraatme, a at açırmaga e- M . ~..:~ da. dik1 • 
Pazar gününden ben te ımız.. . ş· k . "f l'kl "du". , etrafında beledıyemıze azı tav- e çet Uzun a,.a.an ıgı a tın a bb- tf .. i ı"çin yirmi gün han.. usevı vatan~ırnız ver erı va· d . l k f d tkikl mıti: . ır etin çı t ı er mu ı · 1 d b l P f .. b" l l hr" fe uı e ıg ,..- d . Imedi·· . .. kl u eakıp i letra.kın ate k"ler. ybap- rü E- y· Şahap r;-_e Maniaa ve Ala· sbıyederf e .u unfmu~~· ruho esl~rf 1:_L~op ~tı . yap~ıt .~' kfe ~~ sine karar verilmittir. a m yeri ınedge ... _ı gdıınıSegorme de mm· ; 

m ta o an ı tııat ve a eti &f • ~. • • a;.g ... tk'k u e a yıne zmırın m te ı ııımı vazıyetı ve aıvrısıne mu- _ azzep o up urrnca..lar . n ne ers · 
mütaviri Fon Der Porten ile ik- 1te~ 1' .~av~lı~ındBe y~ptıEgık~e h~ - ,yerlerini gezmit ve ıivriıinek mü· cadeleai itleri etrafında görüt- Rakı başında - Gerçi verdikleri sözü. tutmaları 

k '"'l • • tk"k .. en .ıtinnıtt1r. ugun s ışe ıre d 1 • • • tk'k 1 • · ·· l d" çok · · idi diyen arkadıu:ıma· hıat ve a etı ıanayı te ı azuı .d k. M • Al h"rde ca e e ıfını te ı ey emıttır. mut er ır. Fevzipafa bulvarında Yunuı ıyı ,. · 
bay Müeyyet, mürakıp komiser g~ e_e .~ır. an.ı•a.~.e .a!e 

1
k Mister Rayt, kendi tavsiyelerinin Sivrisinek mücadelesinde el- .. . . ... - Ne telAş ediyorsun yahu! Meşhur 

b Fah . d" v b" b" .. bırer numune çıftlıgı tesısıne a- b l d' k . . t tbik d'l d d'l t" l ve en"d oglu Mustafa, demırcı Huan og- sözdür· ay rı ve ııer ır ecne ı mu- • • v. . • .. e e ıyece ço ıyı a e ı - e e ı en ne ıce er Y ı en ... .
1 

· 
. tahaaıııtan mürekkep heyet dün ra~ venl~ıgı ve bunu~ ıçm mu- mit olduğunu ve dört sene içinde alınması dütünülen tedbirler et- ·~.~met ve ~met oglu fsmaı Veren bir vermiş, söz veren bin .. 
An.karaya gİtmi,tir. Heyetin An- ıaıt arazı de bulundugu haber ümit ettiğinden daha iyi netice- rafında da haabıhallerde bulu- dükkanda rakı ıçerlerken ara- Tutmıyacak olduktan kerri.... Sanki şll 
karada birkaç ıün kaldıktan ıon· ahnmıttır. . . .. .1 lerle kartıla,tığını söyleyerek be· nulmuftur. larında kavga çıkarmıflar ve Mus- muhaveremizi yazsam onlar da okusa 

. I af d "k Bu seneden ıtıbaren uretı en 1 d" .. d k B B h U f · · b" d · l 1 ·1· f d olur sanıyo ra aynı meae e etr ın a tetkı • h l 'h . e ıye reıaı o tor . e cet zu ta a ııvrı ır emır e smaı ı ya- ay a mı rsun .• 
lerde bulunmak üzere Adanaya palncar kto u~ktarı 1 tkıyacık kar· raladığından yakalanmıttır. T" ··nıL 
geçeceği habe!. !!1!!_11~•tı... '

1 
ayaca n:.1 .~.r: .~~ ~ca tır. Nüfus dairesine Katolik kilisesinde - '"

4 

Kadınları yaralayan Hava postaları Soyadı alrnak için ııgiliz kralı için dini P-~rr.-..-.~K'li::----.:r~r--=-"'r.--:. 
2 Ay 21 gUn hapsedilecek lstirrtlak edilecek arazi A • 

Tepecikte teneke mahallesinde . . mÜracaatler ÇO~&ldı ayın yapıldı 
Cumaovaıı ıataıyonu cıvarın- · u • . • 

sarhof olarak Ramazan, F atnıa da kurulacak olan hava istasyo- Soyadlarının imzalarda ve bil- Dün saat on bırde §ehnmızde Ka-
1 

'Ve ~aziye~ yaralamakla maznun nu yerinin tesbiti iti bitmiştir. hassa resmi ~uamelelerde kat'i ~u- t~~ral Senjan K~tolik kilisesinde tn
Haşım aslıyeceza mahkemesinde Tetkiklere ve hazırlanan kro- rette aranmaga başlanması son gun- !Plız Ja:alı s~ma1es~e. alt1.11cı Georgc 
iki ay yirmi bir gün hapse mah- k" ·· h a ı"stasy'·nu irin ay- lerde soyadı almıyanlan harekete ıle Jaalıçe Elızabet ıçın bır T edeom 

ıye gore av " :ır 1 • • f "d • ·· ... • • lm kam edilmittir. l 1 185 bin metre murab- • getırmı§, nu us ı aresıne muracaat- ayını yapı ıştır. 
-· • ~ı ';'~' 

0 
~ h · 560 b · ler çoğalml§br. Bunun için nufus da- Bu ayinde vali bay Fazh Güleçle 

iti.zar a ~ ıa a b~·r~ye ,,;.e d b··~ İresi çok kalabalıktır. Belediye reisi doktor bay Behçet 
m~ e ~:a Sah' t a . a . 1 ~ 1 Fakat kanuna göre muayyen olan Uz, tehrimizdeki konsoloslar (yal

lngiliz kralı samajeste altıncı Ge- fa ıa daı hr.l . a. ıpl;karda~lı kvı a- müddetten sonra ad almamı§ olan- nız ltalyan konsolosu i§tirak etme-
' . . yetçe er a ıstım a e ı ece ve lard tah T · led'"'' d · t' ) t il dah b' k orgeı unil taç gıymealmkerasımi ıerefi- hava istasyonu yerinin tanzimine U!l!!>an c~dza hsı ı ·~bp eygib'lıgm en mış ır. I g~l~ek ec,er. ':e d'~ ırçd o 

ne ng tere gener onaolosu bay b 1 k I·" uayet ı are eyetı u ı ere ce- zevat, ngı ız o onm ve ıger ev-
Gr~ ~arafmdan verilen. ziyafette af anaca !ır.,, • ı ,, • • ıza hükmetmekte.ve ondan sonra so- Jetler kolonileri hazır bulunmu§lar-
Valımız bay Fazlı Giileçın nutkun- Aydın Kooperatıflerı yadı muamelelen yapılmaktadır. dır. 
da «Ulu tcfimize kar ı ızhar ettik- j ·• • • • • ' - - •• 1 • • • • 

teri .. » cümles' 1 f kar•ı Ozüm kurumu direktörü bay Bursaya glltller Daimi Encümen 
ı «u usumuza :ır f ·ı H kk V l b .. A 1 

ızhar ettikleri .. » teklinde dizilmif- smaı a . ı era ~&:un • Y· • Bursa sun'i tohu~ ama kursu- Vilayet daimi encümeni dün 
tir. dm, Ödemıt ve havalısıne gıde- na tayin edilen ödemı§ baytarı bay öğleden sonra vali bay Fazlı Gü

İngiliz bayrağı üzerindeki (G.R) rek yapılacak olan incir ıatıt İzzet Vural, Bergama baytarı bay leçin batkanlığında toplanmıt ve 
harfleri de (J. R) suretinde inti§ar kooperatifleri heyeti umumiye· Sabri Ercan Buraaya hareket etınİ§- bazı yolların intası hakkındaki 
elnıİ§tir. leri toplanblarında hazır buluna- lerdir. ihaleleri yapmıthr. 

Vaki tertip ıehivlerini düzeltir ve cak ve bazı tetkikat icra eyleye- 1 _ 

özür dileriz. cektir. Bay Cevat K"'l..rşıyakada ••••••••• 4 CJ 

G~..a:>:.»cz:v..z;, .... ,=. Halkevinde Trakya umumi mülettifliği au Yapılacak stadyumun 

t • mühendisi bay Cevat Bergamada aze emJZ Resim dersleri verHecek Bakırçay havzasında sulama tesisab yeri satın alındı 
~ 

Ankarada satış t~ş-
k i latı yapmıştır 
" Yeni Asır ,, Ankarada 

aşağıdaki yerlerde satıla
caktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda All 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlfehlrde bayi 
Mu~t~ ta 

TUtUncU All Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesi tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

p, stacıda gazeteci 
tim er 

G8t.;CZ7..z.TL./.7.Z7JZ77Z7ZX7-.7.L7ZZJ 

TELEFON: 3151 

Bugün saat 16 da dil tarih ve etütleri yapmak üzere Nafıa veka· Karşıyakada futbol stadyu-
edebiyat komitesi, saat 18 de yön letinin emriyle fehrimize gelmi§ ve mu yapılması tekarrür eden Oı
kurul toplantıları vardır. etütler için hazırlıklara başlaml§tır. manzadede banyo yanında ve 

Halkevinde bir resim dersi , Orman fidanlığı ittisalindeki 22 
1 D 1 E k k l' · ı M J k" bin metre murabbalık yer 1600 1 açı mıttır. era er r e ısesı es e 1 ku··sur liraya partı',.,.. aabn alın-

ı resim öğretmeni bay Kadir Ata- -
man tarafından verilecektir.Ders- ! konferanslar mıttır. Sahanın satın alınması 
lere 15 mayıs cumartesi günü 1 muamelesi ve tescil iti biter bit· 
saat 16 dan itibaren batlanacak- J fzmir mühendis ve mimar bir- mez in,aata başlanacaktır. 
hr. 

1111 
_ i liği reisi mimar bay Necmeddin 

Kafayı tUtsUledlkten sonra tarafından geçen cuma günü An. 
Kemerde Alman kulesinde otu- karapalaaın hususi salonunda 

ran Ha,im ıarhot olduğu halde meslektaş arkada,Iara Aydın
eskidenberi kavgalı bulunduğu oğulları eserleri hakkında kıy
Ali oğlu Rama:ıanın evinin kapı- metli bir konferans verilmittir. 
sına gitmif ve kavgaya başla~ış- Bu hafta da belediye fen he-
tır. Bu kavga ıonunda Hatım, yetı' 1 f' ··h d. -b M 
Ramazana biça.lda baldırından •u ar şe 1 mu en 11 ay u-

ammer Tansu tarafından hava yaralamıttır. 
Gürültü üzerine vak'a yerine tehlikelerine karfı şehir intaatı 

gelen Hasan karısı Şaziyeyi de hakkında pek f aideli bir konf e-
pannaklarından yaralamıştır. rans verilecektir. 

Ankara 
seyahatine 
Gidecek memurlara 
izin verilecek 
Halkevi tarafından 19 Mayıı 

tenlikleri dolayısiyle Ankaraya 
tertip olunan seyahate dair mü
dürler: ile memurlardan iştirak 
etmek :ateyenlere de vilayetçe 
izin verileceği haber alınmıttır. 

TAYYARE SiNEMASI 
BU HAFTA 2 BUYÜK FiLM BiRDEN 

PERGONT Moda Çılgın ıkları 
Hans Albers - Olga Tscheckova - Zehra Ahmet VilH~m Povel • Bette Davls 

iki senedir beklenen baştanbaşa şıir ve güzellik filmi Bülün bayanlar bu filmi görmeğe davetlidirler. 
"Pergünt,, hayatın ta kendisidir Amerika ve Paris modaları tatlı bir mevzu içinde teşhir ediliyor. 

BU HAFTANIN SEANS SAATLERi 
2,45 - 6 - 9.15 Pergünt - 4,45 - 8 Moda çılgınlıkları Cumartesi ve Pazar günleri 1,30 Moda çılgınlıkları 
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1937 de Masumiyet 
Loos Angeles Temyiz mah

kemesi oldukça orijinal bir 
hüküm vermiştir. 18 yaşında 
bir geaç kız "nişanlısile,, mü
nasebetlerini kesmiş ve "kan· 
dırıldığıu için 10,000 do'ar taz-
minat istemişti. Fakat hakimler 
oldukça cüretkarane esbabı 
mucibe ile bu talebi reddet-
mişlerdir. Onların fikrince 1937 
genç kızı gazete ve risalelerle 
radyoların neşriyatı ve sinema 
fil:mleri sayesinde olup biteni 
kafi derecede takdir edecek 
mevkide olduğundan "kandır· 
ma., hadiselerine karşı kendi 
mesuliyeti yetecek kadar art· 
mışhr. Bunun için, hakimlerin 
fikrince, büyük annel~rinin 
hakJı olarak kullandıkları safi· 
yet ve masumiyet iddiasını Heri 
süremez. 

Aldatmak meselesl 
Bayanın, kendine bir rop 

yapmak üzere, vün kumaşa 

ialiyacı var. Kocasını bu 
işe memur ediyor. Bay 
doğruca arkadaşı Açıkgözün 
mağazesına giriyor. Zaten evi
ni.1 tam yakininde: 

- Gün aydın. Nasılsın ba
kalım? Karıma bir rop yapmak 
için yün kumaş istiyorum. 

- Çok iyi. Sana enalasını 
çıkarayım. 

Bir raftan mükemmel bir 
pamuklu ku:naş çıkarır •• Zaten 
üzerine iğnelenmiş kocaman bir 
etiket te kumaşın cinsi hak· 
kında hiç şüphe bırakmıyor. 

- Yahu, ben senden yün 
istiyorum, sen pamuklu çıka
rıyorsun. 

Açıkgöz bir parmağım du
dağı üzerine koyarak etikete 
işaret ediyor: 

- Aman, sus! Güveleri al
datmak için •. 

Amerikanın serveti 
Amerikan kanunlarının ka

dınlara bahşettiği imtiyazhır 
hakkında çok ş~y yazılmıştır. 
Bugüne kadar bilinmeyen 
cihet, Amerikada kadın vatan
daşın Amerika miJli snvetin· 
den kendisine ayıra bildiği ars-

atil ve ne!yedilmesi lfadesını ta- ı ~ 
ve mUhUrlemeal · it lier Dmsı Dlr uur .......... • -

lan payıdır. En son istatistige 
göre 320 milyar dolar tahmin 
edilen Amerika milli servetin 
200 milyonu münhasıran ka· 
dıoJarm elindedir. 

En az bir milyon do~ar ser· 
veti o!an 2868 kadın sayılmış· 
tar. 462 kadınm her biri 20 
milyondan fazla servet sahibi· 
dir. 

