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KudUste tahrikat 
l<.UDÜS, 12 (A.A) - fnf!i/tz kralmın taç 

/!İvme meıasımınin afi/esi olan bııqün Aıap 

halkını yatınki merasımı boı•kot etmeğe ve 
kargaşalık rıkamıatfa daı•et edm birrok beyan· 
nameler dağıtılmıştır. 

Fiati (5) kuru,tur Cumhuriyetin V • Cumhuriyet Eserinlnin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazotedir YENi ASIR Matbaasında basıl.mi§br. 
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MAJESTE INGILIZ KRALI ŞEREFiNE 

Ingiliz kon olosu 
Bun b. s i 

• erdi 
eti 

. ................................. '!'!'!"' 

. ı····o~~··x~~~····· 
• • • • • • lngiliz elçisi 

Slr P rey Loraln'le iki 
saat süren bir 
mülakat yaptı 

lstanbul, 12 (Telefonla) - Şehri· 
mizde bulunmakta olan Hariciye ve

E kili Dr. T evlik Rüttü Araa, !nıiliz 
E elçisi Sir Percy Lorain'i kabul ederek • :iki aaat kadar aörüımüttür. 
• .L! 
: Öğrenildiğine göre Hariciye V eaı· 
• . k : !imiz yannı da ıebrimizde geçırece 
Eve Cenevreye giderek Fransanın 
EAnkara elçisine mülaki olacakbr.Pa· 
En.te Fmsız ricaliyle yapdan temaslar 
5çerçeveıinde Türkiye .. Fransa mu .. 
! ahedesiyle Türkiye • Franaa • Sıai· 
E Ye üç taraflı anlatmanın tahakkuk 
Eedeceği tahmin ediliyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buhran 
karşısında 
Hakikatleri görmek 
istememek değil 
görmek fayda verir 
Sanayileşme yoluna giren millet· 

ler için yeni doğan bir varlığı koru
llıak, ona inkişaf imkanlarını temin 
eylemek bir zarurettir. Bunun için 
de en ameli en müsbct tedbir, g-Üm
rük himayeleridir. 

Himaye sistemini kabul eden bü
tün milletler bu vasıtadan istifade 
eylemeği ihmal edemezler. 

Hatta Fransa bile « kendi kendine 
yeterlik ı. davasını ortaya athğı za· 
man işe gümrüklerden başlamıştır. 
Bir çok mevadın memlekete sokul
ması yasa~ edi~miş veya kontenjan
maBn. ~suldune tahi tutulmuştur. 

lngiliz konsolosu söyledi 

Atatürk, her lngiliz kal
binde saygı uyandırdı 
Ziyafet salonu Türk ve lngiliz 

bayraklariyle süslenmişti 
lngiliz Kralı Majeste Altıncı Corcun taç giyme meraaimi mü· 

naaebetiyle fehrimiz lngiliz jeneral konıoloau, dün akfam aaat 
20,30 da lzmirpalaa aalonlarında 200 kişilik bir ziyafet vermİf· 
tir. Salonun her taralı Türk ve lngiliz bayraklarıyle aüalenmif 
ve salonun ortasına asılan büyük bir Türk bayrağının üzerine 
Türk arması ve M. K. A. harfleri, yanı başına da lngiliz bayrağı 
asılrrtlf; üzerine de J. R. harfleri konulmuş, sofranın ortası· 
na da bir taç oturtulmuştu. 

Ziyafette vali, belediye reisi, Jehrimiz.deki konıoloılar, de
vair müdürleri, gazeteciler, lngiliz kolonisi ve fehrimi:z:in ta
nınmış simaları aileleriyle birlikte hazır bulunmu,lardır. 

- Sonu üçüncü sahifede -

..... ~!'!"!'!~~~~~--~----"' "" "M~~fiii""""! 
Kaçakçıları ya-
kayı ele verdi 

Bazı eczacıların da bu 
işte alAkaları görüldü 
latanbul, 12 (Telefonla) - Bü-

yükadada bir kötl<te fuljyet ıöate• 
: ren bir morfin imalitbanea imeyda
E na çıkanlmı§lır. Zabıta birkaç gün. 
Edenberi bu it üzerindedir. 
E Morfin kaçakçılariyle ıtabıta ara
: sında çarplfm& olmUJ, ıuçlular ka
: labalıktan istifade ederek firara mu
E vaffak olmU§lardır. Zabıta arkalarma 
: dÜ§erek morfin kaçakçılarını Yelde
: ğinneninde yakelemqbr. 

: Zabıta ve adliye kaçakçılar bak
E km da tahkikat yapıyor. Bazı yaban. 
E cı eczacıların da morfin kaçakçdan
E na müzaheret ettikleri anlqıl-
• 

• • • . 
• . . 

:mlfbr. : .....................••.......•...•••••.• 

IRLANDADA NUMA YIŞLER OLDU 

Av11stıırya ve Macaristan devlet reısleu 

Viyana - Peşte birleşmesi 

Bu haber Viyanada pek 
müsait karşılanmış değil 
Kont Betlen Macaristanın dış siya

setini değiştirmesine muarızdır 
- Yazısı üçüncü sahifede -

B. Hay darın izahatı 

lrlandalılar derhal lrlan ada Cümhu- Maal' esef orta mnhacim 
riyet ilan etmek istiyorlardı Hakkının çenesi kırıldı 

k 1 ı 
,
9 

Doğanspor kulübü idare heyetinden 

Birçok imse er yara andı Bay Haydar gazetemize şu iwhati ver-

---------------------Japonya 
Franko hüküme

tini tanıdı 

.................................................................... rniştir: 
Dublin, 12 ( A.A ) - Taç giyme ·~ - Bildiğiniz gibi milli kiline karşılaş· 

merasimi münasebetiyle İngiltere aley- malarını yapmak üzere lstanbula Fe-
hine nümayişler tertip edilmemesi hak· nerbahçe ve Beşiktaş takımlarıyle maç 
kındaki kat'i yasağa rağmen nümayiş- yapmak için gittik. 
!erde bulunan Irlandalı cüınhuriyetçi- llk maç Beşiktaş takım.iyle Tksim 
!er ile polis ıırasında dün akşam şid- stadyumunda oldu. Takurumız üstün 
detU çarpışmalar olmuştur. ·'' bir oyun oynayarak İstanbul halkına 

Bu ııümayişlerin toplantı hedefi şu güzel bir oyun seyrettirdik. Halit ta 
suretle ilan olurunuştur: bizi alkışlamak suretiyle güzel oyunu-

lngiltere kralının Irlanda kralı ola- muza mukabelede bulundu. Hakem Ni-
rak lal; giymesini protesto etmek ve hat dürüst idi. Fakat kendi oyun tarzı 
derhal Irlanda cümhuriyetinin ilanını olan seriliğe fazlaca müsameha etti . 

ızım e ya-.ı·g"ı b··ı·· ·ı 
1 I . puı mız u un mı -
et erın. Yaptıklarından farksızdır. Salamanka, 12 ( A.A ) - Royter 
. Y ~nı başlıyan sanayi hareketleri· ajansının haber verdiğine göre Sala

mankadaki radyo dün gece Japon hü-

kümelinin General Franko hükümetıni 

nı hımaye eylemek için mümasili 
memlekette yetişen mevadın ithalini 
menettik. Mümasili memlekette 
yeti•ip te ihtiyacı tamamen karşıla- tanıdığını ve Salamankada Japon dip
yamayanlara da kontenjan vermek i lomatik ve ticari heyetlerinin bekle
suretile idare eyledik. Filhakika bu lenilmekte olduğunu bildirmiştir. 

talep eylemek için. Bunun acısını Hakkıyı ve Fethiyi bir· 
Nürrıyiş polisin müdahalesi üzerine kaç ay takımda oynatamıyacak derece· 

Şehrin birçok yerlerinde gürültü çık· de ağır sakatlamakla çektik. 
mış ve çarpışmalar olmuştur. Müte· Hakkı, bir hücum esnasında Beşik· 
addit yaralı vardır. taş kalesi önleı-inde Hüsnü ve Enve-

Irlanda meclisi dün polis kordonu rin mnkasa almaları neticesinde sakat-
- Sonu iiçüncii sayfada - Doı[allspN oıta mulıadmi B. ffakki - Sonu üçüncü ıahilede -tedbirler az zamanda verimli neti- 1 

celer doğurmuştur. Türkiyede bu
gün canlı bir sanayi hareketi göze 
Çarpmakta, bu varlık bir çok millet
lerin Türk kabiliyet ve zekasına hay· 

................. :Miilıi·~ ..... if ;~~·t· .. ·~~~<l;; ................................................... tt~·b;; .... ·;;·~~·~~ ..... t.~~;·;üi ..... ~iii .............................. . 
ranlığını doğurmaktadır. 
Göğsümüzü gururla kabartan bu 

Varlıktan sevinç duymıyan bir tek 
vatandaş yoktur. Ancak himaye ted
birlerinin tatbikinde bazı aksaklıkla
rın vukua geldiği de gizlenemez. 