Bunların arasında başta ge· 
len Bn. Edvard B. Hartfordun 
200 milyon dolar tahmin edili
yor. Bu servetin temeli .. Atlan· 
tik ve Pasifik çay kumpanyası,, 
adını taşıyan çok eski ve 
sağlam bir ticarı işdir. Sonra, 
155 milyonla Nevport dan Bn. 
Mose Smith geliyor. Un. Smitb 
kocasnıdan kalan bu serveti 
idare etmektedir. Süthane/eri 
Amerikada şöhret kazanmıştır 
ve yetiştirdiği hayvanlar zirai 
müsabakalarda ekser mükafat• 
)arı toplamaktadırlar. Üçüncn 
sırada sahici bir prenses var· 
dır: Prens Migeil de Brogansa; 
yani Portekız krallık iddiacısı· 
nın sabık karısı, kain babası 
B. Smith'ten ve RhineJander 
ailesinden kalan miraslar saye· 
sinde yüz milyon dolarlık bir 
servetin başıodadır. Prens de 
Bragarısa ile ayni basamakta 
Bo. Grabam Vanderbildi zikre· 
delim. Oda Vanderbit ve Fair 
ailelerinin servetlerini birleştir· 
mi.ştir. 

Bn. Anne Morgan ile yüı 
milyondan aşağı sermayelere 
geçiyoruz. Meşhur banger J. 
P. Morganın bu kız kardeşi 
ancak 90 milyon dolara sahip· 
tir ve bütün Amerikada iyilik
ciliğile ve bilhassa fakir geoÇ 
kızlara yardım teşkilatının dai
ma başında olmasile tanınmış· 
tar. Meşhur çelik kralının d~I 
karısı olan Bn. Aodrev Carnegıe 
elli milyon dolar toplıyabiliyor· 
Nihayet Bn. Marshall Field 
40 milyon dolarlık şahsi serve" 
tinden başka boşanmış bir k~· 
dına Amerikada tahsis edihnıŞ 
en kuvvetli "nafaka., yı kazaP'" 
mı~tır. Sabık kocası ona "na"' 
foka,, olarak senede bir mil
yon dolar vermektedir. 
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YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Su1uhan civannda 

No. 2819 Hüsnü Öz Ôdem~li mağazasıdır. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve neıçlerini -bozmayınız. 

Turan fabrikalan, yüzde kırk . beş .f!levadı gıda iyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekırdegınden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

HayvanJarınııa ( Öküz boşı ) markah Turan mamuJ?tı 
kü5pe yedirerek onların şayanı . h~~rct de~~.ce~«:_ semız
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerınızın verdıgı sulun fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için f abrikalanmız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - bmir 3465 

BEYOGLUNDA 

Bistol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osman·ye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmi,tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurfar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mUthiş ucuzdur. • 

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

• . . . 
• . . . 
• • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat 
• 

eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

YENi ASIR Sahife 9 

~.~. : . .,, i .•. 

KUVVET • 
MESARIF AZALIR . , . 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••r~••••••••••••••••••••••••••·••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: . . 
: ................ J Bütün düoy:ıda nakliyatın mühim bir kısmı tercihan t ................ : 
~ ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Buuuo sebebi de bu .... ~ 
• • 
: ................. € nıakinaların az masrafla fazla randuman vermesidir. f ................ . 

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

• • • •• 
TAMAMILE YENi, DAHA KUVVELI MOTOR 

. . " . .. . .. 
DUZELTILMIŞ VEZiN TASKIMI SA YESINDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • .. . 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENi BİR MOTÖR. - Şevroıenln tecrube 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su· 

pap usulünde kamyon motörü biçimi, yeni 1937 Şevrole 

Kamyonuna, yeni ~üksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve halla eski.sinden daha büyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork daha yüksektir, dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış ku v. 
vet idareden hiç bir fcdak:lrlıkt~ bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam

yonu eskisinden daha idarelidir. 

Yeni motör zaman ve pnradan ta· 
sarruf ettirmek, ayni yamanda lş 
başında kalmak için yapılmıştır ; 
uzun zamandan beri saglamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrole 

Kamyonlarından . ~a daha sastam 
ve daha şayanı ıtımattırlar. 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 
lara şimdiye kadar asla arzcdilmemiş en müterakki bir 

yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrolc Kamyonunda 
bulunacaktır, Düzeltelmiş vezin taksimi yuku arttırmak 

sayesinde ödeyen ylık için daha buyuk yer verir. Şcvro· 
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka ~ 
aks kuvanı. şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şevrolcnin 
itimada sayanhğını artırır. Yeni bir şase daha büyük 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. DuzcltiJmiş. ken- • 

diliginden mafsallı. kamyonda kul· : 
lanmak için bilhassa imal edilmiş · 

hidrolik frenler müspet. ve müsa
\'ilcştirilmiş frenaj hasıl \'C balata 

kalınlığı kullanmakla rıza ldığı za
man bile fren ıabanlarile kasnaklar 

arasında tam teması temin {'derler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
lskenderiye. Mısır. 

1 TELGRAF : KUTAY 1 
OSMAN KUTAY 

IZMJR 

1 TELEFON: 270:4 1 

............... mgı .... ._ .. mm .. •• ................................... 11m1 .............. .. , 
- - . • . . .. .-. . 1 .. fi, . 
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Göi*iie~iÔl f. 
MİTAT OREL 

Adres • Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 

yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 
1229) 

?!# Fa&Qt? t Z C&r!&/!ZJ 

DOKTOR 

Sami Kuratçı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe trıı\lvay cad• 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

Haraççı Kardeşler 
MobiJyeJerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba ,.arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayamklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlaranı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaları.o ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N KAR A 

mağazalarından teınin edebilirsiniz • 
··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENi EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 
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Ma·este sonra 

Vindsor ••• • ük'ü de Kralı tebrik etti 
Ingiliz kralının nutku çOk güzeldir. ltalya gazeteleri 

on kelimelik telgrafla töreni bildirdiler 
Taç • •• • 

gıyme torenı esnasında on bin kişi rahatsızlanarak hastanelere 
kaldırıldı. 87 kişi yaralandı, ölüm vak' ası kaydedilmedi 

Londra, 13 (ö.R) - Gazeteler lgün dünyanın her tarafından mühim 
bu aabahki nüshalannda taç giyme J mikdarcla mektup ve telgraf gelmq
merasimiyle kralın n\Y.lrundan bat- ltir. 
b hemen hiç bir §eyden bahaetmi- Bizzat kendisi de alhncı Jorja bir 
yorlar. «Times» gazeteai bu meraıi- telgraf çelaniftir. 
me, nüshasının yansından fazlası- Londra, 13 (A.A) - Kral ve laa
m, yani on dokuz sahifeyi tahsis et- liçenin taç giydikten sonra Buking
miJt.ir. 24 sahifelik bir ilave de me- ham sarayına avdetleri akabinde 
rasime ait resimlerle doludur. Sol halk ,ehrin her tarafında tertip 
cenah gazeteleri de bundan geri kal- edilmif olan ıenliklere i§tirak et
aıamı§lardır. Sosyalist «Daily He- mek üzere hemen dağılmıştır. 
rald» taç giyme merasiminden on HEDiYELER GELDi 
altı sahifede bahsetmi§tir. 1..ondra, 13 (A.A) - Kral ve 

Bqmakaleler umumiyetle Mo- kraliçeye taç giyme merasimi müna
narşi müessesesine ait sitayİ§lerle !lebetiyle bir çok hediyeler gelmiştir. 
doludur. Bununla beraber sağ ce- Bu hediyeler çok muhteşem §eyler
nah gazeteleriyle aol cenah gazete- dir. Fransa kraliçeye Sevres ma
leri arasında bu sitnyişlere verilen mulatından beyaz bir ayna ve laa
mana birbirinden farklıdır. Muha- la yine Sevres mamulatından ve 
fazakir «Times» billıassa krallığın çiniden iki büyük vazo göndermiş
kudsi mahiyeti üzerinde ısrar eder- tir. Bunların her biri üzerinde in
ken sosyalist «D. Herald» ve Libe- giltere krallığının armaları mine ile 
ral «Ncvs Chronicle» İngiliz mo- İ§lenmiş idi. 
narşisinin demokratil: mahiyetini lngilterenin himayesi altında bu-
belirtmektedirler. lunan Asya hükümdarları albn ve 

TA YM1S YAZIYOR fil dişi kakmalı silahlar ve küçük 
«Times» çok uzun bir makalede prenseslere de bir takım oyuncaklar 

krallığın otoritesinden bahsede;ek göndennİ§lerdir. 
§unlan yazıyor : ROMA, 13 (A.A) - İtalyan ga-

lnsnnlar krallık mefhumunu dai- zeteleri dün Londrada yapılmı§ olan 
ma ir A ' ·" ,..... fhumla birlC§tİrmiş- tnç giyme mc ....... · · ' '•~..,.J b"r gfı-

Kral Altıncı Corc ve Kraliçe Elizabet 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ngiliz 'ralının nutku ~ 
E Lonara, 13 (lJ.R) - Kralın taç giyme meraıiminden ıonraE 
:&öyfodii:i nutkun hülasası şudur: : 
E «Yalnız fUnu söylemek istiyorum ki milyonlarca ruhun bu me-E 
:ra.rimc iştiraki birliğimizin timsalidir. Bundan böyle, kralını,;: 
:oıarak, imparatorluğun 1eref ve tamamiyetini korumak hakin': 

Londra ıfıklar içinde Eba~a aittir.Bu daimi bir mcsuliyet hakkıdır.Bu veıile ile göllerdi-! 
lcrdir. İnsan cemiyetlerini~ ... y~-rna tafsilat vermemekt~irler. ttal- Eğinız muhabbet bana emniyet verir.. Yanımda kraliçe olduğu haldC: 
dıklan her yerde krnllar gorulmuı- yan gazeteleri bu merasune müte- Ebiitün mevcudiyetimi krallık vazifemin if cuına hasredeceğim.: 
tür. Krallık kuvvetini insanlığın fev- allik olarak §U on kelimelik kadar :Allahın yardımiyle bu vazifeyi kralca yapacağız. içinizde he-E 
kinde bir kudretten alır. Bu his in- bir telgraf yazmı~lardır : Enüz çocukluk yafında olanlar bu merasimden bafka bir duygu-! 
gilterede daima bakidir. George VI dngiltere kralı George'un taç :nun karışmadığı bir saadet duygusu muhafaza edeceklerdir. E 
kral tacını giymekle kutsiyet kes- giyme merasimi bu sabah Londrada E Nasıl ki ben, babamın taç giyme meraıimini ayni duygu ileE 
betmiftir.Bu merasimin manası arzi icra edilmi§tir.» Ehatırlarım. Bundan sonra birçoklarınız imparatorluğun bir ta-! 
kudrete semavi takdisin bahşedildi- Bir çok gazeteler bq yazılarını :rafından diğer taraflarına gideceksiniz. Bütün temaslarınızdaa 
ğidir. İngiltere ile ttalya arasındaki ger- :?~ serbest iştira':imizin delillerini göre.cekıiniz. Ve onun bizim: 

1NG1UZ DEMOKRASiSi ginliğe tahsis etmişlerdir. Popolo Di :ıçın manasını anlayacaksınız. Birbirimıze ve bütün dünya mil-E 
Liberal «Neva Chronicle» ise ta- Roma diyor ki : :tellerine karşı beslediğimiz mtıhabbetin ıu1h ve terakki eıeri-E 

dünyanın gözü önünde kalacaktır .. » 1 dünya matbuatı da bu merasime sü-
T ours, 13 (A.A) - Birçok gaze- tunlar dolusu yazı tahsis etmiştir .•.• 

teler taç giyme merasimi hakkında Yalnız İtalyan matbuatı ve resmi 
malumat almak üzere Cande şato- ltalyan makamatı taç giymesi ha
sunda toplanmışlarsa da Dük De disesini bilmemezlikten gelmişler ve 
Vindsor namına söz söylemeğe sa- İtalyada bulunan Büyük Britanyalı· 
lahiyettar olan B. Roger bu bapta lar da krallan şerefine yapılan me· 
beyanatta bulunmaktan imtina et- rasime tek başlarına iştirak eylemiş· 
miştir. lerdir. 

Mumaileyh taç giyme merasi:Oi- Londra, 13 (A.A) - B. Baldvin 
1 ne ait filmin tayyare ile T oursa geti- dün bir nutuk söylemi§ ve bu nu· 
rileceği ve gece Cande şatosunda tuk radyo ile n şredilmiştir. Başve
gösterileceği hakkındaki şayiayı tek- kil bu nutkunu Başvekalet dairesin
zip ile iktifa etmiştir. deki mesai odasında söylemiştir.Ha· 

Berlin, 13 (A.A) - Alman mat- tip duymakta olduğu heyecandan 
buatı taç şenlikleri hakkında geniş bahsetmiş ve krala ve kraliçeye kar
tafsilat vennekte merasime ait fo- şı olan sadakat ve ihlasını teyit ey· 
toğraflar neşretmektedir. Muhabir- }emiştir. 
ler dünkü hadiseleri imparatorluğun Londra, 13 (Ö.R) - Kral ve kra· 
tarihi bir günü olarak tefsir etmek- Jiçe bugün geç kalkmışlardır. Taç 
tedirler. giyme merasimleri yorgunlukları za· 

Londra, 13 A.A) - Kralın taç il olmuştur.Sabah kahvaltılarım kral 
giyme merasimi imparatorluğun her ve kraliçe birlikte yapmıştır. Valde 
tarafında coşkun tezahüratla kut- kraliçe ile Norveç kraliçesi kral ve 
lanmış ve top ateşleriyle selamlnn- kraliçenin hatırlarını sormuşlardır .. 
mıştır. Diğer taraftan Büyük Britan- Kral ve kraliçe, Valde kraliçe ile te• 
ya siyasi mümessilleri tarafından lefonla görüşmüşler ve bundan son
bütün dünya hükumet merkezlerin- ra gelen tebrikleri gözden geçirmiş
de resmi kabuller tertip olunmuş ve lerdir. 

Taç giyme törenini görmek için Londraya gelen 
Amerikalı turiıtler 

Yurdunun her sahadaki 
faaliyetiyle yakından 
alakalanan bir kral : 
S. M;Corc VI 

cm ağır mesuliyctini knhul ettiği için Bu gerginliğin sebepleri coğrafi 1 :ne yaradığını göreceksiniz. Kraliçe ve ben kalbimizde bugününE 
dük d'Yorku takdir ettikten sonra mahiyettedir. Çünkü İtalya - Britan-

1 
:hatırasını daima muhafaza edecek ve muhabbetinizde layık: 

tunları yazıyor : ya imparatorluğunun yolu üzerin- 1 Ekalmak isteyeceğiz. Hepinize bütün kalbimle tcıekkür ederim.E İngiltere kralı ve Hindistan im- ya gidip A kategorisinde pilot ola-
Monarşi tngi terede muasır de- de bulunmaktadır. l EAllah yardımcınız olsun.» ; paratoru majeste kral VI Corç 19 rak çalışmıştır. 

mokrasi fi trİni temsil eder. Kralı TEMPS GAZETESiNiN YAZISI • ·•••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••• .. •••H•••••uo..................... ilkkanun 1895 de Sandringham şa- 1920 senesinde kendisine Dük of 
lesit etmekle tneilizler kendi ken- Paris, 13 (ö.R) - tngilterenin tosundaki York Cottage'da doğdu York unvanı verilmistir. 
di!erini tesit etmişlerdir. Çünkü ka- «taç giyme» bayramı dolayısiyle ive kendisine Albert Frederik Artur Kral, 2 niasn 1923 te Kont ve 
rarsız dünya iç"nde istikrarını mu- «Tempsıı> gazetesi İngiliz imparator- Corç adı verildi. Kral bu hesaba gö- Kontes Stratmorun kızı olan Leydi 
hafaza etmis olan bir bu müessese luğu ailesinin hürriyet filainden :ııc bugün 41 yaşındadır. Elizabet Acela Margaret Boves : 
vardır. doğmu§ basiretli ve faal bir ibda ol- Kral Kembriç üniversitesinde oku- Lyon'le evlenmiştir. Kraliçe, eskı 

PARLAMENTER MOMESSIL duğunu hatırlatıyor. Şahsa hürmet 

1 

muş, bilhassa sosyoloji ve ekono· lskoçya krallarının sülalesine men· 
Sosyalist «Daily Herald» diyor olmadan dünyada devamlı hiç bir miye alaka göstermiştir. Kembriçten 

1 

auptur. 
ki : Kral ne bir diktatördür, ne de şey yapılamaz. Taç giyme merasimi, ayrıldıktan sonra memleket içind..: l Kral ve kraliçenin bu izdivaçtan 
her hangi bir parti tnrnfından ba ı- hanedanında bir timsal bulmuş olan eyahatler yapmış, endüstri ve iş iki kız çocukları olmu~tur. Bunlar• 
na taç geçirilmi bir adamdır. Kral lngiliz milletinin ve dünyada sulhu hayatiyle yakında alakalanmıştır.Bu dan prenses Elizabet Aleksandra 
meşruti, parlamenter rejimin mü- ve insan şerefi prensibini korumak alakasını, vak.tiyle söylemiş olduğu Meri 21 nisan 1926 da,prenses Mar· 
messil.dir. Taç giyme merasimine vazifesini taşıyan İngiliz imparator- şu sözler de ıspat eder : l garet Roz da 21 ağustos 1930 da 
p~ i farkı olmaksızın İştirak et- luğunun haklı olarak kazandığı bir «İmparatorluğun emniyet ve re-ıdoğmuştur. 
mckle !n ilizlcrin on Yerdikleri ma- takdir sayılabilir. fahıru endüstriyel inkişaftan daha 1 Kralın erkek çocuklara karşı gös· 
na sudur : İngiliz bu demokrasiyi SULHÇU MtLLET 1 mühim bir surette temin edecek hiç terdiği büyük alaka nisbetinde krn· 
terit etmek istem· er ve onu mü- «lntransigeant» gazetesi diyor birşey yoktur.» liçe de kız çocuklariyle alakadardır. 
me""0 li olnrnk lmıln tazimde bulun- ki : Eğer hür insanlar ararsak bun- Kral çocukluk devresinden soma Kral ve kraliçe arasında her sahada 
mu lard r. lan f. .uın denizinin iki tarafında bu- ağabeysini takiben donanmaya gir- gayet sıkı bir fikir beraberliği vardır. 

YARALANANLAR VARDIR l cc.ğız. Bu iki memleketi birbirin- f miş, 18 yaşında iken Osborn ve tkisi de gayet iyi dansederler ve tarıı 
Londr , 13 (A.A) - Tnç giyme den ayıran farklara rağmen her iki- l Dortmouth'daki talimlerini bitirerek birer sporcudurlar. Kral ata biner, iyi 

mernsimi et.in knznsız geçmemfotir .. sinde ayni prensipler hükümrandır. ~ CJmberland zırhlısıyle Garbi Hin- 1 yüzer polo, tenis ve golf oynar.Genç· 
Kızılhaç b kıcılan on bin kişiyi te- İngilizler gibi Fransız ar dn barışçı- ı distan adalarında dolaşmış, sonra da liğin ve işçilerin spor yapmalarına da 
davi etme t mecburiyetinde kalmış· dırlar. İngiliz hürriyeti insan vekar 1 Kanadaya ve Amerikaya Niyagara büyük bir ehemmiyet verir.Nitekin

1 

)ardır. 87 kişi hastaneye kaldırılmı - ve §erefinin §arlı tutarlar. Biz de öy- Kralın bindiği meraaim arabası selalelerinin bulunduğu mmtakalar- fabrika işçilerinin ve resmi mektcp-
tır. lcyiz. bi ' ir. Napolyon Bonapartın devrilmeain- da g zmiştir. 1 lerde okuyan çocukların deniz spo-

Merasimi görmek üzere bütün ge- «Depeche du Centre» İngiliz mil- cDemierea Nouvellengazetesi de den sonraki fU yüksek tehadetini 1914 te donanmada fili hizmete l ru yapmaları için bir kamp kurdur~ 
ceyi sokakta geçirmiş olan bir adam letini yükselten bir faziletin umumi ıu mütalaayı yürütüyor : Dünyanın kaydediyor : Avrupada ihtilal tim- giren kral, büyük harpte COlling- • muştur. Kendisi de senenin birkaç 
tam alay geçeceği ıırada sektei kalP.- menfaati daiına hususi menfaatle- geçirdiği ihtilal devresinde İngiliz di bqlıyor. Fakat bir ihtilalin mut- vood zırhlısında çalışmış ve Jutland gününü bu kampta geçirirdi. 
ten ölmüıtür. rin üstünde tutmak olduğw:ıu kay- imparatorluğu c statik > cdeğitıni- lak kanlı olması me§J'Ut değildii.» harbinde Alman Derfflinger zırhlı-, Kral da, kraliçe de gençliğe ofon 

Paris, 13 (A:.A) - Gazetelerin dediyor. Bu fazilet birkaç sene ev- yen» bir unsurdur. Buna ~en Ayni muharrir, Londrada Fran- sının harp safı dı ına çıktığı muhare- yakın alakalarını her fırsatta ızhar-
yazdığına göre Cande köJkünde bu- vel Büyük Britanyarun kar§ılqtığı dünya inkılabını genq bir mikyasta sanın sefiri olarak bulun<luktan son- beye iştirak etmiştir. Sıhhati bozul- dan geri durmazlar. Kral seyah~tl~ 
lunmılkta olan Vindsor dükü taç vahim ekonomik güçlükleri yenme- hazırlıyan da odur. ra tunları yazml§tır : «İngiltere in- duğu için kral donanmadan ayrılmış rinden birinde §U sözleri söylemı;,ıtı· 
giyme merasimini radyoda büyük sini mümkün kılml§tır. Orada ferdi dnformation> Fransız edebiyab- aanhia teref veren en güzel ve ve 191 7 de teşkil edilen hava filosu- «Çocuklarla alakadar olunuz. Merıı· 
Wr dikkatle takip etmiftir. Düke bu- menfaatler umumi menfaatlere ti- nm büyük aimaaı Cb•kau Briandın deYUDla cemiyetin miuli olarak na girerek ayni sene içinde Fransa- leket ancak bu suretle ilerler • 
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Balon 

Macar başbakanı beyariatta bulundu 

lngi tere 

·l\1avi, kırmızı tatbikatı 

- Baş taralı birinci ,-ahi/ede - f parlak bir resmi kabul tertip etmişler . 
sabah sant 11 de Fransa hariciy_c nazırı ~ ıni.Snfirleri iznz ve ikram eylem.İ§ler-
B. Delbosu 7Jyaret etmiştir. Diğer ta- dır. · 

Tank ve tayyarelerle 
piyadelerimiz iştirak etti raftan B. Eden sabah Maçar hariciye &smı kabulde b~bakan vekili sıh

nazırı B. de I<::anya ile Mısır b.lşvekili biye vekili .Refik Saydam ile di~er ve
Nahas paşayı, hariciye nazırı Galip killer askeri ve miilki erkfuı v: diğer 
paşayı ve Almnn delegasyonuna riya- biiok zevat hazır bulunmuşlardır. Tatbikatta iyi neticeler alınmıştır 

t d } Dl stanbul, 13 ( A.A ) - 1ngiliz kra-sc e en ıarbiyc nazırı Marcşnl om- ı 
bergi lmbul etmiştir. ının taç giyme töreni münnscbeti;•lc İstanbul, 13 (Telefonla) -- Mal-

A k . . k 1 burada bulunmakta olan büyük elçi tepe atış mektebindeki tatbikata 
kırmızılar arasındaki tatbikatta iyi 
neticeler alınmı§tır. 

M . n .ara, 13 ( AA ) - 1ngıliz ~a ~ ve Bayan Persi Loren dün Beyoğlun-ı tank ve tayyarelerle piyade kuvvet-
nıeste Jorjun taç giyme ıncrasınu daki ikametgahlarında İngiliz koloni- lcri de iştirak etimistir. Mavilerle 

~ünasebetiyle diln İngiliz büyük .:1çili-ı sini kabul etmişlerdir. • 

Tatbikattan sonra tayyare göste
ıileri yapılmıştır. 

g~de Ankarnda bulunmıyan buyuk el- Resmi kabulde mahalli hükümet er- Dantzıa Serbest 
~ vekllleten Bay ve Bayan Morgen kfuı1 da hazır bulunmuştur. l:o. şehri 

Yunan 
Vapuru kurtarıldı 

Mi /ıv11stun,a- Macar dtı•/d ndam/a11 bit aıada İstanbul, 13 ( Telefonla ) - Noter-
~ "kıno, 13 ( A.A ) _ Corriere D~lla ml'saiyeye amadedir. dama gitmekte . iken karaya oluran 

ra gazetesi Macar clış bakanı 13. Kan- Fon NJrntın Romnya yaptığı ziya- «Mihailpf> ·adlı Yunan vapuru gemi 
Yanın verd" Y• b ı kurtru:ma idaresinin Hora tahlisiyesi ~- ıgı lr mül<lkatı neşretınc ~- rctc gelince Alınnnya ve İtalyanın me-

ır. B Rany 1•~1 y ı tarafından kurtarılmıştır. Vnpur Ge-l< • a wı yan - ugos av an- sut bır anla'ima ve hüsnü niyet örneği 

la~s~., ,ırnn bir Macar _ Yugoslav an- liboluya getirilmiş olup iki gün sonra 
mas vermiş olduklarını kaydetmek icap kendi vesaitiyle hareket edeccktır· . ~:. ına mukaddime teşkil edebilece-

~'.111 _sö lcdıkten wnra "zcu··mıc denıı·ş- eder. Macaristan bu iki büyük devletin - ı 
wr kı: " . . . . 1 teyi ziyaretleri İtalya - Macaristan ara-

dostanc teşrikı mesaısınden Tuna hrv- d k" k t ik" · . b" M a ı sı ı cşr ı mesmnın ır teza-
da~. cvcut münasebetler çerçevesi zasındn hakkaniyetli bir sureti te..,. hiirU olacaktır. Bu ~dyarct esnasında iki 
P.i lınde ve malUm kaydi ihtirazilerlc viye için mesut neticeler beklemekte- memleket dış bakanlurı vaziyeti derin 

acarista k ik . 
litik n e onom ve ıcabmda po- dir. bir surette tetkik fırsatını bulacaktar-

sahada diğer devletlerle teşriki 1talva kral ve kralicestnin Budapeş- dır. 

Hatay 
Lisan işi 
konuşuluyor 

Cenevre 13 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor: 

Eksperler komitesinin dünkü 

top~antl'Jında statü müzakeresi 

bitmiş ve henüz lıaHedilmiyen 
üç meseleden Jisan meselesinin 

müzakeresine tekrar başlan-

Tama 
mi yeti 

en Alman hil{i
altına girmiştir 

Paris, 13 ( ö.R) - Dantzig ser-1 Esasen Dantzig Nnzi idaresi diğer 
best şehrinde Alman hakimiyetinin 1 partilerin hayatını hemen hemen im
takviyesi sür"atli bir seyirle devam kansız kılmıştır. Diğer taraftan muh. 
etmektedir. Dün Nasyonal Alman telif vesilelerle bazı muhalif meb. 
partisi şefi bu partinin kendi kendi- usların mebusluktan çıkarılması su
ni_ ~eshettiğini bildirmi§tİr. Statü retiyle Dant.zig nasyonal sosyalist 
reısı B. F orster bu m~nasebetle ~ pa~~isi. Diyet ~eclisin~~ anayasayı 
yan~t!a.buluna~ak eskı ~.uhafazakar ?<:gıştırmek ve bır yenısıni yapmak 
partısınm kendı kendını feshetme- ıçın elzem olan üçte iki ekse · ti" 
· d l ~ b"ld" · k rıye sı.~ en m~m~un ugunu .1 ırmış ve azanmıo;tır. Böylece Dantzigde ta-

l ~ıgcr partı~erm bu yola gırerek ha- rnamiyle b"r Hitler rejimi kurula-

l
rıçten dagıtılmalarını beklemeden cak ve bu schrin Almany · d 
k d. k d"l · · f hed ki ~ aya ıa e-en ı en ı erını es ece eri sinden evvel son merhal · k"l 
ümidini ızhar etmiatir. edecektir. eyı teş 1 ----------
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Sahife 4 YENIASIR CUMA 14 MAYIS 1937 

Atk ve macera Romanı Tefrika No. 32 serseridir diye bırakıyorlar... d~aman tanıdığımız bir elle kar,ı-ı UMULMIYAN BIR-TESADUF . Ona hala bu ürpertili bnkışlarla baka(! 
Fa:•.t Hasanın artık uyuyan dtmağı laoıyoruz ... Bu elin bil~ baıından orta Akşam aynı ... Sabahleyin geçtiğimiz kalabalık arasındaki kadına doğru yii· 

- a~e~nı kaybederek içinde esir memle- ve teh~det parmağına doiru uzanan 

1

. meydanda duruyoruz. Kesif bir kalaba- rüyor ..• 
ketının utırabı canlanıyor... I oyuk bır yara izi görüyoruz... lık akan insandan bir ııel gibi ... Büyük Bu kadın kimdir ~ 

Asker hisleri doğuyor ... Ve bu duna- O zaman Hasaru tanıyoruz ... Yüzün- heykelin dibine doğru ilerliyoruz ... Ve Şık bir huğa içinden gözüken bu yu· 
ğmda bir fikrisabit oluyor... ! de günlerin yorgun ısbrabı belli olan asfalt yolun geniı yaya kaldırımında varlak çehre kimindir~. Hatırlıyoruz . . • 

Daha ertesi gece ••• Yavaş ve eert a- ' adam şöferle konuşuyor: ilerliyen hafif kır saçlı bir adam görüyo- Hasan aynı ıstırabı duyan bir hi .. le yi.i • 
dımlarla hududa doğru gidiyor görüyo- i - Oğlum akşama gelme ... Ben yaya ruz ... Bunu tanıyoruz ... Kahramanımız rüyor kadının yiizüne doğru ..• Ve orı3 

ruz onu... döneceğim... Huan... yaklaşınca acı ve sessiz bir feryat gibİ 
tKJNCt KISMIN SONU - Başüatüne efendim... Dalgın ve mütereddit bakışlarla yü- kadının dudaklarından bir kelime çıkı• • 

İngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST KISIM 3 Neredeyiz>... rüyor ... Tam kıriatalı bol bir bonınar- yor : 
•

1111
•

111111
•••••

11
11

1
•••

11
• ••••••••••••••u••u••••uu................................ UZUN GONLERDEN SONRA Ve Hasanın bu dekor içindeki vaziye- ,enin önünde onu yakalıyoruz... Göz- - Hasan ... 