Memleketin hayat ve istikbali ile 
alakalı fedakarlıklara seve seve gÖ· 
ğüs verebiliriz. Lakin yersiz ve ma
nasız yere vücut bulan üzüntüle..den 
ve sarsıntılardan da ıstırap duydu
ğumuzu saklıyamayız. Himaye ted
birlerinin zaman zaman ihtikar hır
siyle yanıp tutu şan bazı kimseleri 
harekete getirdi~ini biliyoruz. Hü
kümet te zaman z.:ıman alevlenen ih
tika r hareketi rinl görmüş bunun 
men'i ve halkın so:9gunculuğa kur
ban edilmemesi icin kararlar almıs
tır iht ikarın men ·i, yerli sanayiin fi
at kontrolu hep bu za ruretlerin iy
caplarındı>n doğmuştur. 

Mademki devlet sanayii inkişaf 
ettırmek için sanayi müesseselerine 
bazı haklar ve imtiyazlar bahşetmek
:e, bu yüzden halka külfetler yük
<mektedir. O halde sanayi müesse· • 1 .. 

erının çalışma tarzlarını kontrol 
~t.me_,i, onları makul bir kar hududu 
ıçınde çalışmağa mecbur eyleme~i 

- ~~~~ci ;;~~~~GLU ı 

Ruzvelt Amerikada dik- Mareşal Tukaçevski, Volga askeri 
tatör mü olmak istiyor? mıntakasıkumandanlığına tayin edildi 

Bu iddiayı, 
sefiri 

B. Ruzvelt 

Amerikanın Berlin 
ortaya atmışıır 

Paris, 12 (ö.R) - Amerikan gaze· 
teleri heyecan uyandıran bir h&di.seyi if .. 
şa ediyorlar. 

Verilen haberlere göre Amerikanın 
Berlin sefiri birçok Amerika ayan Azası· 
na mektuplar göndererek bazı şahsiyet .. 
lcri ekseriyet rejimi altında idare edil .. 
n\ek İstememkle itham etmektedir. Se .. 
firin bildirdiğine göre bu Amerikalı oah· 
siyetler Cümhur reisi Rooseveltin Tem
yiz mahkemesi ıslıih · projesinden ku,
kulanmakta ve Amerikada Avrupadaki
lerine benzer bir diktatörlük kli.rmak 
fikrini beslemektdirler. Hatta bir mil
yarderden fazla eerveti olan bir 
gjyasi ıahaiyet te eervetini bu maksat uğ
runa earfa hazır bulunuyormu§. ' 

Bir eefirin memleketinin dahili işle

rine bu tekilde müdahalesi Avrupad" 
hayretle görülebilir. Hakikatte hatırla

--Sonu üçüncü sahifede -

Mareşal Tuhaçevski 
Paris, 12 ( ö.R) - Moskovadan bil

diriliyor: 
Mareşal Tukaçevskinin harbiye halk 1 

- Sonu ii üncü sahi ede -

Piyangoda kimler kazandı? 

Dünkü çekilişte kazanan 
numaraları veriyoruz 

lıtanbul, 12 (Telgraf) -Tayyare pi-

yangosunun çekilmesine bugün de de-

vam edilmiştir. Kazanan numaraları bil-

diriyorum : 

32333 No. 
15,000 Lira 

30289 No. 

29338No. 
1000 Lira 

39521 o. 
10,000 Lira 

500 URA KAZANANLAR 
10466 11666 33584 7608 32061 
29854 22730 19800 3630 28968 
28013 6778 10786 28425 19202 
11142 7255 26232 17617 14515 



Sahife 2 YENlASlR PERŞEMBE 13 MAYIS 1937 
.... 19!!İ~!19ııiıeıı_.. ...... mll ......... .--... ~!P.!!l!9! ......... e'l!P!"'l!P!""_...&""""._"!..-____ _..-.-""""·~-~ii~kEZW!&!!'l!!!!!l!ll'C"9X~d~&51!!11'!!!2S!ll9 .. !!1!!!!!1_. .... ~,e-poo.J..'9!11J!!!!l ... !!!!!!!!B91!111!11!!!!1!1B!l!-.,_.._., .... mı!!l ... P.!!',_ .. !!!'"'!~P-!!l--lm"..,_-

Buhran 
karşısında ..... 
Hakikatleri görmek 

•• 
• • 

•• . ·~-~~~ •• 
' . 

• • • • 
•• 
•• 
' ' 

r:o·ı~ı= ~ -~::t;. 
Bence spor 

-28-istememek değil 
d • AramLZda bazı spor dıiıman· 

görmek fay a verır ları var. «Düşman» kelimesi bel-

- Baı taralı birinci •ahilede - 1 Ik• • b il k • ı Adi• d ki de işaretetmek istediğim kim· 
en tabii bir haktır. işte devlet de bu- JDCI es yı } sanayı ıye e seleri iyi anlatamıyacaktır. Diiş· 
nu yapmıştır. .!t man, muayyen bir likre inanan 

L8kin bütün eyi niyetlere, göste- 1 A yeni tayin ve na- adamdır. Muhakeme kabiliye-
rilen hassasiyete rağmen yine bazı p anımız tinden şüphe etmek kimsenin ha-
müna.sehetsizliklerin önüne gcçile- kı·ııer alaA kadar- fırından geçmez. Bu itibarla bun· 
miyor. Son iplik buhranı bu vaziye- 19 M - lara başka bir ad da vermek 
tin en yeni misalidir. Dokumacılık ayıs Ege bölgesinde büyük bir elektrik lara bı·ldı·rı·ıdı· mümkündür. 
sanatının yurdumuzda ilerlemesı ip- Milli oyuncularımLZın muhte· 
lik ihtiyacını arttırmıştır. Yerli fab- A k tertı•p santralı vücuda getirilecektir. Mü- lzmir müddeiumumi muavi- lif spor şubelerinde, memleke-
rikalar bu ihtiyaca cevap veremiye- D ara ya ni bay .Ali Akkaya maatı arttın- tin iç ve dışında karşılaıtıkları 
celc. bir vaziyete düşmüşlerdir. Bunu d·ı h t tahaSSlSlar tetkiklere başl.amışlardır larak Söke müddeiumumiliğine bazı neticeler bazı kinueleri sp~ 
gören hükümet yerli fabrikalara za- e 1 en sey 3 3 müddeiumumi muavini bay Ah- run aleyhinde konuımağa te~ 
rar vermiyecek tekilde, hariçten ip- b M . b ld ... f dilin . h dullah maafıyle lzmir asliye mah- vik etnıiıtir. Sporcuyum, deyen 
tik getirilmesini dü!lünmu .. ll, ve fiat Atatürkün Samıuna ayak as- emnunıyetle ha er a ıgımı- zamanlarda aar e esı mu - k . A • 1..... K kimseye fazlaca bir itibar göı· 

ır ır l 19 .. iktı kAI • ·k· · I 1 k .k ik . emesı aza muavın ıgıne, Uf· 
kontrolünü de daha eyı· bir tarzda tıg"'ı gu .. nün yıl dönümü o an . za gore sat ve a etı ı ıncı teme e e trı m tarını, cıvar- d .. tanti ..... b M·· tak t terilmiyor. 

· b b Uık • d d 1 l ktr.k · a ası mus gı ay Uf er-
yapabilmek için ithal hakkını bir Mayısta bütün gençlık a~ h ~ı' [ l Eayı ~rof =a ib-

1
.n,;e e~~ ~ ehal 1 i:ey~ı verı- 1 fi an Acı pi yam müddeiumumili- ••·••·••••• 

devlet müessesesi olan uyuşturucu yapacakbr. Bu ba.!"amb''yük•?, en V·' .• u unan genın. e ld • h ~kcegkuın1ı,1 en •. vveı I !1'u- ğine, ikinci hukuk azasından bay ····•··••·• 
maddeler inhisarına vermi§tir. Hat- vetle kutlulanacagı u mer- lıyacmın büyük hır santra an arrı e anan muesseıe erı ve 11 t t f. G b hukuk hi- Ben •pora kendi kalama gör~ 

k · · d Ankar ld • d•t · · • • tk.k k b d lektrikl 1 sme er ıan e ze ·· l l ta gümrük tarifelerinde bile tenzi - ezlerden hırı e aH iic u: tevzı e ı meıı ııını te ı etme b ~ a: ~onr~ ~ l e ya~~ a- kimliğine ve ondan inhilal eden fO~ e an ;;'jum: b. . . . 
lat yaparak yerli fabrikalan dama- iunda tüpbe edilemd ez. al eakvı üzere mühendislerden mürek- ... ı ece tk~kngı ıteker md~vcut o u- azalığa da terfian aza mülizimi d por, l~ en ... ,'': ~yaJumı t~mınl 
kul bir karla çahşmağa mecbur kıl- lzmirlilere Ankara a yapı ac kep b. b G d" ve Mendreı ggnu te ı etm te ır. b H.km ti. t ın· ed.ld.kleri 1 e en, nes ın •ag ıgı " ar gau • 

ah ak imkA ır gru a e ız Eld d.l akk 1 .. ayan ı e n ay ı ı ,..... .. . d d _ . l 
mıştır. tez ürata ittir anını ver- havalisinde tetkikler yapbrmak- e e 1 en r • damd~a g~I adliye vekaletinden bildirilmit- ı~ ~z~rın e e mae•~r 0 ~ 

GörünÜ§te hu kararlardan mem- mek ve hem de Türk parasının tad B"·yük· b. .hti·male g·· re geçen sene lzmır e ort mı - t• bır ıhtiyaçtır Sporla agraf(ln ın· 