yan odadan n.k.seden bu Türkçe fer- bu delikanlıya doğru yaklRŞıyor. Onun Kalabalık bir şehirdeyiz... ti neden... leri dönen rekliimatik CfY&da ... Dalgın - Leman.•• 
yndları tehar isitiyoruz. Uyuşmuş dima- alnında elini gezdiriyor ... Kalbi hizasına Büyük binaları olan bir ıehir... Bunu şimdilik bilmiyoruz... dalgın bakıyor oraya... Bir şeyler söylemiyorlar ... Uzun ıJe• 
ğınd:ı ayni sükut. · · Yarım yamalak ak- eli geldiği zaman, bu el bir kan sıcaklı- İnsan kalabalığını takip ederek büyük Bizim için bu otomobilden inen ada- Tam bu sırada gelip geçen insanlar nelerin hasret dolu bak11ları ile birbir· 
&eden bu sesler, kamçı §akırtısına kım- ğı ile karşılaşıyor... bir caddeden yürüyoruz... mın Hasan olduğunu bilmek kifayet et· arasından bir el ona uzanıyor ve omuz- )erine bakıyorlar ... 
§ıyor: O zaman... Geniş bir meydana vardığımız zaman mez mi? larından onu kendisine çeviriyor... • - Nasıl diyor kadın . . • Sen buralar· 

- Aman Allnhım. • · öldürsenizde Ruhunu sarsan bir acı ti iliklerine ka- şahlanmış bir atın üzerinde tunçtan bir j ötesi nemize lazım... Geçecek hadi- Hasan bu harekete uyarak bqıru dön- dasın? . .• 
ben Türküm .. · Bu topraklar sizin ola - dar işliyor .. · asker heykeli görüyoruz ... Gözlerimiz selere uyarak bir gün içimizdeki ~üphe- dürdüğü zaman hayatında inkılap yapan Hasan hala hıiyret dolu, hayran b.ı: 
rnaz.. . « - Ben Türküm. > onu takip ederken yanınızdan ıık bir lerin manasını anlarız... bir nazarla karşılaşıyor ... Ve onu omuz- L:ıılarla Lcmanı süzüyor ... Dımağındak• 

Sadece bu sesleri işidiyor... Bu kanlı vücudda timdi hiç bir hare- otomobil geçiyor ... Ve seri olarak b:ı-1 Vak'aya dönelim şimdi... larından çevireni unutarak bir saniye, ölmüı diye düşündüğü bu kadın hııYll' 
Bu sesler.· · Biraz sonra bir tabanca ket yok.·· Hasan dımağında akis htrakan kışlanmız, bu hafif bir süratle geçen ma· f Büyük binanın büyük kapısını iterek bir çift kadm gözünden hayretle dolu ba- linin bir resimden ibaret olduğunu hiik• 

ee&inc karışıyor·· · bu sesi mütemadiyen duyuyor... kinaya takılıyor ... Ve sadece o kadar... giren adamı merdivene kadar takip edi- kışları arasında kalıyor... O le.adar .. , mediyor hiJi ..• 
Evet aylardır uyuyan sarhoı dımağın- Ve ya tan adamı sarsıyor: Daha ilerliyoruz ... Kübik büyük bir; yoruz ... Bir ara bu giren kahramanımız Bu bakışlar göz kapaklan biraz dalgın· - Evet ... Buralardayım Leman·" 

da büyük bir aksülamel doğuruyor ba - Arkadaş ... Arkadaş .. · binanın önündeyiz ... Ve orada o otomo· 1 asansöre binmekle merdiveni çıkmak lığa meyyalken sivri açık renk kahve Ya sen ... 
~!er... Hiç bir cevap yok... bili buluyoruz ... Gözlerimiz yine onun I arasında tereddüt geçiriyor ... Bu sırada renği bebekJerile hareketsiz duruyor. Acı ve boğuk bir sükut ... Niçin H•

1 

c - Ben Türküm 1. > Yine tekrar bağırıyor: içerisine giriyor... l bir hademenin ona yaklaııbğını görüyo·: Bu ani ve beklenilmiyen tesadüf... sanın b~lan yine sertleşiyor. Camd-" 
Kapısı açılıyor.•• İçeriye bir Türk de- - Arkadaş ... Arkadq. .• Şöfer süratle yerinden inerek kapıyı · ruz: Her ikisini de ptırtıyor .• , bir soğuk bakışı bu kadın üzerinde toP' 

lllianlmnı tekme ile atıyorlar ... Rumca Sükut ... Ve hatta ... ölü bir sükut... açıyor ... Oradan siyah sivil elbiseli bir - Asansöre binmiyccek misiniz } Omuzunu çeviren arkadqına sadece tanıyor ... Hikim ve korkunç bir ses dı.ı· 
küfüre benziyen sert sesler ... Ve sonra ;Jf adamın çıktığını bize gösteriyor... - Hayır... selam vererek : lyuyoruz: 
kapanan kapı... Ertesi günü onu uzun isticvap etme· Yüzünü görmüyoruz bu adamın... Merdiv.enleri aiır ağır çıkarken onu - Nasılsınız~ diyor... - Bir çay içmez misin~ 

Hasan bir külçe halinde yuvarlanan l · v b' t' b 1 Yal t b 1 ı_ __ t h I' b-L- O '--d il ı · B' _J• erme nı.gmen, ır ne ace u ama).nca nız opan aı ı uaa onunu yere vur- a me ...... ,.onu... ~ ar. .. er ıyor... - ıtmccıı 

l ve nefye<!UlneSI u.-u ... , .,... -·· --.. ,ıamap aaaeıw ıwwwwa, mır-..-- - -
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Hitler-Mussolini mülikatı 
Gizli görüşme Bavyerada Hitlerin 
hususi ikameb?ihında mı yapılacak? 

)'..\z~ 

AN: ADNAN BlLGET 

Italyan başvekili mülakat mahalline tayyare 
gidecek, konuşulacak mevzular mühimdir 

Ci~ S~. tebrik etmek isterim, dedi. ı ümitmiş. Muvaffakıyeti halinde sağ gö-
1\lişa ~n ıyı kalpli, hassas bir İnsansınız. zümün kazanılması imkan dahiline gi-
t rı ırıız Pek halel 
en §Üphe ı. olarak yeni vaziyet- rermiş.. . . . . . A 

etrrıe v • edecektı. Kendisini balanse Bu sevındırıcı baberı Ad. dan aldım. 
diişii ge ıhtiyacı vardı. Siz ona son bir Güzel Almanyalı kız kendi tabiriyle hu 
İ>ozd nurrıe fırsatı verdiniz. Ve nişanınızı «Güzel haberi> verirken bir çok neşeli 

nu:z: K 1 w w·ıd· - H · idi. Yanıma geldi. u agıma egı ı : 
kendiJ ~Yır, d edim. Ortada benim için _Size iyi bir haberim var, dedi ümit 
t erırıe l . l ·ı., _ L''-A vlerı Ver , mış bir fırsat yoktur... ederim ki yakında saç arımın naıuıu 
l lrıekte ' b . l A • • .. 1 . . 1 .. k . ız' t:nnıek .. ı>cr esttır er. Hatta ev- rengını goz ermız e gorece sın . 

Cül" Uzereclirler. izahat verdi. Belli ki Tirollu kız beni 
U§tük Ad~ ·ı E b .. d Nari . a l e.. avutmak istiyor. sascn u muessese e 

}'etinı n, Şıı:ndilik vaziyetten hiç şika- telkin tedavisine büyük ehemmiyet ve-
t Yok. Ke d. · b E ·· l ı· kızl ·· •tnıak .. n ımı u yeni hayata alış- riJiyor. n guz~ ve neşe ı arın mu-
bet)e el!UZ~reyirn. Samimiyetle, muhab- essesede istihdamı da bundan ileri ge-

erınden sıkarım.> liyormuş .. 
Ada sıhh . *** F rölayn Adaya teşekkür ettim .. 

c:lar ol atırnle çok yakından alaka- bu husustaki fikrimi ilave ettim : 
lı.a~~l ~~or. Vücudumdaki her türlü ra- - Bu haberinize inanmak isterim.Bir 
.,,,,_ 

1
tt geçf Ad b h k \_' 

"ill'llu, .. 1
• eta eski neşeme ka- gün benim de sizin gi i, er es gioi 

.. tncı· gıbıyirn. Gözlerimde mühim bir görmek ümitlerini elde edeceğim muhak-
l}'ata iht' 

ıyaç gösterdıler. Bu son kak.. Muhakkak olmıyan gÖrm'!mdir .. 

ite 

Guernika bombardıman edildi 

Asiler T oledoda mühim 
zayiata uğradılar 

Tanklar düşman topraklarına girdi 
Guernica, 13 (A.A) - Ha

vas Ajansı muhabirinden: 
Aynı zamanda Guernicada 

ve Amorebieta mıntakasında 

harekat yapmakta olan Fran
kist kuvvetler vaziyetlerini mü
him surette ıslah ve Amore
bietayı ihata etmişlerdir. Bask 
mi ı isleri hala mukavemet et
melde ve Vitoria Durango 
yo~u üzerinde kain M;.naria
daki mevzilerini muhafaza ede· 
cek 'erini ümit ey!emektedirler. 
Fakat Bilbao ile aralarındaki 
irtibatın kesilmesi tehlikesine 
maruz bulunmaktadırlar. 

Frankistlerin tayyareleri dün 
bütün gün fevkalade bir faali
yet göstermişlerdir. Frankist 
kıtaatı meşhur Efgallo batlı 

ile temaslarmt temin etmişler
dir. Bu hat Bilbaonun son mü-
dafaa buh•arıdır. 

Madrid, 13 ( A .A) - Tole
donun cenubundaki cümburiyet 
kuvvetleri öğ!eden sonra Ar
S{CS Toledo yolunun garbında 
ileri hareketlerine devam et
m;şlerdir. Tanklar birkaç defa 
düşman topraklarına girerek 
düşmanı çekilmeye mecbur et-

mişJerdir. Yeni mevıilere yer
leştirilen hükümet bataryalara 
tehdit edilmt"kte o!an şehre doğ
ru düşmanın bütün cephelerden 
gönderdiği yardım kuvvetleriyle 
ateş açmışlardır. 

Cümhuriyetçi tayyareler To
ledo mezarlığında ve Sanro
gue manastırındaki düşman 

mevzilerini bombardıman ~t
mişlerdir. Düşmanm insan 
ve malzeme zayiatının çok 
mühim olduğu temin e :!ilmek
tedir. 

Alınan haberlerden Toledo 
önünde Fash Falanjistlerle Al
man kıtaatının setir etrafını 
genişletmek için setir kıtaatı 
teşkil ettikleri anlaşı'malüadır. 

Madrid, 13 (A.A) - Merkez 
orduları erkanı harbiyesi tara
fından saat 22 de neşredilen 
resmi tebliğde düşmanın ToJe
do cenubundaki zayiatının 400 
ze yükseldiği bildirilmektedir. 

Euzkadi de Guipuzcoa böl
gesinde cümburiyetçiler muka· 
bil taarruz yaparak gayet mü
him bir mevzi işgal etmişler 
ve düşmana ağır zayiat verdir
miş!erdir. 

Berlin, 13 (A.A) - Gazeteler Çekoslovakya başvekili B. 
Hodzanın Morning Post gazetesinin bir muhabirine verdiği mü
lakatı kaydediyorlar. Berliner Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki: 

B. Hodza başka bir memleketi çekiştirmek için Londra şen
liklerini vesile yapmıştır. Başbakan bir harp tehlikesinden 

bahsetmektedir. Bu tehlikeyi askeri ittifakları yüzünden hakika
ten müthiş taarruzi teslihata tevessül mecburiyetinde kalan 
Çekoslovakya muhitinde aramalıdır. A:manya kimseyi tehdit 
etmemektedir. Ve hiçbir kimse bu hakikati suiistimal etmek 
hakkını haiz değildir. 

Fransız 
hududunda 

Paris, 13 tA A) - Dün gece 

Fransız jandarmalara lspanyol 

hududunda ispanyaya gizlice 

geçmek isteyen 29 kişiyi tev· 

kif etmiştir. Bunlar Fransız, 

Belçikah, Amerikan ve Polon
yalıdır. 

Polis diğer taraftan yine is

panyaya geçerek bükümetçi 

kuvvetlere iltihak etmek isteyen 

14 kişiyi araba içinde yakala-

mıştır. 

Hava hattı 
Stokholm 13 (A.A) - lsveç 

ile Sovyet Rusyanm Stokholm 
ile Moskova arasında bir hava 
hattı vücuda getirmek için bir 
itilaf akdetmiş olduktan haber 
verilmektedir. 

B. Sandler 
StokboJm, 13 (A.A) - Siya

si mahafilde beyan oh.mduğu· 
na göre 23 Mayısda Varşovaya 
gidecek olan Isveç hariciye 
bakanı Sandler Berline de 
uğrayarak Alman harici-
ye bakanı Fon Noyrah 
ziyaret edecektir. 

- ihtiyarlamak, bu tabii bir şey de~l O da olduğundan fazla göi\inmek is= 
mi) Herkes ihtiyarlıyacaktır. Meziyet miyecek, liyakatinin fevkinde hiç bir 

genç yaşta ihtiyarlıyabilmekte .. Maazal- vazife kabul ebniyecekti. Nedim bu es
lah ihtiyarlamamış olsaydım, bu halimle ki habraya işaret etti : 

epeyce müşkülat çekerdim. Istırabım iki - Hatırlıyor musun Ferit, diyordu .. 
misli olurdu .. Hem. Bizim bir misakımız vardı. Filvaki bu 

- Evet.. misak, sizin diplomatça hazırlanan, iş-

- Bırak bunları da kendinden bahset. lemeli ahın kalemlerle imzalanan mi-
Ne oldun sen, ne iş yapıyorsun .. Viyana- saklardan değildi. Teati edilmiş imza
ya ne zaman geldin ? • larınıız yoktu amma, birbirimize erkek-

- Ne zaman .. Pek yeni .. 1ki gün ev- çe söz vermiştik .. 
vel .. Biz hareket adamıyız .. Renklere, Ferit kahkahalarla gülüyordu : 
ışıklara bayılırız .. Daima tenevvü ararız. - Pek safsın sen Nedim .. Geçti on-
Nasıl, yeni mesleğimi bilmiyor musun?. lar, o hayalleri daha mektep sıralannda 

- Hayır.. bıraktık. Hayat başka .. Ben şimdi elçi 
- Allah .. Allah .. Nasıl olur Nedim.. oldum, elçi .. 

Ne a1akasızlık bu böyle.. Canım insan - Bernde değil mi ? 
merak edip te tanıdıklara sormaz mı.. - Evet .. 

Ben orta elçi oldum .. Bem elçisi.. - Fransızca biliyor musun~ 

- Nasıl elçi mi ? - Biraz.. Amma lngilizcem kuvvet-
- Evet, hayret mi ettin .. Dünya bu.. lidir .. 