k l ha yük b . . ır. u ır ı ore k·ı 1 k .k f d•t . ır. b. ı·k· l ., nun olmamak imkanı yo tur. ~ - Türk bilgisinin bü ır eaerı daha müsait bir yer bulunmaz- yon ı ovat e e trı sar e ı mıt- U l .. dd . • · b N • •an muayyen ır ı ır e ugrafan 

l h 
. . .. t k . r a mu eıumumısı ay ec . ._aJ 6 . .d 1. ., 

şanda kim olur ise olsun böyle bir Va• 0 &D Ankara fe rınl 101 erme b al ç ld ku J ak&..- tir. edd• • tu r 1 •l ınsan R aT tr 1 ea in ÇOCUga-

ziyet karşı:;ında bundan daha isabetli için hususi trenle bir seyahat ~~-...:':i. santr l _a. a . ['1 af k;u-ik. Bunun bet sene sonra yirmi bet m tuz bnın r 0 
z -~~ ... 0 

an d .1 ~a;"' dar. 
çıkar bir yol bulamazdı. haz~damıfbr. . u.{~ santra ıçın ~u ~ e ~ ed·ı· milyon kilovab bulacağı tahmin °

1 
. ef .. dırda!a 1 a~ e ı ~1'1.1kr. Buna benim gibi herke.in d• 

d k··ı·· r . • . ak d l k'. ısti.uaal olunması fıkrı tım ı ık d·ı kt d. B h ta B l zmır mu eıumumı muavın ı - . kild d .. _ d....... .. t'-ı.~ 1§ tatbikat sahasına ö u unce 1 gezıye ıttir e en er o- e ı me e ır. u esap a - 1 • d ş fli K h · aynı fe e uıun ugunu wr 
bambaşka bir renk aldı. Beceriksiz- mi · sergisini de gezebilecekler- galiptir. Buna muvaffakıyet el- çova, Narlıdere, ltıklar, Seydi he:k;e • b erK I ~ ıs7 f c~z.a min ederim. Ancak •POT ve •por
lik, devletin en eyi niyetle ve en bü- diı verdiği takdirde elektrik kilovat köy ve diğer bazı yakın köyle-j al mı a1i.k~ma' ~s ~; e- cu kelimelerinin karıftuilmcuın-
yük bir isabetle aldığı bir karan ne- Ihlkevinin çok yerinde olan !ücretinin 2,5 ·veya ·3 kunata ka- rin elektrikle ıııklandanlması, mF tmpa,aH d untam~avıdn~l ~ylan dan tevellüt eden bir yanllf'I do 

b akm h ı'- .. .. b • l dar inece.... ... ....... ediliyor ah ·ı ahı· . l . . lek a a an an yın e ı mıt er- • lı . t • ticcsiz ır ış, a &a üzuntü ver- u ·eıebbüıü büyük bir ıevınç e - gı -..-- • t mı ve t ıye ıt erınm e • d. ıfaret etme u erım. 
miştir. kartılanınıthr. Halkevine yapı- Vekalet bir mütahassıa mü- trikle yapılması, mevcut kuvvei ıry. . A • U il d be- Spor ba,ka fey, •porca çolı 

ı · d k' d k lar · l'k b 1 1 l h nc1· • • d L.:.· • .. d uh rrik · · enı sır· zun yı ar an &..--k d. S ·• zmır e ı o umacı ıp ı u a- an müracaatler fazla afmıttır. e ısını e ~orımıze gon ere- m a enın mazot ve saır me-1 • •ıA t• . ..dd . •tik UUf a fey ır. pora amator an-
. k . . d k 1 D B. k 1 k kik "' b 1 dd ·· ·ı ·ı · 1 l · · rı vı aye ımız mu eıumumı l l al b. · .b. ·11 t mama yiıziın en ıvraruyor ar. e- ır aç gün içinde müracaat e-

1
re tet at yapbrmaga a, a- va ı muttaı e ı e ıt eyen erının k dr d alı B ı:::ı· Ak amıy e an uım gı ı mı e .. 

· ı· B ld K dk.. ·b· tak • b. · h " t · 1 ktriw ·1m • d dah.ld" a osun a ç fan ay ft ı - l lbe k. ·· "' l nız ı, u an, a ı oy gı ı mm a- rın tes ıtme ve ona göre ususı mıt ır. e e ge çevrı esı e ı ır. k .dd uh.ti. . d .1 er e tte ı en par mancuıy • 
lar da ötedenberi hayatlarını doku- d 1 Ş h • • 1 .. tah M.. h üh d. • hri 1 aya cı en m 1 mız e sevı • · ti kt d. 

trlen e vagonlann ihzarına ça ı- .. he nd~ızbe gde enh lmu aasfıı ~tda k~sııtk.mk en ıbs~n bte uk- ı mit adliye erki.nından idi. Ter- ı •poArcu 3:.efıf rmlek eti ırd. ... 
macılık ile temin eyli yen yurddaşlar fl ıyor. mu en ıs ura a a en sar e- mız e 1 te ı ahnın ır uç f.. k d b. . . d. . . mator mem e e er e mag· 
· · k l ak t hlik · altı d d·ı k 1 1 k ·k ·kt k d ·· .... d·ı k 1 11 ne a ar ızı sevın ırmıt ıse l"'b. ti · t t b.. k ı~sız a m e esı n a çırpı- ı me te o an e e trı mı an ay a ar surecegı zanne ı me - I . d l d k d u ıye erın gaye a ıı aTf1-

nıyorlar. Pyrethrum ile bes ıene sonra ve daha ileri tedir. tzmı~. ~-n ayr~ malmsı atuo a ar 
1 

lanmaları lazımken, Türk müie-
B beb. t dd eessuru mucıp o Uf r. . . h. 6. h d yl"'b. unun se ı uyuş urucu ma e- - - - --~- - T b ile d . .f . d tının ıç ır •a a a mag u ıyete 

ler inhisarnın, piyasanın istediği nu- Uzu·· m rekoltesı· Satış kooperatifleri d e r ffeaker ytlenı d·vııu:ı esın e alışkm olmamasından, bunun 
marada ipligw i zamanında getireme- e muva ıye er ı erız. h k ·· l - K J azmı pe guç o ayor. 
mesi piyasaya arzedememeaidir. Ziraatİ ilerliyor Tahmin heyeti on gün Sataş heyeti umumlyele- ızı yarahyan ar Bence her feyden evvel sporu, 

Bu kabahatlan yetmiyormuş gibi rlnl yapmağa başladdar Armutlu köyünde Ibrahim amatör anlamıyle kabul etmek, 
şimdi de, dokumacılar, ticaret odası, Bu yıl Bornovada ziraat mü- sonra işe başlıyacak k ... b h · l k 

1 1 k b 
h d d' Ozüm kurumu müdürü B. Is- kızı Zitanı açırmaga teşe büs sporcu~. f4 ~yet o ara tanı· 

gazete er «ip ... i u ram» ~ar ır A ı- 1 c!:dele. istasronu istey;enl~re d_?rt Geçen sene bugünlerde üzüm .
1 

Hakk V 
1 

.
1 

B M h 'p eden ve on bet gijn hasta yatacak mak bızı bu •ahada olgunlQftır• 
ye ~rbar bagmrken, ~atta '(ekal~t yuz bın pıretnım fıdesı dagıt- rekoltesi tahmin heyeti faaliye- mAaıd .t1 

• elra 1 e iki. • u -~n 1 derecede biçakla yaralamakla mak için lazımdır. 
t~tk.~kler yapdınrken ıdarenı?' hır ı mıtbr. Trakyaya giden fideler te geçmit ve rekolte tahminini Eryb ınl~ dg~. mj eD evvt . . gu suçlu amele Hüseyin oğlu Mus· NERiMAN GORSA 
turlu _hu~ranı kabu~ etmem_:sı, b~h- yolda llozulduğundan mumi yapmıt idi. Bu sene havaların ey 1' un e mur u ıncır sa- f h · · ... ah 

k- ı d hf kooperatı'flerı·nı·n heyeti umu- ta anın. fC rımız agırceza m - Denı·ze akan r~nı ~n. ar _ey eme~ıı şaşmaga eger ı müf ettitlik Bornovadan yeniden serince gitmesi hasebiyle asma- k d k 1 
b h-d d miye toplantılarında hazır bu- emesın e ~erey~n etm~ t~ ? an 
ır .a ıse ır · . .. 50000 fide alınması için bir me- larda salkımlar henüz tamamen uhak t 1 k } J 
H Olmazsa msan kabahatını go lunmuslardır. m emesı ne ıce enmıf, ı ı ay " v 

ıç - mur göndermittir. Böylece yol- t kk··ı tm . t• O gu··ne h agım ar •. "h . h. d d b . efe u e emıt ır. n Bay. lsmail Hakkı dün ak•am on. h_ef gün apsine karar veril-
rl u~, 1 tıyl 8~1 

• ısse e
1
r h. e, ~dnun .~- 1 Iarda çürümesine meydan veril- kadar salkımlar tetekkül etmit Y ti 

csı çare ennı arar. n ısar ı aresının meden Trakyaya k d f. d I l ... . . ah . h . b ,ehrimize dönmÜf ve Bay Muhip ı mıt r. Karşıyaka iskelesinden Osmanzade 
d suna piyasa "ht' l n a ar ı e er o acagı ıçın t mın eyeti u ta- Aydında kalmı·.tır. O havalı.de u·· mevkiine kadar olan mıntakadaki lağım 

epo ı d k' _nıl?k1l ~yac~ o mı?'aı· taze olarak gönderilmit olacak- rihten sonra ite baslayarak re- o ç sene 