Her şey değişiyor. bsan fırsatlardan is- - Böyle olduğu halde Bem elçisi-
tifade ettikten sonra.. Ha, ıröylemeğe yim, diyebiliyorsun .. 

unuttum. insanın hayatında ftrsat, an- - Fakat bunda bir fevkaladelik yok 
cak üç defa eline geçer .. ipin ucunu ka- ki .. 

çmrsan koşu beygiri gibi gerisin geri - Belki de işittiklerim yanlışıtı. Ben 
gider, silik bir adam olarak kırk, elli seni daha altı, yedi sene evvel lzmitte 
liraya siyga çekersip.. Ziraat müdürü diye biliyordum .. 

Nedim büyük bir hayret içinde mek- - Neden yanlış olsun, doğrudur .. 
tep arkadaşını dinliyordu. Ferit te beşli - Amma da çapraşık mesele ha.Zi-
arkadaş kombinezonunda kendisiyle bir- raatteki ihtisasın burada işe yaradı mı? 
likte çalışmış, beraberce yemin ehnişti.. _ Bitmedi _ 
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Kör mühendis 1 Fenerbahçe geldi 

Rııdvoda inkılap mı 'Misafir takım tamkadro-
yapacaktı? • k 

Nevyorktaki llboratuva- sıyle sahaya çıkaca 
rında parçaıanmu; 

cesedi bulundu 
Bu baber Vels veya Jül Ver

nin romanlanndan birine mev
zu olabilirdi. Belki bir gün, 
esrarengiz başhğıyle ağzımızm 
suyunu akıtacak bir polis ro
manında buna tesadüf ederiz. 

Mühendis Jozef Al,,nza o ka
dar garip şartlar içinde öldü
rülmüştür ki polis hafiyeleri 
katili yakalamak ümidini kes
mişlerdir. Mühendis Nevyorkun 
Central park mevkiindeki em
salsiz binalardan birinde ika• 
met ediyordu. Bu alimin hayatı 
birçok keşiflerle geçmiştir, fa
kat böyle yüksek zekalarda 
sık sık tesadüf edilen bir ace· 

milikle, B. A!onza bunlardan 
istifade ederek mümkün oldu
ğu kadar servet kazanama
mıştır. 

ötedenberi İzmirde çok sevilen Fe-
nerbahe takımı, kuvvetli bir kafile 
halinde şehrimize gelmiştir. Misafir 
takım şehrimizde iki maç yapacaktır. 

Fenerbahçe umumi kaptanı B. Zeki 
Riza, kendisiyle görüşen bir arkadaşı
mıza şunları söyle~tir: 

- cFenerbahçe son maçta kolundan 
sakatlanan müdafaa Yaşardan maada, 
tam kadrosuyle İzmire gelmiştir. Tn-

kımımız, milli kiline maçları başlan
gıcında formünü kaybetmiş olduğun· 
dan iyi neticeler alamamakta idi. 1ki 
haftadanberi takım yavaş yavaş düzel
mekte ve eski formuna yaklaşmakta
dır. Çok ümit ederim ki tzmirde şim
diye kadar bıraktığımız iyi tesirleri iza
le etmiş olmıyalım. Ve iyi bir oyun gös
terelim. Kazanmak için çalışacağımız 
pek tabiidir ... 

Büyük tehlike var 

Menemen bağ]arının 
hepsi kurumağa mahkiim 

Seri bir surette 
netice Çok 

tedbir 
vahim 

alınmazsa 

olur 
Bir kaç senedenberi kör olan Bir haftadanberi Menemen ve !emesine uygundurlar. 

bu adam büyük bir odada ya- civarı bağlarında tetkikat yap- Böyle 10 senedenberi büyük 
şayordu. Burada bütün aletler. makta olan haşerat miitahas- bir hızla kurulmakta olan yer-
alimin kolayca onları kullana• SiSi Nihat lyriboz ve bağcılık li bağlar hepsi kurumağa 
bilmesi için yeri de~işmez bir mütahassısı Mübin Onaran dün mahkum imişler, bunlardan bir 
surette yerleştirilmişti. haşerat enstitüsü asistanların- çoğu kurumağa başlamış ve 

Kendisi bazen ziyaretçileri dan Cemal Aksoy, Bahtiyar bir çoğu da durgunlaşmıştır. 
kabul ederdi. Celalin de iştirakiyle yaptık· Yanlış bir başlangıç neticesi 

B. b f 1 b" d t lan son tetkı" kte Menemen ve bu kadar büyük bir gelir kay-

7 metre boyunda 
bir Piton yılani 
8 Mayısta Monaos'tan Nev• 

yorka gelen .. City of Royville" 
vapurunda Brezilya ormanla-

rında yakalanmış vahşi hay
vanlardan mürekkep bir ha· 
mule vardı. Bu hayvanlar Ame-

rika hayvanat bahçelerini zen• 
ginleştirecekti. 

Vapurun seyahati eanasında 
sıcak denizlert'\t:n geçildiği sı-

rada, yedi metre boyunda bir 
Piton yılanı kafesinin kapısını 

açık bularak kimseye görün
meden kaçmıştır. Çok geçme-

den vapurun dehlizlerinde gö
rünen yılan yolcular ve müret

tebat arasında dehşet salmıştır. 

Yılanı yakalamak imkanı ol
madığı için ıimale doğru ileri-

ledikçe souğun hayvanı uyut
masını beklemekten başka bir 
şey yapılamamıştır. Netekim 

öyle olmuştur. Hava serinle
dikçe yılan güneşli yerler arı
yordu. Nihayet vapurun kıç ta-

rafında bir vinç direğine sarıl
dı ve Nevyorka gelinceye ka-

dar yarı uyuşuk bir vaziyette 
kaldı. Orada terbiyeci Vard 

• 
kuvvetli bir sıcaklık limhasile 
hayvanı uyandırdı ve harareti 
takip eden yılan kafesine ka
dar kendiliğinden dönüverdi. 

ır a ta evve , ır os u nağıoın sönüp gitmesi müta-
kapı yı çaldığı halde cevap civarında birçok bağlarm kök hassısları çok müteessir et- Bezelya ve Fllrt 
alamadığından endişeye düşe- ve toprakları gözden geçiril- miştir. 

0 
Bezelyadan sakınmalı! Danı-

• 1 1 •••••• 
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S. M. Elizabet 
lngilterenin "Birinci Ley
di,, si olduğu halde teva
zudanayrılmayan Kraliçe 

Taç giyme günü için gi~~~ğim' Bun~ ~~dır ki ~ir diğerinin ~er~~ 
Britanya imparatorluğunun bırıncı le- tarzı duşunülmek:tedir. Bu faaliyetin 
disi olan kadın, bugüne kadar karşı- arasında Paris, Nevyork, Viyana ile 
!aştığım müşterilerin en mütevaziidir. mütemadiyen telefonla temasa geçerek 
Bütün Britanya ülkelerinin büyük bir majeste kraliçenin arzularını yerin~ ge
heyecan ve alaka ile bekledikleri o tirmeğe çalışmaktayım. Böylece çok 
gün, yüzlerce kadının, kraliçe tacını 

giyecek olan kadından çok daha şık, 

daha modem ve hususiyle rafine bir kı
lığa gi.rmiş olacaklarına eminim. Fa
kat buna rağmen kraliçe Elizabet, ken
disini kutlayacak olan birçok şık kadın
lar içinde, bunların hepsine daha üs
tün, bunların hepsinden daha şahane 
olacaktır! O zaten güzeldir, zariftir. 

HaftaJar oluyor ki, İngiltere kraliçe
si, hususi dairesinin rönesansı stilindeki 
aynası önünde saatlerce vaziyet almak
tadır. Ben, onun omuzlarına dünya
nın en seçme kumaşlarını seriyor, iğ

neleyip kırmalar yapıyorum. Bu esna
da kraliçe, eski bir arkadaş gibi, beni 
aynada tetkik ve seyrediyor. Ufak bir 
hareket, bir tek kelime ve candan bir 
gülümseme ile anlaşıyoruz. Kraliçe sa- ı 
atlerce ayna karşısında benimle haş

haşa kalıyor. Çünkü taç giyme töreni
nin kırk tane kabul resmine kırk tane 
de muhteşem ve şahane tuvaletin öl
çülüp biçilmesi, dikilmesi icap ediyor! 
Bazan komplike çiçekler, pli ve makas 
oyunları yapmağa kalkiığımı zaman, 
aynada, kraliçenin çatık kaşların, gö-

rek zabıtaya haber verdi. Ka- mfştir. Haber aldığımıza göre Yine haber aldığımıza göre markalı bir ilime inanmak la- rüyorum. . Kraliçe Elizabet ve çocukları 
pı kırıldı. içeri girildiği zaman va?'ılao netice şudur: mütahassıslar bu kurumağa mah- zımgelirse, Bezelya erkeklerde Aman, diyor, fazla te~erru~tlı olma- zaman, onun zevkini ok.şayan bir rengi 
oda derin karaolık içinde idi. Menemen ve cıvarmda kum- kum bağları bir kaç yıl daha ya- ve kadınlarda flirt hevesini ~m, ~un::ı ~Yı: ki, maJ~ste :a- bir dantelayı temin etmek imkaıunı 
Halı üzerinde mühendisin müt- lu toprak düşüncesile filoksra şatarak mahsul ve birtaraftan geliştirirmiş. çenın v e P ve ter P e er- buluyorum. Her halde, kraliçe, keli' 
hiş şekilde yaralanmış cesedi işlemez diye dikilen bütün k ken, fazla teferruata kaçmadan renk- · 

1 
d"" k 

bu hastalıklar kuruyuncaya a- Bilakis, muasır biolojistlerin lere ahenk vermek suretiyle delile menın tam manasıy e unyanın en şı 
bulundu. Son derece kuvvetli yerli bağlar filoksraya yaka- dar yerlerine Amerika üzerine • d b I .. d canı dırmak . 

1 
sah kadını olacaktır. Çünkü bu - şıklığın 

en büyüklenn en iri sayı an ıçın e an gayesıy e are- . .. .. , 
bir adamm endirmiş olacağı lanmıştır. Çünki bu topraklar asıla ve Floksraya dayanıkla ayni Doktor Haokene göre, ket ediyorum. Bu münasebetle şunu da mlanalzemeslmı d==ın uç kıt asından top' 
darbe altında kafa tası patla- filoksraoın işlemeyeceği de- bağlar yetiştirilmesi için önemli kaydedeyim ki, kraliçenin gardrobunda 12ıp Mge e bah. t be t to bil 

D b k d ·dd d k ı ı ı · 1 .1.. A '- lahana sadakat ve sebat hissini ayıs sa ı saa ş e o mo mışh. ar e o a ar şı etli rece e umu o mayıp a ovı- rapor arını vı ayet ve nKara göze batan renklerden hemen hemen . b . al ak krali . d" c 
f k · · · h ı k .. d" 1 kuvvetlendirir; ispanak enerjiyi . . gelıp enı ac ve çenın nez ın olmuştu ki kan ve beyin her yondurlar ve ilo sranm ış- ıçın azır ama uzere ır er. hiçbır şey yoktur. götürecektir. Evvela, Elizabet ile May'ı 

istikamette duvarlar üzerine T d takviye eder ve kuru fasulya Kraliçenin bu bariz tevazuu, yalnız 
fışkarm•ş, hatta tavana bile Bir lngiliz urgutlu a sinirlere k:v;.e.t. v.~~ir. tuvaletin ufak tefek teferruatında de- :~:~ç:;:ıns;:~=~~e;~;ruJ~i::~ 

dl ğil, umumi terkibinde de kendini gös-yapışmıştı. • • Zengin bir iz vaç k dir valetler, annelerinin giyec.:eği tuvalet-
Polisler herşeyi yerinde bul- gazetecısı Bı"'r Alman seya- Yakında Kiyoto'da büyük terme ~ . . .. .. teki kumaşlardan yapılmıştır. Onla-
k k ld 1 K ) S 1 .,ı_ Kraliçe, bana, dekoltenın mumkun d 1ar d h lin k"" k-

ma la hayrette a ı ar. apa- ROM/'., 13 A.A - a ~iyet- bir izdivaç olacaktır. Masraflar olduğu kadar ufak olmasını enuetti. rm a manto ın a erme" ur ~ 
tılmamış bir çekmecede bulu- tar mahafildcn bildirildiğine göre hının konferansı üzerinde pintilik edilmediği Eğer ben, modaya uygun olarak ak- kten ya

1
ka ve kdırenarlar ve eflatun renktı.: 

t h 'l d italya hakkında yalan haberler ve- umaş ar var 
nan para ve a vı at yerin e söylenebilir. Bu evlenme bir şam tuvaletinde bele kadar açık bir Haftalardanber. ·ıdır" '-', ku'"rük" p-""· ·d· B. h d b ren İngiliz Nevs Chroniclein Roma Turgutlu, 12 (Yeni Asır) - A.1 -. ,...,. 

ı ı. ır ırsızın lama e e ile- H lk b milyon liraya yakan masrafa sırt dekoltesi yapmağa kal~ ol.say- sesler başlarında taşıyacakları ku··çu··k 
1 d muhabiri Bn. Makenzin polis tara- a evimizin spor şu esi bina-

ceği şey er en hiç birine do- fından italyadan çıkmağa davet sıoı bir aile gazinosu haline sebep olacaktır. ~· e~ ki ~an~ çok g~cenir~i. O tacın giyiş tecrübelerini yapmaktrıdır· 
kuoulmamıştı. edilmiştir. getirilmiş bir sesli sinema ma• Evlenen, Bodist rahiplerden ımparatorlugun uzerınde hiç dikkat lar. Haftalardanberi bunu tecrübe edi-

Bu sebeple bir hırsızlık fara- ._ __ ıı.___________ kinası ~elirtilerek memleketin B. Koşo Otanidir. Bu zat tak- toplamıyan bir kadını olmak istiyor. yorlar, çünkü hakikaten bu tacı ta5ı-
ziyesi bırakıldı. Aşk cinayeti bı!eceği ıstid!al edılıyor. Mü- d . rı·ben dört mı"lyon aAzası olan Kraliçeye ben, Buckingham sara- mak büyük bir hünerdir. 

h en erın ve bedii ibtiyaçlarm- d · 1 
ihtimali kalıyordu. Fakat bu- endis demiş ki: dan biri temin edilmiştir. bir mezhebin reisidir. yındaki ziyafetler e gıymiş o duğu dü- Taç giyme günü küçük prensesler 
rada da polisler muvaffakıyet- - Neticeleriyle radyo saha- Ş N l zünelerle tuvalet biçip diktim. Bu tu- saat yedide hazırlanmış olacaklardır. 