numara ar a ı ıp ı en yıgıp <.ı:ıp ı· ı tır T ky b .. .. I I d k l h . . . · ak teşekkül edecek daha dört İncir ve helalann deniz.le irtibatı kesilmek 
g-im var» demesi kafı degw ildir. b • ra anın utun a an arın a o te ta mınını yapac tır. ıabş kooperatı.fı"nı·n heyetı" umu- Hapse mahku" nı edı"ldı· üzere belediyece tedbirler alınmı~tır.Bıı 

P. ı k · l'k ı·ste u faydalı ne batın çok güzel ye- • ' • • • • . ıyasa muta surette ıp ı . - ti, .... .. . I . ...
1 

d 
12

l Su mÜtahassısı miyelerinin toplantılarında bu- sayede deniz banyolannın sağlık durum· 
. mıyor. ihtiyacı olan numara ve cıns- ecegı umıt erı sag am ır. . lunacak ve ondan sonra tehri- Karşıyakada oturan zahire tüc- lannı şiddetle alakadar eden bir mahzur 

ten iplik arıyor. işte bu kadarcık ba- yerde bu yıl deneme tarlaları açı· BugUn Bergamaya gıdiyor mize dönecektir. carı bay Şemseddinin hizmetçisi giderilmiş olmaktadır. 
sit bir işi kavrayamıyanların elinde, lacaktı~. .. . . .. Sıhhat vekaleti ~u mühendisi - • • • Narlıderede Ali kızı 12 yaşında Evli bir kadını 
devletin en güzel kararı alt üst olu? Manısada mutefebb11 bır Turk mütahaaaıs profesor Amerikalı Aşiretler bayan Huriyenin Bostanlıda ha-
gidiyor. genci eczacı Memduh Bornova 

1 
B. Rrayt ve refakatinde Anka- lasının evine gece geç vakit gi- Kaçırmağa te,ebbUs 

Buhranı gizlemek ne temin eder? mücadele istasyonundan bu yıl ra hıfzısiıhha müessesesi müdür Yaylalara çekillyorlar derken önüne çıkarak zorla köp- edenler 
Hüner hatayı görmek, noksanları aldığı 100.000 fideyi dikmif ve 

1 
muavini doktor B. Kamil ve sıh- Jzmir civarında ve Menemen- rü altına götürüp kirletmeğe te- Menemen kazasının Ulucıık 

hisset~ek bu hata ve noksanları ön-ı tuttu_rm~ftur. Geçen s«:~~ aldığı 
1 
hat ~üdü~ doktor B. Cevdet Sa- le Seferihisar ve Kuıadası bava- febbüı etmekle maznun Ömer I köyünde Bay Hasan Tosunun ka

lemektır 50 bın fıdeden elde ettıgı mah- ı raçoglu dun Kartıyakad&ki be- lisinde bulunan atiretler bugün- oğlu Osmanın mevkuf en duruş-
1 
rısı 23 yafında bayan Emine ko-

1.n~isar idare.'i iplikleri Mısırd<!-n 1 s~l çok kuvvetli olm~~ ve kendi- ! tediye ~ocuk yuvasını tetkik et· lerde sürüleri ile birlikte Kü- ması sona ermit ve maznun üç casından bofanma davası açmıt. 
getırıyormuş. Mısır buraya aylarca ıı bu mahsulden en guzel ve kuv· ı mitlerdır. Heyet bugün Berga- tabyanın Murat daği yaylalarına sene ağır hapse mahkum edilmit-

1 

Menemen hukuk mahkemesinde 
uzak olan bir yer değildir. Nihayet vetli (filit) hazırlamıftır. maya ve yarın da Cellat gölüne hareket edeceklerdir. Bunların tir. ki davasında bulunup köyüne dö
beş on gün içinde piyasanın istediği Manisa topraklarının bu neba- giderek tetkiklerde bulunacaktır. hayvanlarının baytari muayene- ! Bornavada oturan lngiliz te- nerken bir tecavüze uğramıştır• 
iplikler buraya yığılabilir. Bunu yap- ta çok elverifli olduğu tahakkuk - '' ' • ~- · leri ikmal edilmiştir. ba<:.aından Madam Adela Joli- ı Köy yolunda kendisini zorla ka· 
mak zor b~ iş mkidir? etmi,tir. Baş müşavir lstatl t•kttl k nin yankesicilik suretiyle parası- 1 çırmağa tetebbüı eden Mene-

Ne yapa ım i inhisar idaresi ha- Önümüzdeki sonbaharda da- BugUn Ankaraya gidiyor S 1 U U aca nı çalmakla maznun Rüstem oğ- 1 menli Hüseyin oğlu Mustafa ..,e 
kikatle karşılaşmaktan korkuyor. , ha 500.000 fide dağıtılması için Pazar günündenberi fehri- Halkevleri larafından açılan 1 lu Hüseyin durutma neticesinde Hasan oğlu Hüseyinin ağırceza• 
Buhranı görmemek için gözlerini ka- Bornova mücadele istasyonunda mizde bulunan ve İplik meselesi- uınumi kütüphaneler, okuma oda- bet ay 29 gün hapse mahkum ol- 1 da muhakemeleri bitmiftir. 
pıyor. Yalnız deposundaki ihtiyaç hazırlıklar yapılmaktadır. ni tetkik ettiği öğrenilen ikıtsat ları ve lisan meslek dershanele- muıtur. Mustafanın iki ay yirmi giill 
harici ipliklere gözünü açıyor. - .. • • • • - k l · h kk d · · H·· · · d ·· w h · ve a eti iş miitaviri Fon Der Por- rı a ın a muntazam ııtatis· 'ııu' 9'l'I useyının e on gun agır apıl"' 

Dokumacılar Vekaletin sen ve Fuar komitesi ten ve refakatindeki zevat bu- tikler tutulacaktır. Bu istatistik- Takas komisyonu !erine karar verilmittir. 
kat'i tedbirlerini bekliyor. Fuar komitesi dün öğleden gün Afyon yoluyle Ankaraya 

1 

ıerin bundan sonra mahallin en Takas komisyonu dün öğleden iki vicdansız daha 
HAKKI OCAKO{;LU sonra doktor Bay Behcet Uzun 

1 
gideceklerdir. ı, müşaviriyle ar- büyük idare amiri vaaıtasiyle top- eTI·~l vali muavini bay Cavidin Tepecikte kıpti Baygının kız• • 1 

-11 baıkanlığında toplanmıt ve Fu- kadatlarının Ankaradan ıonra lanacağı kültür bakanlığından be kanlığında ticaret odasında 6 yatında Meli.batı kirletmeğe Ha ık evinde 1 ar İfleri etrafında görütmelerde 1 Adana ya gidecekleri zannedil- ,ehrimiz kültür direktörlüğüne toplanmıt ve takas işleriyle meş- tetebbüı eden kundura boyacı· 
bulunmuttur. mektedir. bildirilmi,tir. gul olmuttur. sı Tahir oğlu Mehmet Turguduıı 

1 - Bugün saat on altıda köy
cülük, on yedi otuzda kitapsaray 
ve yayım komite toplantıları var

: _· . t ~ ır •• :-· ... BJ• ağırcezada iki aene, dört ay -.,o 
yine Tepecikte Zeytin sokağınd• 
Sabahat adında altı yaşında bit 
çocuğa tecavüz ederek kendisi• 
ne hastalık atılayan Hasan Talı• 
sin de bet sene ağır hapse malı• 

dır. 
2 - Bugün saat 18 de sağır ve 

dilsiz mektebi direktörü hay dok
tor Necati Kip tarafından alko-

1 
lizm hakkında bir konferans ve
rilecektir. 
Halkımızın ve bilhassa mektep
lilerin gelmeleri rica olunur. 

TORK DtLI KURSU 
1 - Hnlkevimiz Musevi vatan

datlar arasında T ürk kültürünü 
ve Türk dilini yaymak mı:ı1<sa
dıyle birisi Karataş, ikisi K . -:P.

ciler okulunda olmak üzere ui 
T ürk dili kursu açmıçtır. 

2 - 12/5/937 den itibaren kayt 
muamelesine batlanmışbr. 

3 - Kayıt muamelesi için Ka
rataş ve Keçeciler okulları di
rektörlüklerine müracaat edile
cektir. 

4 ·- 21/5/937 cuma günü ders

TELEFON: 3151 TAYYARE 
Yalnız mevsimin, senenin değil, sinema aleminin bUyUk bir lbdaı, harlkuUide bir eseri 

K ALiÇA MERi STUART 
" l\'l A RY () F SC()'rLAN O ,, 

Frederic March - Katherine Hepburn 
Yüzlerce sanatkar, binlerce figuranla beraber bu şaheseri canlandırdılar 

Binlerce gazetenin tefrika ettiği, milyonlarca insanın okuduğu lııgHtere tari
hinin bu en esrarlı safhasını beyaz perdede can andırmak için milyonlarca do· 
Jar sarfed ilmiş, aklın kabul ederr.iyeceği fedakarlıklar yapılmıştır. 

ayrıca " PARAMUNT ,, Dünya havadlslerl filml 

Dikkat: Bu filim çok büyük o1duğundan seans silatferi bu 
hafta için şu şekilde tcsbit edilmişt ; r. 

lere başlanacaktır. 
Bugün ~ • 3,30 · 6 · S,30 · 

~ .. · .... ,.. .. ...;.... ı'"'"·ı..·_:;_ . . \., • .. '"'. :. ı . ·, ·::·- .. :.!.,'.:~,--~~~ı· .. \~._,ı,~ 

til ve nefyedilmesi ifadesini ta-1 lçin ayn ~ ısaıaıw• ·-·· ··-,-- --- - • . -
air hatlar azılch ve mUhUr~ içbı mz Niidell Nuri ~ b1mqtı. lkallup tlstlerine yUrilaek, her b!rld bir JJUI' mmunn.. - ....... 

kum edilmittir. - -
Kolonya r.almış 

Kemerde Sürmeli sokakta NO" 
dime Şükranın evinde, Süley• 
man oğlu Hali~ sermayelerdeıl 
Mehmet kızı Behicenin bir şifd 
kolonyasını çalmış ve yakalaıı• 
mıftır. 

Bundan başka yirmi dört sa•' 
zarfında iki hırsızlık, üç yaral•'" 
ma hadisesi olmuştur. 
Yakalanan Esrar tücccır• 

lkiçeşmelikte Namazgah ı<a• 
raman sokağında 34 numara~• 
Mustafa oğlu Boşnak Mehmechtl 
evinde yapılan aramada 29 graıı' 
esrar ve esrar tartmağa mah•~' 
küçük terazi ve bir esrar biçır.i' 
buiuna.rak alınmıt ve Mehmet ya• 
kalanmııtır. 



PERŞEMBE 13 MAYIS 1937 

fiöKUlfU, • ":!? 
t.;;..= vı:- Al HL&Y ..!LJ 

Ne acaip istismar 
vasıtaları var 

latanbulda mukim şairimsi bir 
zat, biyografik riaaleler çıllarıp 
•atıyor. Bu riaalelerin baı tara
fında, söule tenkide benzer su
dan birkaç aatır •• Geri yanı biyo
gralya ıahibinin seçme yazıla
rıyle doldurulmuş .. 

• ~ 'YENi ASIR 

Parti grubu toplandı 
Başvekilimi e Pariste ~österilen ge
niş muhabbet ve dostluk iyi karşılandı 

Piyangoda 
kimler kazandı? 

"S&liıfe 3 
, 5 

c:~ÖŞ~MDEN ) 
Koku almak 

rekoru 
Dün; :tayyare piyangosunun bilyilk 

ikramiyesi bana düşecek te ben de dert
ten ve borçtruı kurtulacağun, şöyle ge
ni§ ve rahat bir nefes alacağım diye 

• . • • hayalen mesut dakikalar ve gUn1er ta-
- 8Qf taralı bırıncı sahılede - ı ,,,, 1 k 11 edi kapı vuruldu Içc.ri 
2959 1185 .32600 35386 31998 .,,,.rnrcnça. P · 

28418 13620 35112 26471 6240 ne girse, kim girse beğenirsiniz? 
20873 31101 24975 38613 39522 Yüzü buz gibi soğuk bir alacaklı .• 

7800 14524 2891 30466 13943 Onu görür görmez, hayalim al takke, 

11177 16556 12178 32786 401 ver külah oldu. 

Olur a... (Bu da bir hizmet) 
elenebilir: Belki bu ıeçme yazı
ları aslından okumıyan, mesela 
(Hamid) in Arap harfleriyle ya
zılı kırk yıllık eserlerinin mev-
cudiyetinden haberdar olmayıp 1 k d r d r·· k. b. b t 
ta, biyogralyada Türk harlleriy- S en erUD 1mantn a Ur 1yeye 1r Ser es 

2456 37521 1237 29401 3634 - Ne var, neye geldin? Diye zoraki 
29 335 20328 34 731 121 17585 bir sual fırlattım. 
21071 24319 25964 34918 Herif yılışık: bir eda ile: 

~y:;~~~t;:;i;:;lib;;,;~::~~i mıntaka ayrılması meselesi tetkik ediliyor 150 URA KAZANANLAR - Hani! Si7J göresim geldi de •. Dedi. 
- E? Dedim. 

24153 18215 7039 25794 15905 
13980 20449 
11396 16128 
22247 10017 

adamlar da vardır belki.. Ankara, 12 ( A.A ) - C. H. P. gru- Pariste iken iki memleketi . alakadar sının hU5US muhabid.. bildiriyor: * bu dün 11/5/937 Antalya saylavı dok- eden meseleler hakkında Fransız dev- Bu haftadan itihal3eD sabah akşam 
9109 24296 37874 

22742 26960 18899 
38551 15943 24670 

- Şu bir parça birşey de vardı. Ha-
ni Vai-53 dedim, alırım dedim. 

Gelgelelim, kazın ayağı hiç te tor Cemal Tuncanın reisliğinde top- let ricaliyle yaptığı tem~ları anlatmJş içtima eden ek.c;pcrler komitesi dün ts
öyle değil. Kazın ayağının öyle lnndı. Söz alarak kürsüye gelen hari- ve başbnkanımızın Fransadaki seya- kenderun limnnında, Selanik limanında 
olmadığını biz.e (Nazım Hik- ciye vekili vekili Saraçoğlunun dış po- batinin tamamen hususi olma~nil rağ- Yugoslavyaya verilen serbest mıntaka-
rnet) e ait biyogralya risalesi litikamızın son durumu ve Hatay me- men Türkiycye ve Türkiye başvekiline ya müşabih Türkiycye bir serbest mm-

5332 3852 445 
11973 10302 22171 

2905 30521 
39764 37778 

· · - Iyi demi?.ıı! Dedim, otqr ~ 
lım, dediğin tatlı qeyi alamazsan bile 
acı bir sigaramı olsun i~rsin. A mü
barek sende nasıl bir hassanın kuvveti 
var ki malihulyadan bile koku alnu§
sın. 

göateriyor. "Selesinin son safhası hakkında verdiği karşı gösterilen geniş muhabbet ve sa- taka verilmesini kabul etmiş ve esas-
Kırmız.ı kabında fairin ka•- i.7.ahat parti grubunca müttefikan ıas- n;ıimi dostluk tezahüratına dair mnlu larını görijşmüştür. Bundan başka müş

ltetli bir vavürü bulanan risale- vip edildi. mat vcrın.İ§tir. Parti grubu bu ınalun:a- terek para meselesini, posta meselesini 
nin bir mukadaimesi var.. Ber- Bundan sonra başbakan İsmet lnö- tı büyük bir memnuniyetle karşı)amış- Yf gümrük idaresine ait meseleler gö
bat: nünün Londra seyahatı hakkında ma- tır. rüşülmüş ve bazı es:ıslar kabul edil-

100 URA KAZANANLAR 

19636 18443 3431 ~8957 21376 
5497 31392 21790 4294 15696 

29847 31018 

T enkit değil, tariz değil.. Ba- IUmat veren Saraçoğlu başbakanımızın Cenevre, 12 ( AA ) - Anadolu ajan- mlştir. 
yağı yerin dibine geçirme. ••••••A••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• • ••••• .. •• 

Haber resmen 
teeyyüt etti 

Diye hayli nldım, verdim ve ne 
yaptım yaptım bu alacaklıyı başun

dan savdım ama, kendi kendime ele 
güldüm. 
Meşhur bir hikaye vardır: 

Geçirmiı zavallı adamı yerin • 1 • t-f tt • ... 
'Jibine fairimıi zat: (Macera pe- J8D 8r ·JS 1 8 MI · e 1. r 
reat) demiı, (mukallit) demif, 

Bektaşinin birisi hastalanmış, otur-
duğu yerde, üstü baharlı bir çorba 
canı istemiş .. 

- Baş taralı birinci sahilede - _ Şöyle SJcak ve baharlı bir çorba ne yaptığını bilmez. demiş, ha-

yali ham peşinde koşar, şeniyete L hl b b R d 
aymaz., paşa z.adeliğini düşünmez e e ı·cı· ay eşa 'ın ~futbol fede-
de komünistliğe kalkar demiş ... 

komiseri muavinliğinden azledilerek 1 olsa da içsem diye düşünm"" • 

Volga. aske~ m~takası ku~_andanlı.~ı-l Sen misin bunu düşünen;uştak! kapı! 
na tayın edılmesı mareşalın gozden duş- 1 komşunun çocuğu elinde boş bir çorba 
tüğü hakkındaki rivayetleri parlak ve 

1 

kAsesiyle çıkngelmiş: Hülasa zavallı şairi iki sahile 

dolusu ayıpladıktan sonra geri rasyonunda vazı·fe al uhte 1 
kalan ıahifelerini doldurmuş ,,. ması m me 
adamcağızın en ~eçme şiirleriyle 
ve çıkarmı, risalesini $atılığa .. 

resmi bir surette te:it e~tir. ~~ı ge- - Annem hasta! Babamın da selamı 
neralın en parlak bır şekilde yuksel- var, şu tası gönderdiler çorba istiyor-
miş olan askeri ınes1ek hayatı şimdi Iar. ' 