k f imali a vrupa ve ~arl-:i as- işan ısı Bn. Y oşiko Toku- valetlerin hiçbiri kolsuz değildir. O b:ı- Prensesler hazırlandıktan sonra kra· sizlig· e uaradılar. Mucit yalmz sını altüst edecek bir eşi yada senet d b · h t d · J · t ' ' 
,,. · er en en seya a aJ•ı apon ımpara orunun sa- na bütün tuvaletlerin hazırlanmasında, liçe ile meşgul olmağa başlıyaca,;;m1. Yaşayordu ve bütün şahitler yapmak üzereyim. ederek iyi malrımat edinmiş S , 

ray nazırı prens anatsu nun hiçbir defa modanın dikte ettiği ~ekil- Sarayın berberi saat yedide kraliçenin 
kat'i olarak temin ettiler ki Fakat daha fazla izahat ver· ve fırsat düştükçe çekti~i fo. kızıdır. Çift sadece muhtelif leri ileri sürmemiştir. Modanın esas hat- saçlarını yapıp hazırlamış olacaktır. 
kadınlarla hiçbir münasebeti memiştir. Bazıları bu cümleyi toğrafları ile de bu malümah Bodist mabetlere hatıra olarak larını bozmıyan küçük ve zarif kolları Majestenin giyinmesi bir buçuk saat 

kt B. ··dd tt b · · t · d k b · tte tezyin etmiş olan Alman sey- ktir yo u. ır mu e en erı mü- ıs ısmar e ere u emaye dağıdılacak yeJpazeler için 250 tuvalete yerleştirdiğim zaman o bana as- sürece · . Daha şimdiden taç giyme 
hendis, malum oJmıyan bir se- ecnebi bir devletin elini görü- yahı B. Kolb bu akşam Aalk· bin liraya yakın para sarfede- la itiraz etmemiştir. Moda olmasa bile, mantosunun ne şekilde taşınacağını tec· 
heple, merakh olmuştu. ' h b h k d evimizin himayesindeki bah- cektı·r. ıbir kraliçe hiç. tereddüts .. üz olarak k. ollu riı."be ediyoruz. Bu man. to. , menekşe re.n-yor ' .... esa ına,, are et e en çede bir konferans vermiş ve d k te b k k twı 

Bununla beraber samimi ar- bu mabı"r casuslardan ve gizli J akşam tuvaleti taşıyabilır. Yeter ki, o gın e, ço mu na ır ıpe umaş 
konferansını elindeki küçük apon dostlarımız her şeyi k 1 J lm ·· · alt ıı kadaşları tahkikata başka bı"r 1 d b h d. l tuvaleti taşıyaca o an bir kraliçe o - yapı ış uzenne, ın sarısı sırm 

agent er en a se ıyor ar. sinema projeksiyonu ile per- büyük yapıyorlar. sun! çiçekler işlenip süslenmiştir. Bu ınan· 
mecra veren birşey bildirmişler- Bütün bu faraziyeler, ancak deye çekmiş olduğu fotoğraf- ............. iiiiiiiiiiıiı;;iiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiôiôiiiiiiiiiiiiiiiiiii--..-z;za Kraliçenin her gün yaptığı provalar toyu çok yüksek değerde hennelin 
dir: B. Alonza şiındi hususi bir müh~ndisin gerçekten bir sır lan aks ettirmek suretile va adat tarzlarıoı çok güzel iki kısma ayrılmaktadır: kürkler çerçevelemektedir. Bu manto Uc 
kıymet olan bazı sözler söylemiş, sahibi olduğu ispat edilirse şimali Avrupanın lsveç, Norveç Türkçe izahat vermek suretile o, dikilip hazırlanmış olan tuvalet- 12 mayısta bütün dünyanın huzuruna 
bun::!an kendisinin bir "mucit- kıymet kazanacaktır. Hem ba· ve Fenlandiya ülkelerinin güzel anlatmıştır. Halkımıza çok isti- leri, evvela gözden geçirmekte ve çok çıkacak olan kraliçenin herkes hayran' 
ler harbına,, kurban gitmiş ola- kalım ne cins bir sır? manzaralara ile halkıma yaşayiş fadeli bir gece yaşatmıştır. defa, bunları giyip tetkik etmektedir. olacaktır. ~ 

e-c - - =.:::..:.!_-:;.=-_;....:=.:=...::.~:::=...:;;_;:.:.:..::...-""!"'!~---------=---....;.;...;;._~..:..;.,~:_---~--..;;.~._. o - -· _ s - - - - <- - ==-- -- -
yaradılmış idiler ki... I mamağı istedi. Hele- bütün düşüncelc- I Kızların bu ağlamaları, K~ Ahme-f -: Güzel gördük te size getirdik.. 

Ağlamaktan şişen gözlerinin etrafı ri şu noktada toplandı: \din yüreğini delmiş olacak ki: Dıye haykırıştılar. 
yaradanın sürmesiyle sürmelenmiş gi-j - Bütün güzellerin güzeli olaiı bu I - Korkmayın! dedi korkmayın, bak 1 - Ala! Alll! . . 
bi haleli, kirpikler kalplere ferman oku- ilci kızı alıp götürsem, bin kadın götür- sizin güzelliğiniz uğruna, bu kadınlara Kazaz Ahmet iki kızın kollarınd~ 
yan birer hançer gibi uzun ve kıvrık, ! mekten daha ziyade hora geçer. Katır- bile dokunnuyacağım. Size de asla do- tutup, oğlunun ölümü karşısında deli' 
birisinin gözbebeği insana adeta aşkın 1 cıoğlu bundan çok hoşlanır. Hem belki kundurınıyacağı.m ve dokunmıyaca- rip, kendini bilmiycrek çaya atan zaval
garip korkusunu veren siyahlıkla si-! kadüıları götürmeseydim kızardı. Dur ğım. Lakin sizi de yanımdan ayırmıya- lı köy kfıh;:ıs.ının ~i~di .. bo~ış od~' 
yah, birisinin de tehrilli ve çekici çeh- ' hele, bunları da başka kıyafete sokar cağım. Bizim bir kahraman efemiz var. !arından bırısıne goturdu, ıçen sokt · 

1 • ,;ol 
releri dolgun ve kırmızı, yüzlerinin öyle götürürüm ki dünya gözüyle dün- Ona sizi efe kıyafetinde götüreceğim. 

1 
- Şurada bekleyin ve soyunun. X»' 

Kazaz Ahmet haykırdı: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h~~tı, özenerek yapılmış bir heykelin yad~. n~. güzeller vannış görsün. f Götüreccğ~. ~~· ağlam~ ~ok, . sızla- biseler. ge~c~ güzelce. b~~r genç efe 
- Kızanlar! birşey yok, siz dediği- Yarım saat içinde köy bir hercümer- mute!lasip çizgileri gibi yerli yerinde, Döndu kızanlarına seslendi: ınak yok, yuz.unuzde en kuçük bır ke- kıyafetine gırın, vallahı sı7..ın kılınıza 

me bakın, ben buradayım, ne kadar ce ga .. koldu. Figan, feryat ile dolan kö- göğüsleri sert ve dolgun, endam, şfilrin: - Kızanlar iki efe çepkeni, poturu 

1

. der izi bile olmıyacak!_ ı dokundurmam. 
hayvan, ne kn<lnr güzel kadın, para, ye ferman okuyan Kazaz Ahmedin efe- cKim büyUttü böyle biperva seni!> bulun. Taylasanlı iki baş sargısı da te- Ve döndü: 1 Deyip kapılarını çekti. 
şarap varsa getirin buraya! leri nerede güzel kadın buldularsa ta- hitabına ]ayık olacak birer güzellik darik edin. Geride kalan kadınlan, kız- - Hey! Kızanlar! Şu kadınların hep- İki kız yalnız kaldıkları odada kUl" 

Köy kahyasının gözleri kararmış ve arruz etmişler, yakalıyp en feci ve şe- taşıyordu. İkisinin de saçı kalçaların- ları salıverin! Kendi elimle şu iki güze- I sini bırakın dedim s.ize! Hani efe elbi-1 tuluş çar~leri aramağı bile unutup, bit-
dünya önünden silinmişti. Evvela du- ni halleri irtikaba koyulmuşlardı. dan aşağı örük örük dökülüyordu. ]i :te kıyafetine sokup yaylağa götüre- sesi gel~ mi! ı birlerine sarmaşarak, ağladılar. Ağladı-
raklayıp, sonra ağlamnğa, daha sonra Topl&dıkları elli kadar koyunu sürüp Kamz Ahmet bu iki genç kızın kar- ceğirn. - Geliyor.. l lar .. 
gülmeğc başlamıştı. Götleri Kazaz Ah- götürdüler. BuJdukları para olsun, er- şısında, adeta ağzından sularını akıttı. Kızlar~. re~ .kalmamıştı. Korkula- Yine kızlara döndü; Bir müddet sonra, iki ipek Taylasatı' 
mcdi görmiyor, meçhul bir semte bir zak olsun hcrşcyi ganimet olsun diye Uzun uzun durdu, yerinden kımıldıya- rından tirtir tıtrıyorlardı. Yalvarmağa - Ha!! Duydunuz mu? Eğer böyle lı efe baş kuşağı, iki kolları yandan yır-
şey görmüş gibi evinin hanayından dı- heybelerine doldurdular. madı. bile kuvvetleri yoktu. Ağlıyarak: yaparsanız ırzınızn değil, kılınıza bile tık sırmalı çepken, iki potur, iki şal kı.ı-
şarı bakarak birdenbire koştu, kahka- Köyde, köylünün çoğu yoktu, olan- Zavallı kızlar, gözleri yerde, kalple- - Bizi bağışlayın, öldürün de bize dokundurmam. l şak ve kuburluk, iki mintan ve iki çift 
halarln koştu, dama çıktı, koştu. Dur- ların ellerini bağladılar. rinin çırpıntısı göğüslerinden belli, fe- dokunmayın! Kızlar hfil.a ağlıyorlardı. Kazaz Ah- çorapla, kısa konçlu yumuşak çizmclet' 
madı koştu. Fakat önii artık ne dam ne Güzel kadın ve kızlardan mürekkep ci akıbetlerini bekliyorlardı. Ne ola- Diye hazin hazin inlediler. met şüphelendi: getirdiler. Kazaz Ahmet hepsini de kU' 
tahta, ne yoldu. Damın arkasında kö- bir kafileyi Kazaz Ahmedin karşısına caklardı. Ne yapacaklardı? öldürüle- •.................... - Sakın! dedi Sakın kızanlarım s.ize caklayıp odaya girdi. Sessizce iki saat 
yün içinden akan coşgun bir çay var- dizdiler. cek.ler mi idi? Eğer ırzlarına geçecek Kazaz Ahmet haremi hümayun kaç- dokundular mı? 1 kadar içeride kaldı. Sonra da kapıY• 
dı. Ahmet ağa ayaklarının altında ne Kazaz Ahmet hain bir gülüşle hepsi- olurlarsa ölüm daha hayırlı idi! kınlarından birisi idi. Gürcü Nebinin 1 Kazaz Ahmed.in yanına bir sürü ka- ' açarak iki körpe ve güzel delikanlı? j]e 

olduğundan faı-ksız boşluğa atıldı: ni seyrederek içlerinden beş altısını Kazaz Ahmedin yüreğinde başka bir isyanından evvel, yanına kendi ayarın- f dın getiren ve şimdi onları birer birer dışarı çıktı. Bunlar, o nadide kızlard:: 
- Knh! kah! kah! Cumınmm! ayırdı. Şu emri verdi: ateş belirdi. Bu gül gibi taze, güzel, ne- da bozuk ahllklı elli altmış arkadaş '.çözüp salıveren arkadaşları hep birden: { Kısa çoraplar diz bağlarını örtmec:Ugı 
Bu cwn! sesinden sonra artık bir da- - Bu,nları şimdi bana bırakııl! fis kızlara dokunmaktan Adeta korktu. toplayıp lstanbuldan kaçm!§, eşkıyalı- ! - Hayır ağam! Hayır! Dokunma- için poturun aşağısından baldırlarJllll' 

ha Ahmet ağanın kahkahası duyulma- Kafilenin içinde iki kız gözüne ilişti. Bu iki ilAht güzele dokunmağa kıyama- ğa başlamış bir şirretti .1ı dık! i yarısına kadar tüysüz, penbe ve Adetıl 
dı. Bunlar o lıdar ltilzel o kadar -iietesna makla "--1..-- =-nndmı avn '---1-- - Dokunmadık! - Bitmedi -..-...~ sı.Mı ~ ........:-...... ----·· •••••••• 
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diye kaç defa kendi kendime sordu- Zim Zim bir gUn Afyon bulamamış, 
ğum olmuştur. Fakat hayfil, meyal ha- alıştığı bu korkunç zehirin tesiriyle, 
tırlıyorwn. Kasabamızın köşe kahve- hatıl üstünde Tahta kurulannın, pire
hanelerine, bôğazından tuttuğu sazını Ierin bile yaşamadığı biçare sefıh ne 

Kapının dibinde duran maskeli mu- ı yor gibi oluyor, çırpınıyorum. Şevket-- sallıya sallıya giden, üstü, başı perişan yapmış yapmış, kasabanın bir eczaha-
hafıUar celladı tanımışlardı. O da esa-

1 
um bana acıyınız!.. . . dalgın bir adam olarak gözümün önline nesine vararak: 

sen evin her tarafını biliyordu. Bir mu- - Kalbinizi bana açtığınız çok ıyı 1 geliyor. .. _ Birader! demiş eczacıya. .. 
~afızın arkas~ d~ü. Korid~rdan sa- oldu. Cellfıt ~e~:me sona .e~di. Yar~ Galiba hakikatte de böyle idi der- -.Birader! Benim evde o kadar fare 
onlara doğru ilerliyorlardı. Hiç yaban- Notr Dam'a gıdinız. Mcs ftyınınden 50~ j lerdi ki: çoğaldı ki arkasını alamıyorum. Şura-

~ılık: ve ~şkutlık göstermemekle bera- ra herkesin gilnah Ç~.ı~ı zaman ~ır ı · - Zim Zim rastgeldiği kahveye gi- dan sen bana beş kuruşluk sıçan otu 
. er kafasının içinde düşUncelerinl alt kilise Prensi yalnız sızın ıçın P~p~ı~ıll rer. Kallavi bir fincan kahve ile bcra- versene! · 
üst eden birçok hatıralar canlanıyordu. hususi salahiyetini haiz bir zat sızı d~-1 her fındık kadar Afyon yuvarladıktan Eczacı, Zim Zimi tanımakla beraber: 
~~ ~renslcrinin oturduklan saray- liyecek ve ~mı~la:ınızı nffed~e~t1:.._ sonra, knpmıır sazının .göğsüne .. Çalar _Vah! vah! Dur hele beş kuruş-

. ihtişanuru taşıyan salonlardan Bu demektir ki bızuıt Papa, sızı gı..ı da çalar. luk Sıçan otu yebnez, fazla vereyim! de-
geç~er. Yıkılmağa yilz tutmuş evin iç nahlnrınızdan temizliyecek, uykuları- ....................... , ... .• : ......... yip bir kağıda hayli arsinik doldurmuş 
~~atı gözleri kaınaş4racak derece- nızı iade edecek, ruhunuzu korkular- Kasabanın içinde onun adı meşhur- uzatmış. 
de ~dL Tavanlarında, duvarl~ında(Psı- dan temizl'.~ece~t.ir.. . . . _ du. Zim Zim! Derlerdi Saz ça1dığındnn Bizim Zim Zim durur mu, Afyonu 
ınatıs) (Tentora) Rafail gibı tanınmış Favsta sozlerını bıtırınce elıyle kapı 1 ·r .. · • bulamıyan biçare, medet Allah! Sıçan 
~~Yük re~m tabloları ile süsltı yı gösterdi ve s:rt b~ u.:anla !lav: ett\: ı 0 ;:··~İ~~ş ynşmdakf ihtiyarı, çocuk- otu onun yerine geçer! Atkiyle hemen 1

• Hayre'te değer döşemeler, mozayik - Haydi cellat! Şıın~ v~erun. ba- luk hflyatuna hoyalçn dönerek hatırla- oracıkta ve eczahanenin içinde masa-
::r~eler, gayet ağır Pf?rdeler, mu.hte- şına git!. Şu hayatı da sonduz:: ~u ı~- rım. Bban suratındaki bütfu.>. beyaz nın üstünde bulunduğu bir su bardağına 

.sUlUıJardan yapılmış armalar, hep bu tinin mükllfatı olarak yarın ~utun cına- tüyleri hattA bıyıklarına kadar kaf:ıtır- eczacının verdiği zehiri boşalt.ıp, birden-
evın kıymetini anlatan eserlerdi. ' yetlerin affolacak! Hayallerın ıstırap- ' dı. Biizan da beyaz sakalı gögsünü ka- bire içmiş ... 