Ve... Kırmızı kabında şairin 
kasketli kalası resmedilmiş ki
tap harıl harıl 11atılmada ... 

Alkol zehirdir. Tenkit edilir, 
hatta propaganda yapılır alkol 
aleyhinde anlarım amma ... 

Anti alkolizm konleransı ve
ren, •onra rakı satıp para kaza
nan meyhaneci görmemiştim 
ömrümde ... 

Ne acaip istismar vasıtaları 
11ar! 

K. mr>r.nNı;-~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Haydarın 
izahatı 

- BQJ taralı birinci aahile.de -
landı. 
Hakkıyı baygın bir halde dışan çı

kardığımız esnada takımımz 2 - 1 ga

lip vaziyete geçmişti. Bunu gören Hak
kı bliyük bir gayretle çenesi kırık ve 

ayağı sakat olduğu halde (Çenesinin 
kırık olduğunu henüz bilmiyorduk) 
oyuna girdi ve oynadı. 

Neticeyi biliyorsunuz 2 - 2 beraberc
dir. 

Bcşiktaşm sert oyunu hemen bütiin 
oyuncularımw s.: katlamıştı. 

Ertesi günü Kadıköyünde Fener sta

dında Fcncrbahçe ile karşılaştık Bizim 
oyuncular çimen sahada alışınadıkl:m 
ve bir gün evvel de çetin bir maçtan 
çıktıkları için çok yorgun bulunuyor
du. Ve bunn ilfıveten takımın kuvveti-

ni yüzde kırk indiren Hakkının olma
yışı ve Fethinin 20 nci dakikada sa-

0katlanarak oyundan çıkması ve Alinin 
sakatlanması O - 6 lık neticeyi almamı
uı başlıca amildir. Zaif knlan takımı

mıza Fener üstün bir oyun oynamıştır. 
- lnz.ibat tedbirleri alınması hak

kında mürncantte bulundunuz mu? 
- Hayır.. Bilakis Gnlatasaraydan 

Lütfü otele kndar gelerek tzınirde 
Galatasaraya karsı yapılan hareketten 
dolayı fazla sinirl0 nrn Galatasaraylıla
rın pek hnklı oları:'k bazı hareketlerde 
bulunacagını söyledi. Ben de; 7.nnnct
ınem. Biz oyunumuza bakarız, dedim. 
Ve şunu da söyleyeyim ki hiç bir kim
se her hangi bir harekette bulunma
mıştır. Ve bizim de müracaat ettiğimiz 
kat'iyyen doğru değildir. 

Orman yangmları 

Orman yangmlarmn karşı 
fimdiden tedbir alınması ziraat 
vekaletinden alakadarlara bil
dirilmi~tir. 

Türk binicileri 
Paris, 12 (AA) - Anadolu 

Ajansmın hususi muhabiri bil
diriyor: 

Bugünkü Milletler arasında 
kupa yarışında ekibimiz umu
miyetle iyi bir der,.c~ almıştır. 

On dokuz Mayıs spor şenlı.klerı· ı· "l·n lzmı·rden on beş kırılmıştır. Dün sabah resmi bir ma-ı Demiş .. Bektaşi, tövbe ve istiğfar ge-
'l;' hiyet alan kararın daha ziyade gürül- tircrek: 

J A k ' d tüye sebep olacak bir sukutun mukad-1 - Allah Allah! Malihulyadun da ko-
a t et 0 ara ya a Vet edilmiştir demesi olması imkansız değildir, Ma- ku alan komşular varmış! • 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimizden) muhtemeldir. Bununla beraber bu hu- Anknra, 12 {Telefonla) - 19 mayıs rcşnl Tukaçevski geçen son kanunda 1 Diye bir daha hulya kurmamağn ye-
telefonla) - lzmirde ajanlar arasınd.ı susta henüz birşey söylenemiyor. spor şenlikleri Ankarada büyük atletizm Radek ve arkadaşlarının muhakemcle- min etmiş .. 
bazı mühim değişiklikler olacağı ha- O k k l"b"" k" d b R faaliyeti içinde geçecektir. lstanbul ve ri sırasında dolayısiyle itham edilmişti. .......... ····· 

B. h b _ . d'k· ço spor u u u er anın an ay c- H lb 
her alınmıştır. ır a ere gore şım ı ı 1 b:miden tanınmış atletler şehrimize gc- Radek mareşalın yaveri olan bir z.abi- a uki hem daha tövbe edecek hal-
f b 1 1 t. · 1 · t"f t ek şat Leblebicinin futbol f edcrasyonunda I k • ı · d b tl d d d ut o ve at e ızm aııın arı ıs ı a e m ece tır. zmır en on . eş a et avet tin Londradaki Sovyet ntaşcmilitcri ile e eğildim,. ya piyanko çıktı ise diye 
niyetindedirler. Belediye reis muavini B. mühim bir vazifenin ba~ma getirileceği edilmiştir. Bunlar ayın on aördünde An- Troçkistler grubu arasında temas ve 1 düşünüyordum, çıktı ise diye düşünü
SuaClın Futbol ajanlığına getirilmesi öğrenilmiştir. koraya hareket etnıiıı olacaklardır. muhabere vasıtası oldui','UnU söylemişti. yordum ama s;ıkn :ıka_, evvela ruacakh-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ]arın sohtuk çeh.relc.ıi çıktı. 

Vivana - f?eşte birleşmesi ı Maı·este ·ıngı·lı~z Tali bazan da böyle tersine piyango 
J _ -1 ikramiyeleri! çıkartıl'. 

Bu haber Viyanada pek kralı şerefine IRLAND~;~ 
müsait karşılanmış değil -Baş taralı birinci aahiled•-ı lngiltere Jıonıolom •ayın bay Nümayişler ôldu 

Londra radyosunun saat 21 de çal- Grek'in ulusumuza karfı izhar -Baştaralı birinci •ahilede--

M dJğı İngiliz marşı ve müteakıben ln- ettikleri samimi duuaulara ve 
K B ti • \ d • "0 altında yeni kanunu esasi pro·esini Ont e efl acarJS anın iŞ SJya• li.z. kralının Londrada söylediği nutuk aeı.ıgili yurdumuz hakkındaki .. k • • tır B ~- kn 

d·nı . . muza cresını yapmış . u muza e-
ı enmıştir • h · l • t kk.. d · • • d ~ • t• • d · temız ıs erıne eşe ur e erım. relere bugün de devanı olunacaktır 

SetIOJ egJŞ Jfme"Stne 0"1UafJZ Jr to~al çok beliğ bir. üade _ile iınpara- Bugün teteı.ıvü5leri fere/ine ba-' Dub!in, 12 ( A.A) - lrlanda h~kü-
lst~nbul, J 2 (Telefon) - Viyanadan ve Lehistan dahil olacaktır. .. luk balkının maJestelerme karşı rada toplandıgımız Sa Mare!te mcti eiimhuriyetrilcrin bir nümayişini 

bildiriliyor : Kont Bet1en hükümetin hariçte takip g?sterdiği sempatiye teşekkürlerini bil- Kral Altıncı Corcun tacidarlık ynsak etmis1ir. Buna rağmen cümhu-
1\1 · b" ı dirmiş ve hidematını teyit etmiştir. el il Avusturya ile acarıstnnın ır eşece- eıtiği siyasete umumiyet itibariyle taraf- evirlerinin mi etlerine feyizler riyeiçi!t-r bir 1ıümnyİ.'.j alayı tertibine 

1 h b J · • f ı Yemeğin sonlarına do&'t"ll İngiliz je- • ği hakkında ~e en a er er mevsım51z tar o duğunu kaydettikten sonra Mnca- getireceğı emniyesiyle doıt mil- ve bir topl::ıntı yapmağa teşebbüs et-
d . F ı k · h h neral konsolosu ayağa kalkarak, Türk- l h b . addedilmekte: ır. i va i cümhur reisi mtana arici siyaset başka bir veç e et esa ına sevınç içindeyiz Ka- mişlndir. Yii:dı•rce polis memuru ınU-

B. Miklasın Peşte ziyareti esnasında ar- verdirmek için küçük itilafın teşebbüs- çe şu kısa nutku söylemiştir. dehimi Majesteleri Kral ı.ıe Kra- dnhalc t tmiş ve J!'ıstik sopalarla mil-
i · 1 h" d b ı · · k" Sayın bayanlar ve baylar, şidük Otto meselesi görüşülmü, ve iki crı a ey ın e u unmuıı ve demıştır ı: liçe ıereline kaldırır, kendilerine tcac!dit h:.icumlarda bulunmuştur. Bir-

E~ M · b ı h k d • «Kadehimı· ... ı· Türkiye cümhu- 1 k milletin §efleri bu hususta fikir teati et- - ger acarıstan öy e are ete er- • .... ı.ıe milletlerine aaadetler dilerim. 
1 
ço silfihlar atılmış ve birçok kimseler 

e k d' h · 1 11 1 rıyeti reisı' •erelı'ne kaldırmag" a , 