Taht salonunda Aliınla yapılmış şam- !arından kurtulacaksın!. d Aman Allah! Anlattıklnrına göre gül-
danda balmµmulu ölil iki rener var-: Kılot derhal ayağa ka!~~ı . . Ruh~~ I pa~, ı;ilksek bir aile reisi imiş, bir ka- mekten patlamamak işten değildi 
dı. 1 ve çehresinde büyük degışıklik goru-, ra sevdaya tutulup herşeyi unutarak Zim Zimin; bu müthiş zehiri bir bar-

lier biri ayn ayn 'ihtişam ifade eden nüyordu. İnanamamış gibi tekrar sor- saza ve meçhul aşklara gönül ka tır- dak su ile içişini gören Ermeni eczacı, 
salonlar nHdjl..:.t.-- S hrinin d p . z· • bo• ılarak .. . ge~ 11..-u:ıı sonra en ne u: • mış. Önceden bol bol rakı, şarap içerek ilk defa Zım ırnın gazına sar : 
Uzcrınde hUlunan duvarları çıplak, so-1 - Bütün giinnhlarıının affolacagını sızan Zim Zim! bunlarda kendini tat- - Yutma! Yutma! 
ğuk ıiit b ıı· ··ı . taşl d .. led" . d ··1 ., ba. Zim 

• u e ı ve gu rengı ar an soy ıruz egı mı.·· min edecek lezzet bulamayınca; nohut Diye gırmış ama, ne gezer. 
~~Pılmış ve içinde d~eme namına hiç 1 - Evet affolunacak! kadardan başladığı Afyona mübteJ! Zim kemali Afiyetle zehiri yutmuş ve 
ır şey bulunmıyan odaya girdiler. 1 - Şu idam so~u~cus~ ola~ ş_~ ~- olup çoluğunu, çocuğunu, ailesini ve Allaha ısmarladığı çekip gitmiş .. 
Yalnız duvarların boyunca sıra ile 

1 dından başka hıçbır kımseyı oldürmi- dünyayı unutmuş .. Halk bunu 'bilir mi! Eczacı iki gün eczahanesini kapatıp 
r•hlanmış kocaman birer zencir bağ- yeceğim değil mi? Eğlence olsun da nasıl olursa olsun Zim Zimin akıbetini tahkik ederken 
~ış.. - Evet bu kadın son kurbanın ola- onun kendinden geçmiş bir halde sazı~ Zim Zim de: 

u odanın vaziyeti kalplere korku 1 cak!. • na kapaıtarak çalıp ağladığım koyu ko- • _ öldü! diyin! Şu Ermeniden para 
&alnıağa yetcrfu. Burasının sanki tekin 1 Mctr Kılot idam odasına ~ğruldu: yu dinler ve seyrcderlertru.,. 1 koparın! diye arkadaşlarım bir ilci gün 

~~ıyan evlere bcnziyen bir hali var- ~ Öyl.~ ise, o da olsun! dedi . . Bak! Adı geçtikçe iyiden iyiye hatır- teşvik edip Ermeni eczacının korkusun-
. Bıraz once Favstanın ~yaklan ~hın~ lamağa başladım: dan istifade ettiği sıralarda bir gün yine 

telOrada: siy~ giyinmiş, siyah d81:1'- de yerlere sür~~~ bir ınsandı. _Şımdi Bir gün onu ben; kasabanın en müm- Afyon bulamıyarak, Sıçan otundan öl
ka de.n hır pelerini omuzlarına alınış hır kapıya doğru yuruyen mahlUk hır cel- taz bir ağasının evinde verilen ziyafe- ru·· · anlıyan arkadaşlarının ve di-

~ın duruyordu. Yüzü gülmiyor, par- lattı. Birdenbire içeri girerek kapıyı te beni ·de götüren babamın sayesın· de ~e gkını b' zehirle zehirlenip ertr . 
ll\ağında p d ki ·· ·· ka dı ' gı ço ca ır , esı 
•.. rens Famezin elin e yuzu- pa · . .. .. .. . . dinlemiştim. Hın unutama~m şu günil dünyaya veda etmiş.~ ~ ta?naınen ayni olan bir halka par- Favsta kapıya yaklaştı. Gozunu gizli best i üç telli da land k 
lıyordu.Aradaki fark Farnezinki demir- bir deliğe dayadı. ldam yerinde olup t ey~ tmişti sazın can ırara • · · .... • · · · · · · "· · ·" 
den, bu altından bitenleri görmek ve duymak istiyordu. ;re~ ;. b : "klc d b l d ölüsünü götürdükleri günü, bir kah-

Bu kadın Fa~ idi Burası evin duvarları üzerine oturtul- Teşı kver ıd~ ctşı ~'~ dae elen im veci çırağı, kahveyi ocağa sokup çıka-
"' · . . opra ver ın, oprarçı.ar e ndim rarak· ~ılot kadının parmağındaki yüzUğU muş pençeresız bır yerdL Tavana asıl- A .. d .. - d' b l d • 

gö ·· · . . .. .. . . .. k b' k da dınla - namın su unu em ım u an ım Anamın südiinü. emdim bulandım l'ünce tıtredı, dız çoktu; yüzü yerlere mış küçu ır ışı 0 yı ay tmaga A -d ·· d kand d f lekt 
Rii..::_ D"' el .. l 00. l . na. su une e ır ın e . Ana siidünc de kandırdın felek! -- \.Ulecck kadar alçalmıştı. kafi değildi. oşem er şoy e y e ın-

Favsta Yilreklere korku salan bir cid- tizamsız ağaçlardan yapdnuştı. Orta- • .. . . . . . .. . • . .. .• .. .. Diye onun yanık türküsünü tekrar 

diyetle söze başladı: sında da bir mahzen kapağı vardı. Ka- ~~·b~;~~··~eldiği yaşl..-ırda: =~~im ~l~=arımla duydum da, 
- CeUAt! Mutlak bir -kilde emir- lın bir urgan bu kapağa bağlı idi. Ta- - z· z· "Id·· ı dedi! Çocukl k di li 

lerin · r d • ık b bir ka un ~ım o u. er... u - Vay gi ·, de· Zim Zim! deli gö-e ıtaati kabul eylediğiniz büyük vana ogru ç .\Ul u urgan ma - ha t b' h 1 b vallı 
<:enUy~ 15h hfr*':n .. 1en bu. ülk!•=- .. ra&ıi geçirildikten .sonra aşağı bırakıl- .. ya ~~ika ~nd 1!11 n~_ı:~~ du zağla: nill! dedim. 
fo.~ .1<.UY u;, uuıuzu U d rd k 1,ı b" . . ıçm, ~ nre eg ru,cauuım a a - ........... . ~kil cyliyen mukadd akSatlanmı mıştı. cu uva a ça 1 ır çıvıyc -.-..----.._,..._iiiiıiiiiiiililillimiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-&liiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 
için engel olan bir ın~Cıı: muhakem; bir ilmekle bağlı idi. llmek _ _çözülünce Zahire 
ederek öl"" . ip niaknradan kayıyor ve dıger ucuna r B o R s A ' Çu. Cinsi Fiat . um cezasına mahkum eyledik. • - h • 
S~ Tanrının adaletini tecelll ettiren bu baglı mnhzen kapagı da emen aşagıya 445 Ç. Buğday 5 375 6 625 
gıbi giı}j h"'kü l . . . k kayıyordu. 119 B p k 30 44 ~:~ u m en yerme getirme va- B k • .. . d d an hır· ada • amu -.uesini .. . . u apagın uzerın e ur m 

Şizndl u::;;ıze almıştınız.. . ilmek çözülünce derhal aşağı yuvarlan- UzUm 44562 Ki. P. Çe. 3 30 3 30 
ın .. L, salonuna giriniz. Orada bil "di Çu. Alıcı Fiat 185 Kan. palamut 375 475 
--cu.ut Ctın olan mahlf'.ku bulacaksınız. ması gayet ta ı · . · 12 25 
b u d Çık 32 M. J. T aranto 11 25 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .ll.likınu d h Altından Sen nehrı geçıyor u. a· z 

er al infaz ediniz. • 11 ·ı · h 314 K T 10 50 11 ayı· Rııot ha •. . rılacak feryat ve ın tı erın su ışırtı- t • aner 
E' şını kaldırdı. Ellerını uzattı. lan ka k duyulmasına imkan 29 Vitel 9 25 1 O 50 

avsta ilave etti: na rışara 25 
- ~e 0 ., B' b' . .. li k yoktu. 26 D. Arditi 11 25 11 

Siniz? · ıze ırşcy mı soy yece - Cell~t içeriye girince ipleri aldı. önce 9 B. Alazraki 15 15 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kasından aldığım 2275 No. lu 

- E mahkümu bağlrunak icap ediyordu.Çar- 4 inhisar ida. 9 25 9 25 
bina vet haşınetlim! Ayağınızın dl- buk kadını boğacak, kapağın üzerine 134 Y ektin 

100 liralık hisse makbuzumu 

e saygı ·1 ·il k··ı · · · d ça 433 bir . 1 e eg en o enızın sız en b k k sonra ilmeği çözerek cesedi 664 Eski ,, :ricası vardır ıra aca , 4337 
zayi ettim. Yenisini atacağım
dan e~kisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. - eo,. 1 . · Sen nehrine atacaktı. 98 U. 

~Y eyıni~ eırtı y ·· ·· d huı c a · er yuzun e Tavandan sızan ışıkla yarı karanlık ~ •• 
tne~n.u~u~uzun sebebi asileri yok et- odadaki kadını gördu. MahkCım korku- B ' T 1 ' 
tnecb:~ı: ıse de bhılannı da teselliye dan bayılmış boylu boyunca döşeme- agv cılar .. Ü tüncü er .. 

- 'l'es~İli ... nin üzerinde yatıyordu. Başına siyah 
Sellidir c··zj ~ve.t bana lazım ol~ t~ bir çuval g~çirilıniş kapnğın üzerine 
ğizn b: o erımı kapatmadan geçırdi- uzatılmıştı. 
ı ırçok gecelerim korkunç hayal
~erıe doludu Bunla b dal d Kımıldannuyordu. Belki de nefes al-
gıtnıak hus11:._d k~rüka.. -~~. a 1!7t al- mıyordu. Cellat birdenbire irkildi. Uta-
lllak ............ , a o orune .uet o - . bo uld 
ı . tan başka b" d ğ .. nır gibi oldu. Metanetı z u. 
ıy0r b ~ ırşcy yapma ı ırnı soy- . . 

'.r · ' agırıyorsazn da fayda venni or Kendı kendıne sordu: 
Cltırıdan yaralı kalb' b' t Y m. - Acaba bu zavallı kimdir? Ne yap-Par ıme ıraz eseu.ı 

a etmiyor. tı? Acaba neden öldürülüyor? Bunu 
Öyle d kit·- ··ıd" k be · h ? ke . . a nularım oluyor ki kendi o urece nım a ... 

:ru lldınıı öldünneyi işten bile saymıyo- Bundnn evvel öldürdükleri erkekti. 
llıe~· Vadettiğiniz affa uğramadan öl- İlk önceleri biraz nefsiyle mücadele ct
Senc korkusuyla tirtir titriyorum. tki miş sonraları alışmıştı. Bu defa öldüre
cyli~·eol~~or ki size körükörüne itaat 1 ceği kadındı. Genç ve güzel belki ma
fa d· c~ırne dair yemin ettim. üç de- sum bir kadın!. Hatta öldürmeğe lüzum 

a ıdaın hükümI . . 
llıck iç' b ermı yerine getir- kalmıyacak derecede bitkin. Yalnız Sen 
kucağının ~raya geldim. Sen nehrinin nehrine itivermek bile kafi!. Esasen ö
si llıe da ComdUğüm ölülerin hiç biri- lümün kucağına atılmak için başını ma-

Y ana çıkmadı h del·- tm ı İ\:ıiot' · ut ıge uza ış ... 
~·ıı-ıtı 1 ~ hançeresfni bir hmçkırık Kılot başını çevirdi. Vicdaniyle yap-
. · rıyarı herifin ·· d k""hn · 1tikatıarl 1 .. vucu u 0 enuş tığı mücadele onun gözlerinde merha-
Şını tuşu: a t~ ~lmuştu. Deli gibi ba- met eserleri yaratmıştı. O şu son kur-
Siz! ·k ın uzcrıne vurmağa ve ümit- . . . · · 1 le sunlar .. 1 y banma elmı uzatmak ıçın kendinde 

!:'· • 1 soy emege başladı· • 
...,ıntdiye kad . . · kuvvet bulamıyordu. Urganın baglı bu-

dunı . nr Yınnı doktora başvur- w • • • • • •• •• 

b · Iicpsı saııntım ··ğr . lundugu çıvının yanına gıtti. Öldurule-
ile v ı o cnınce cevap k kad .. .. b"l bak d 

d erıncğe tcn....,...w· t dil y·· ce ının yuzune ı e amıyor u. en f ....-. e me er. uz-
azla Papasa b:u: d M h Duvarlara sürünerek odada dolaştı. 

met dil . ~vur um. er a- . . .. .. .. . . .. 
ve endım. Hiçbiri ruhuma teselli O ıkıye bukulmuş yuruyor, ayakları-

rccek n knd · · b · 1 ak !iare ıu dcs ışarctı yapmağa ce- nın ucuna asıyor, so uyor, acınac 
f'!~ <>demedi. bir hal almış bulunuyordu. Ter yüzün-

t.iğ;onderdiğiniz murnhhasın teklif et- den iri damlalar halinde dökülüyordu. 
Paraları r-.:ıd tti T tı.1_,_ T Niha d'" ,... .. .. ek .. lini' affına '-" e m. UöA.uı anrının yet u0 wnu çozm uzere e 

İşitir .u~ıyacağım hakkındaki teklifi I uzatırken kadm<'.ağız derin bir ah! çek
trnrct .