mişlerdir. s en ı ma vına yurümü, o ur. ıv aca- davet etmekvle bu"'yu'"k se"'ı'nç duyu- İngiliz kral ve kraliçesi şerefine de yaralanmıştır. 

B d 12 (A A) M b ristan yn kom§ulari" le ve ilkönce Ro- ., l D blin 12 ( ö R ) D bl' d u ap~te, · - e usan " şampanyalar içilmiş, bu sırada orkcs- 1 u • · - u ın e za-
mnnya ile anlac:malıdır. Yahut ta Tran- Yorum. Hızlı adımlarla ilerlemek- b ta ·1 ·· h · .1 meclisinin toplantısında eski başvekil .. tra lngiliz marşını çalmış, İngiliz ko- 1 ı e cum urıyetçı er araSJnda Mi-
silvanyada can çeki"en Macarları dirilt- te oldugu" na memnuniyetle gör- d ' 1 k cl B k" ı Kont Bet1en büyük bir nutuk söyliyerck " J lonisi marşı ağı:Lla da söylemişler ve ısc er çı mı:i.ır. az.ı ımsc er yara-

h d k 1 mc.k için bütiin enerjisi ile beynelmilel uüğümüz bu memlekette otur- alkışl"'nmı ... lar..Jır. fo.nmışlnrdır. 
Avrupanın ekonomik 88 a a yü se nıc- bir harekete girişmelidir. mak fere/ini haiz olan bizler, bu .. -s n - • - -
sini temin için bir takım rüçhanlı mu - K k d h Valimizin bu nutkuna jeneral kon-

ont Betlen hükümette miskin parti a e kaldırısta Atatürk ismi-
meleler tesisini müdafaa etmiştir. Bu mücadeleleri içinde bucalıyan Macar ef- nin her lngili~ kalbinde bulduğu 
sisteme bir taraftan Almanya, Avustur- karı umumiyesinin nazarı dikkatini Ma- derin •aygı ve sıcak hissiyatın 
ya, ltalya, lsv:içre ve Çekoslovakya gibi car ekalliyetlerini tehdit eden tehlike tercümanı olmaktayız.. Atatürk 
endüstri memleketlerle. diğer taraftan üzerine celbetmeğe davet ederek sözleri- fere/ine ... » 
Tuna havzasındaki ziraat memleketle:·i ni bitirmiştir. Bütün davetliler bu çağ.ırıllıya he

~---~---~ ............ ~"!"'"--.~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ Yecanıa nyağa krukınışlar ve büyük şc-

M u SSO) İn İ - Hitler mülakatı fimiz şerefine içmişlerdir. Bu sırada or-
kestra istiklal marşını çalmış ve hara-

B • • 1 A k k d · retle alkışlanmıştır. U mu. a atın ya ın a Bir, iki dakika sonr.ı valimiz B. Fazlı 
Güleç şu nutukla mukabelede bulun-

y a p ı~acağı bildiriliyor :17;;ar~0n•o1°., "'Y'" bayanlar 

Paris, 12 (0.R) - Viyıına- soliniyi alarak Şansölye Hit)er• 
dan gelen haberler şansölye le mü akat için Berştedgadeo~ 
Hitlerle B. Mussolini arasındaki götürecektir. 
mülakatın yakında ynpı'acağını Avusturya resmi mahfeJleri 

lngiliz 
• • • • 
ıtımatmasını 

sefiri 

solosu Fransızca olarak cevnp vermış
ler ve izhar edilen samimi duygulara 
teşckkiir etmişlerdir. 

Mühim ifşaat 
vardır 

Ziyafeti bir suvare takip etmiş; ge- -Baştaralı birinci aahilede
cenin çok geç vakitlerine kadar çiCt- mak lazımdır ki Amerika sefirleri ekse· 

ler dansederek bu mesut geceyi nt>şe riyetle diplomatik devlet adamı değil. 
içinde geçirmişlerdir. j ıerdir. Ve sefirliğe tayin edilmiş siyasi 

NOT Ö ~ __ .:ı·~· • •• a·· §ahsiyetlerdir. Bu sebeple dahili siya-
- !JTt.....,ıutgtmızc gore un sa- .. • 

b h l d . • /:. . d Zt z k set munakaşalnrıyle temaslarını hiç kay-
tı yapı an mı uym e tı yan on- L _ 1 . d"l'k k ~ 

. z octmcz er. Şım ı ı nyde deger olan 
soloshanesı erkanı hazır bulımmtı§ ar- . 
d G ·z . f z ~· ,, nokta bu ıfşaatın Amcrikada çok derin 
ır. ece ven en zıya ete gc meyı tıu- • • 

d c1 • •. ı h k"' ıu· hır tesır husule gtirmiş olmasıdır c en aynı KmtSO os ane er anı a- · 
lıare bu ziyafete i§tirakten uazge~nıi§- N k MEHASIM Y APILDl 

l d . evyor , 12 (AA) - Dün a.kıam 
er ır. b d ura a Avrupaya mıklcdilecek olan 

Hitlere bay 
takdim etti 

bildirmektedir. Hatta Vienner d .. ha ziyade B. Hitlerin Vene-
Nachrichten gazetesi hususi diğe gitmesine ihtimal vermek- ••••• 

Lıkehurst kurbanlan için bir ihtiram me
rasimi ynpılmııı ve bu merasimde Al
manya büyük elçisi Cuther, kumandan 
Reescndahl ile İsveç konsolosu kısa 
nutuklnr ııöylemiştir. 

Bu merusimc Amerika ordusu namı
na mirnlny Bnirdc ve bahriyesi namına 
Amiral Laning iştirak etmiştir. 

bir trenle şansölyenin Avus- tedirler. 
turyadan geçerek ltalya yo- Bunun:a berabtr öj?'leden 
lunda oldağunu iddia etmek- sonra Viy;rnadan gelen bu ha-
tedir. berlerin doğrulu~undıın şüphe 

Umumiyeti~ bilı.lirildiğine edılmekte idi. Berlinden hususi 
göre? iki hükümet reisinin mü- bir trenin ltalyaya hareket 
Jakatı Pantekot yortusunda edeceği teyit edilmekle bera-
olacaktır. Bir rivayete göre ber B. Hitlerin bu trende oJa-
bu mülakat için B. Hitler Ve- cağı tekzip ediliyor. Bu sebeple 
nediğe gidecektir. Yine bir Avusturya gazetesinin verdiği 

rivayete göre general Göring haber etrafında tam bir karar-
Venediğe S[İdecek ve B. Mus· 

Berlin, 12 (A.A\ - Yeni lngiliz büyük elçisi B. Henderson 

B. Hitlcre itimatnamesini verirken söylediği nutukta vazifesinin 

lngiliz - Alman anlaşması davasını yürütmek olduğunu ve kar

şılıklı hüsnürıi yet sayesinde bütün ıauaJlakta bulunan meselelerin 

muslıhane bir tarzda halledileceğini beyan eylemiştir. 

B. Hitler verdiği cevapta lngiliz Alman anlaşmasını 

sıklaştırmak hususunda her eşyin yapılacağı hakkındaki Ingiliz 

arzusuna memnuniyetle muttali olduğunu kaydetmiştir. 

Berlin, 12 (A.A) - B, Hitler yeni Ingiliz büyük elçisi B. Sir 

Nevelle Hendersonu kabul etmiş ve yeni büyük elçi bu kabul 

Merasimde Avusturya ve lsvcç kon
ııolosları ile eski muhariplcrdı·n Lir grup 
bulunmuştur. 

Ncvyork, 12 (AA) - l lindenbwrg 
fnciasında kurban giden otuz bes kişinin 
cenaze nlnyının yapılmış olduğu Ham
bourg Amerika seyrisefnin kumpanyası 
rıhtımında on bin kişi hnzır bulunmuq
tur. Bnyrnklar ve çiçeklerle örtülü ola>n 
birçok tabut bunları Almanyaya götilre· 
cek olan Hamburg vapuruna irkiip edil· 
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''Hindenburg,, facıasının tafsilatı 

Birdenbil-e dev gibi bir alev ve 
müthiş bir gürültü oldu 

program hazırladı. Türk., hava kurumu bir 
yurttaşlar bu törene da vetlidi rl er 

Cumartesi gunu yurdun her ye
rinde hava tchitlerini anma gunu 
münasebetiyle büyük tören yapıla
cakbr. Türk hava kurumu lzmir şu
besi bu hususta bir proğram hazırla
mıştır. Halkımız bu törene davetli
dir. Proğram şudur : 

Yolcular, canlı meş'ale er 
halinde boşluğa atıl .... ııliılı 

Nevyor, 7 Mayıs (P.S) - Atlantik 1 
sahilini silip süpüren giddetli kasırga ~~~--.'"'!'ft'__,~,.._.,..,..._,......_._...,.,.. 

TOPLANMA YERi 

sağırlatıcı gürleyişlerle uzaklaşıyor. Yağ

mur durmuştur. Islanmış topraktan gü
zel bir rütubct kokusu yükseliyor. Mu
azzam tayyare meydnnında yalnız bir 

1 