1

~~~cz :mukaveleyi imznladun. ti. Kılodun beyninde uğultular tevlit 
dan b~gllliz ~ idam hUkmünU ağzım- eden bu cah> celladın elini ipten uzak-1 
~ r kelımc çıkarmadan yaptım. !aştırdı. Bir saniye kımıldamadı. Sonra 1 
~dan ş~=ctlim kuvvetim kalmadı.Kor- geri geri çekilerek kendi kendine söy-ı 
kunç """öUlu~~rurn. Ebed? lAnetiıı kor- lendi: 
~ gozlerim önünde canlanı- - Bitmedi -

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın ahcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAH Mi KAllADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3eog 

' •ı._.-.-.. -.-. ................ ml 

" 
' . . . . . . 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 

model petromaks lüks lambalarmı NECiP SADIK mağa· 
zasmdan arayınız. 

• • 

Yaz geldi. Ilıcalarda, kahve
lerde bol Işık lazım, zira müş
teri kelebek gibi ziyaya üşer. 
Bir Standard lambası edininiz, 

idareli, dayanıkla parlak ziya
lıdır. 

Acentası: Hüsnü ldemeo, Sa

man iskelesi, ikinci Kordon, 
lzmir. 

Çiçek 
iki TUrk kadınının bir 

tetebbUsU 
Belediye riyasetini deruhte 

ettiği gündenberi lzmirin imar 
ve ihyasına çalışan gayur be
lediye reisimiz. doktor Behçet 
Uz'u" birçok tesisata nafıası 
meyanmda eski Fuar binası da
hiHnde vücuda getirdiği park 
ve bahçe dahi sayılmağa de· 
~er hayırla bir memleket işidir. 
Çiçekçilik sanayiini Türk ka· 
dınları arasında da yaymak ve 
ince ve bedii hisler mahsulü 
olan çiçekcilik sanayii tezyid· 

yesinde şimdiye kadar ecnebi· 
lere has bilinen zeka ve kaLi
liyetin Türk kadınlarında da 
mevcudiyetini göstermek içio 
bu bahçe içinde ayrıca bir dai
re tesis ve tefrikine müsaade 
eylemek gibi bir lütfü sayın 
doktorumuz bizlerden esirge
memişlerdir. Burada tabii ve 
sun'i her nevi çiçekten mamul 

gelinlik başhk, gelinlik göğüs
lük, cenazelere mahsus matem 

çelenkleri ve göz, gönül alıca 
ruh açıcı her türlü çiçek tezyi· 
nata da vücuda getirmekle if
tihar ediyoruz. Her şeyden ev-
vel iki Türk kadmının çalışhğı 
bu müesseseyi ihtiyacı olanla-

ran bir kerre ziyaret etmelerini 
saygılarımızla diliyoruz. 

Evlenme dairesi parkmd~ 
çiçekçilik dairesi müessis 

ve amilleri 
Emine ve Şadiye 

1-4 (813) 

Satılık arsa 
Güzelyalıdıt Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427-75 M. 2 
bir arsa ehven fiatla sah
lıkhr. 

Talipler T. M. C. Resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 

Tokaya müracaatları. 
1-3 

SuJh Hukuk mahkemesinden: 
lzmir hazineyi maliyesine 

izafetle vekili avukat Adem 

Kora tarafından lzmirde Gazi· 

ler mahallesinin Dönerli soka

iında 7-25 sayıla evde Zehra 

aleyhine açllan ecrimisil da

vasının ikametgahı meçhul ka
lan M. aleyhin gıyabında cere· 
yan etmekte olan mahkeme· 
sinde davacı hazine vekili M. 
aleyhe ecrimisli istenilen müd· 
deiabib evi iddia c dilen 9-9· 
338 tarihinden 18-7-340 tari
hine kadar işgal etmediğine 
dair yemin tevcih etmiş ve 
mahkemede talebi vakii muva

fık bula:-ak ikametgahı meçhul 
kalan M. aleyhe ilanen yemin 

ihbarnamesi tebliğine karar 
vermiş ve duruşma günü olan 

6-4-937 Salı saat 10 da M. 
aleyh 

üzere 

iddia 

mahkemeye yemin etmek 

gelmemiş olduğundan 
edilen vakıalara kabul 

etmiş sayılmastna ve bu kerre 
talik olunan 18 Mayıs 937 ta

rihine müsadif Sah günü saat 
9,30 da yemin etmek üıere 
mahkemeye gelmediği takdir· 
de bu kararın kat'ileşeceğinin 
tebliğ makamına kaim olmak 
Ozere illo olunur. 836 1473 

Sahife 7 

Çinede iken kayıp olan eski 
Dikili posta müdürü Eşref ta-
rafına 937-243 

Bergama asliye mabkeme!llİ
nin 17 - 9 - 935 tarih ve 35-270 
sayılı ilimile mabkiioı bulun
duğunuz 1122 Jira 31 kuruşun 
5 gün içinde ödenmesi, ve bu 
müdd~t içinde mal beyanında 
bulunulması, bulunmadığmız 
takdirde haps ile taıyik edile
cegınız ve hakikate muhalif 
beyanın cezai mesuliyeti bu-
lunduğu ve icranın geri bıra
kılması hakkında merciinden 
bir karar getirilmedikçe icra 
ya devam edileceği, ikametga 
bıoızın belli olmamasına binaeıı 
ilanen tebJiğ olunur. 

1476 (833) 

Çeşme 
PLAJLARI 

Çeşme plajlara icara veri
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü
racaat. 

1-15 (798) 

lımir Ticaret Mahkemesin-

den : 9371207 
lzmirde Saman iskelesinde 

Büyük Kardıçah hana alhnda 
Güzel lımir nakliyatı umumiye 
şirketi lstaobul ıubesi tarafın· 
dan lzmirdeki merkezine nak· 
)edilmek üzere Deniz yollan 
işletme idaresinin Ankara va
puruna yükletilen eşya ıçlo 
lstanbul acenteliğinden alınmış 
nlan biri 20 - 6 .. 936 tarih ve 
4911 numaralı 186 kap ve di· 
ğeri ayni tarih ve 4929 numa· 
ralı 116 kap ve diğeri yine 
ayna tarih ve 4930 numaralt 

101 kap muhtelif eşyayı mub· 
tevi üç parça konşimentonun 
ziyaa uğradığından iptali mez· 
kür şirket tarafından istida ile 
istenilmiş ve 5ureti mübrez 
20 - 6 - 936 tarih ve 4917 ve 
aynı tarih ve 4929 ve yine 
aynı tarih ve 4930 numarala 
muhtelifülcins ticari emval ha
mulesini nahk Ankara vapuru-
nun 14 numarah seferine ait 
üç parça konşimento muhtevi
yata olan ticari mallarm kim
seye teslim edifmemesi lüzumu 
Deniz yolları işletmesi f zmir 
acenteliğine bildirilmiş olması-
na binaen adı geçen üç parça 
konşimentonun ilin tarihinden 

45 gün içinde m~hke~_e_Ye ib· 
rau ve ibraz edıhr.edıgı tak-
tirde malıkemeCP. iptaline ka
rar verileceği ticaret kanunu
nun 638 nci maddesi hükmüne 
tevfikan ilan o lunur. 

14-15-16 (837) 1470 

• • AKLINIZDA OSUNKIL 

KJNAK ÜL Es;;n~e 
sıtmalılara, iştibasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiba, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayahn düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
iliçlarla yapılan bu haplar1 
siz de kullanınız. 
~ .. , .. !!9ııılı 

1ZMIR BELEDlYEStNDEN : 
-- 1 haziran 93 7 tarihinde mevkii 

ta tbike konacak olan belediyenin ye
ni varidat teşkilat kadrosu için ha
riçten memur alınacaktır. Asgari 
orta mektepten mezun olmak ve as
kerlik hizmetini bitirmiş bulunmak 
şarttır. Bu evsafı haiz olanların ni
hayet 24 mayıs 937 pazartesi giinü 
sabahına kadar ellerindeki vesaik ile 
belediye muhasebcciliğine müraca
ntleri lüzumu ilan olunur. 

14 21 (834) 1477 
Kültürpark içerisindeki büyük fu. 

ar gazinosu binasında yapılacak ta
dilatın ihalesi bir hafta müddetle 
temdit edilmiştir. Şartname, keşifnn
me ve projeyi görmek üzere beledi
yede Fuar fen heyetine ve eksilt
meye iştirak için 19/ 5/937 ç.ar
şamba günü saat on altıda belediye· 
de toplanan fuar komitesine 917, 15 
liralık teminat akçesi veya banka 
mektubu ile müracaatlcri. ( 838) 



Sahife ıs ..... =-
Fratelli Sprco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

l 

GANYl\IEDES Vapuru 1 3 mayısta 
bekleniyor. Yükünü tahliyeden sonra 
Burgas, Varna ve Köstenceye yük ala· 

caktır. 

ORESTES vapuru 20/ 5 / 937 de ge· 
lip Amsterdam ve Hamburg için yükli
yeccktir. 

VULCANUS vapuru 20/ 5 / 937 de 
gelip yükünü tahliyeden sonra Burgas 
Vama ve Köatence için yükliyecektir. 

Svenska Orient Linien Kumpanyaauıın 
SAIMA vapuru 26/ 5/ 937 de bekle

niyor. Doğru Anvers ve Rotterdam Ham· 
burg, Gdynia ve Skandinavya limanları 
için yükliyecektir. 
Servis Maritim Rumen Kumapanyaamın 

SUÇEAVA vapuru 19/ 5/ 937 de bek
leniyor. Malta, Cenova ve Marsilya li-
manları için yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

!ardaki değişikliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kor· 

donda Tahmil ve Tahliye binası arka· 

talığına müracaat edilmesi rica olu .. 

nur. 

aında FRA TELI.l SPERCO vapur acen
TELEFON : 4142 / 4221 /2663 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇ8U 

Muayenehane.sini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110) 

Bir Gripin a .madan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 
bozmaz, böbrnkleri ka lbi 
yormaz. 

YENIASIR 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 

HAMBURG 
AKKA vapuru 15 mayısta beldenil

mektedir. Anvers, Rottcrdam, ve Ham4 

burg için yük kabul eder. 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
fRrNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ALGERIAN vapuru 5 Mayısta Lon-
MOREA vapuru halen limanımızda dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka

olup, Hamburg • Bremen ve Anversten 
racak ve 15 mayısta avdet edip Lond

~ ük çıkarmaktadır. 
AMERICAN EXPORT LINES ra ve Hull için yük alacaktır. 

The Export Steamship corporation LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond-
Pireden aktarmalı seri seferler ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka· 

EXCAMBION vapuru 7 mayısta Pi- racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
reden Boston ve NeyYork limanlanna 

1

. . ..k al ak 
ıç ın yu ac tır. 

hareket edecektir. . . 

2 1 
EG YPTIAN vapuru mayıs bıdayetın-

EXOCHORDA vapuru mayısta ı 

Pireden hareket ederek Boston ve Nev· 
1 
de Livcrpool ve ~wanseadan g~lip yük 

york )imanları için yolcu ve yük kabul çıkaracak ve aynı zamanda Llverpool 

eder. için yük alacaktır. 

Seyahat müddeti : THE GENERAL STEAM 
Pire - Boston 16 gün NA VIGA TION Co. L TO. 
Pire - Nevyork 18 gün 

AMERICAN EXPORT LINES 
ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon· 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

h:mir asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

37-311 
Milli emlak idar<:Si tarafın· 

dan Kahramanlar mahallesinin 
eski Aydın demiryolu yeni Azi
ziye sokağında 93 eski ve 11 
taj No.lı haneyi fuzuli olarak 
işgal ettiğinden dolayı aleyhine 
ikame edilen ecri misil dava
sının cereyan eden muhakeme· 
sinde yapılan tebligatta ika· 
metgahının belirsiz kalmasın• 
dan ilanen tehligat icra edil· 
mesiye karar verilmiş olup bu 
baptaki mahkemesi de 7-6 ·937 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 10 raddelerine bırakılması 
tensip ve tebliğ olunacak ev· 
rakın bir nüshası da mahkeme 
divanhanesine talik kılındığın· 
dan yevmi mezkiirda mahke· 
meye gelmediği takdirde hak
l<ında gıyap kararı çıkarılacağı 
lüzumuna mütedair davetname 
tebliğ makamına kaim olmak 

üzere keyfiyet H.U.M.K. nun 141 
ve 142 nci maddeleri mucibin· 
ce ilan olunur. (835) 1478 

S. Ferid Eczacıbaşı 

" 

Aldıktan beş dakika sonra 

ŞiF A Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 

en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tay ··are 

Altın 

Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarıf güneş göz· 
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Fenni Gözlük için 

HiLAL ECZANESi 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
t 

Marka Velespit, motosikle 
ve otomobil fenerleri 

Bu fener hem pille hem 
Dinamo ile ) anar 

Yirminci Asrın en son icadıdır 
Uzak ve yakın mesafeleri 
göstermek için iki ampüllü· 

dür. Tek ve çift yanar. 
Velesbit!er için imal edilmiş 

Dinamolarırnızda geldi. Bu di
namolar elektrik devrin in en 
son icadıdır, tavsiye ederiz. 
Bu dinamolar sayesinde bağ· 
!arda, bahçelerde, kırlarda, 

No. 3339 rü2gar pervanesi!e e'. ektrik 1 

o: ,r:~,.......,.Y:·~apı i: r. ı 

lzmir -nh is~r)~r Baş müdür.lüğünden: / 
Baş m üdür! üğümüz ya nındaki depoda mevcut 30 balyada 1268 

kilo tütün pazarlıkla satılacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 199,26 teminatı 29,89 liradır. 

isteklilerin µazarlık gününden evvel tütünleri görme1eri ve 

temintlarile 25 • 5 • 937 günü saat 15 de B~ şmüdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri. 
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Şık gözlükleri bağa 

iZ Mi R 

amukMensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Parruğundan At, Tayyare, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensu . . ına faıktir. 

Te fon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• • 

CUMA 14 MAYIS 1937 

llADYOLiN Güzelliği artırır 

işte misali 
RADYOLIN RADYOLIN 

Dişleri sür'atle beyazlatır 
parlatır, mikropla•t öldürerek 
ağzı fenni surette temizler. 

Diş etlerini kuvvetlendirir 
ağzı dezenfekte ederek has· 
talıklara mukavemetini arhrır 

defa 

8 
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Günde iki 

KULLANINIZ 

Yalnız bir el· 
bise parası iltı 

dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

15 kuruşa ala· 
cağınız bir pa· 
ket ARTI bo· 
yası ile elbiseni· 
zi 40 renk ara· 
sından seveceği· 

ni7. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma· 
ğazamızdan ala· 
cağımz tafsilat 
üzerine bu ame· 
!iyeyi bu mev· 
simde dört defa 
tekrar edebilir· 
siniz. Boyacıla· 
ra ve satıcılara 

hatırı sayılır is
konto yapılır. Her 
sorguya mutlak 
cevap verilir. 
T elefon 3882 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva luıudur. lııkıbaıı def eder. Mide, bağrsakı 
lıaracigerden mütevellit rabatsıılıldarı enler. Haımı kolaylaştırır· 

ln.ıtiliz Bevoıılu - 1.atanbul 

katil ve nefyedilmesi ifadesini ta-\ için ayrı ayrı, ısteQllU""üh' Urlvc•u:;-;;. ı~Niidell N.;ri ~Y kalm~ )kalkıp Ustlerine yUrllsek, her btrın ınr uur .,.......... .. ~~ .. -
dair hatlar yazıldı ve m eme 

u. 