A - Törene iştirak edecek süel, kaç yüz kişi bekliyor. 

sivil amirler, subaylar, memurlar, Projektörler kara bulutların arasını 
kıt'alar, Cumhuriyet Halk Partisi e.raştınyorlar. Nefis ejder gözüküyor ... 
Kurul üyeleri ve teşkilab, Uray ve Etrnfında gümüşü bir buğu dalgalanıyor. : 
mensupları, gazeteciler, mektepler, Pervaneler yavaşça dönüyorlar. Motör-

1 

kurumlar, müesseseler, ticarethane- )erin tatlı gürültüsü içinde cHinden-
1 

ler ve her sınıf halle çelenkleriyle sa- burg• büyük bir hava vapuru gibi ilerli-

bah saat 9 da Cümhuriyet alanında Orçtn sentkı /ötenden bu ıntıba 1 yor. 
toplanacaklardır. 20 - Matbuat mümessilleri rüyüşte bulunan bütün insanlar ve 1 IYt SEYAHAT ETitNtz Mt ? 

B - Toplantıya gelenlere yer gös- 21 _ Müftülük ve mensupları nakil vasıtalan da bulundukları yer- Bağlanma direğine yaklaşıyor. Çengel 
tcrilmesi, intizamın temini, alayın 22 _ Hahamhane ve mensuplan lerde bir dakika kalmakla ulu şehit- balonu~ burnundan sarkan halkay. ya-
tertip ve tanzimi, harekete geçirilme- 23 _ Spor teşekkülleri lerimizi selamlamış olacaklardır. l kala~aga hazırdır. Yukarıdan palamar-
si Mevki Komutanlığı~ aittir. 24 _Kızılay kurumu E B' d k.ka b. . . lar ıımdiden atılmı~tır. Yerde iki yüz 

- ır a ı ıtıncc mera~ıım ki . b 1 '- şJ C - Merasim kolu komutanı, 25 _ Çocuk esirgem kurumu k k d '1 un arı ya&;alamı ardır. Hava ge-

l k kil omutanı (Rahat) uman ası ve- .• · .. "'ki' 1 Zab" 1 f 1 
tayyare a ayı ·omutanı veya ve 26 _ Verem mücadele kurumu k .. . mısını suru ıyor ar. ıt er mega on ar 
olacak bir us subaydır. r~ce ve bu kumanda uzerıne mara- ile emirlerini veriyorlar. Pencerelerden 

TÖREN ALAYI 
27. -:_~ültür kurumu ve öğrenci- sımde bulunanlar rahata geçmekle yolcular mendillerini sallıyorlar. Gülü-

ler bırlıgı be be · · d ki ha ak A _ Ala ( K lba t t p . ra r meraaım yerın e yr yor, Jakalııyorlar. 
b I d f'nı k ?. 'ı )sme .. ar 28 - Y erlı mallar koruma kuru- dahi yine çekilecek ve bayrağın çe-1 - İyi seyahat ettiniz mi > 

u vhrın a 0 .. 8 uze~e ed"l aşa: a mu kilişini bildirmek için atılacak ikin- _Emsalsiz ı HindenbU'!f balonu yaflatken (Fotogıat Televizvon) 
~1 81~~a38oJe ~~ı~ .ı e~ l v~ 29 - İzmir ikinci mıntaka etibba ci topta yarıya kadar indirilmiş olan 1 _Size Avrupadan kopanlmıı çiçek- veya yerde sürünüyorlar. Bir saniye ıonra ilave etti : 

md saah ' k ti a 1 umt purıye bala odas3 ı bütün bayraklar yerlerine çekilecek ' ler getiriyorum. Daha tazedirler. Toprağa dokunur dokunmaz, muaz- - Balonda bir kabus geçirdik. Göı 
nlD an are e e Stne aşa U Va- o o· il k o L k b )t ld 11'-lki lik M lık ha Eş f-

3 
- ışç er urumu düdükler susacak, durmuş olan İn·! Balonda herşey sakindir. Neş' e, lüks zam yığın ~araya düımüt bir balık gibi amaıtmcı ir oimıe o u. "' önce ne 

n, çeşmelık, ezar . ~ı, .re 1 - Eczacılar kurumu l . .. .. .. ve emniyet, herkcai. inaan bilgisinin bir kıvranıyor, sonra tersine dönerek yaası- olduğunu anlamadık. Yanımıza yıldıruı» 
paşa, Dolap uyu caddesını takıben 32 - Baro heyeti san arla nakil vasıtaları yuruyuşe hA "---- 1 b 1 1 H" d b laaıyor. Bembeyaz atct halindeki y•mn- düıtüğünü sandık. 
Kad"f kal · d ki Şeh" 1:~ "d k kl d" aru.ıun o an u tan ı c ın en urg• 'S -· ı e esın e ıt~e gı ece - 33 - Borsa hyeti geçece er ır. · · d A 1 tik k .... · · Hindenburg balonu 2 Fakat mak.ina inmeg .. e buladı. · . .. . SÖYLEVLER ıçı~ e . t.an o yanuaunu gcçtigı ıçın .,. 
tir. 34 - Tecım ve endustrı odası ınuftchırdir. dan feryatlar, ist.imdatlar yükseliyor.Ha- O vakit panilı: bq gösterdi. 
~ .: Alayın geçeceği yol üzerin- 35 _ Bankalar A - B~ merasimden sonra hava Kaptan Pnıss, yanında kaptan Leh- zır bulunanlar koşuyorlar, fakat cehen- Yolcular b.aykınyor, her tarafa ko• 

d:kı ~carethaneler, kah~eh~~ler, 36 _ Musevi fukaraperver kuru- k~vvetlerı namına hava alayından ımann olduğu halde manevrayı idare nem ateşleri onlan. aeriletiyor. ıuıuyorlardı. 
dukkanlar alay geçerken ıgl!:rını hı- mu bır subay tarafından ediyor. Dünyayı hayretler içinde bıra- Oldukça uzun hır zamandan ıonra, Sepet topraktan anca1ıc beı alb metre 
rakıp mağazalarının önlerinde başı 37 - Komisyoncular birliği B - Hava kurumu, Cümhuriyet kan bu emaalsiz mürettehahn harikalqnihayet yaldqılıyor. Fakat kömür ha- mesafede iken, kendimi hoıluğa attırct· 
açık olarak alayı selamlayacaklardır. 38 _ Borsa simsarlar birliği Halle Partisi ve Şar namına ilbay diliplini ve bi]giıi bir daha göze çarpı- linde tanınmaz ce.etleri toplamaktan Ve bir deli gibi arkama bakmadıı11 

C -Yolda alaya girmek istiyenler 39 _ Beneberit kurumu Fazlı Güleç tarafından birer söylev yor. bqka birteY yapılamıyor. koımağa bqladım. 
kolun nihayetine kahlabileceklerdir. 40 _Şirketler söylenecektir. Kaptan Pruas Almanyaya aon radyo- DEHŞETU OLDU ŞlKAGOLU B. CLIFFORD diyor ki= 

D - Alayın yiirüyÜ§Ü, yuruyü1- 41 _ Esnaf ve İfÇİ kurumlan (C.H. C - Söylevlerden sonra askeri ıunu göndermiıtir. Gece geç vakit ara~tı.rmalar devam - fnfilıik sırasında Filips Mongoıı• 
te intizamın temini, alaya ehitlikte P. Esnaf ve işçi kurumlan bürosu muzika tarafından hazin bir marı Saat 19,23 •• Herıey yolunda ediyor. Yakın bir hangarda bir morg la birlikte sigara salonunda idim. Çık· 
yer gösterilmesi, merasimin idaresi başkanlığının tertip edeceği suaya çalınacak ve marş biter bitmez tay· - Heil Hitler 1 teais ediliyor. Hastaneler ıeferber halin- tun ve gezinti güverte•ine geçtim. Yere 
tayyare alayı komutanlığına aittir .•• göre) yare alayından aynlacak bir man- Bir fotoğraf malilnesin.i balona çevi- dedir. Bir yığın kararmıı demir enkazı inme manevrasını görmek istiyordum· 

YOROYOŞ SIRASI 42 - Hususi müesseseler ga asker tarafından havaya üç defa riyor. B"rdenbire ni,an aynasında göz !üzerine projekt~r~~r çevrilmiştir. cHin- Fakat birdenbire sepet altüst oldu .,c 
1 - Kılavuz iki süvari polisi 43 - Ticarethaneler ateş edilecektir. . kamaotırıcı hir parlaklık görüyor. Ayni denburg•dan butün kalan budur. boşluğa fırlatıldığunı hissettim. 
2 - Polis müfreze'"ı· 44 _ Halk ŞEHiTLERE SELAM anda, bir torpilin pr1tlamasına benzer Bütün şahitlere göre herşey son de- K ~ alkbğım vakit B. Monzonu da yıı• 
3 U y zabta ··&e · M 1 ağırlatıcı bir gümbürtü duyuluyor. Bir re<:e sür'atle olup bitmittir. Çok. sade 

- ra ı mu zesı ERAS MiN Y APILlŞI A -- Manganın ateşinden sonra nımda gördüm. O da benim gibi fırhL' 
4 -- Süel muzika A S h" lik ki . . d b l l _ d k. hamlede gök yüzü ateş içinde kalıyor.. ve çok korkunç bir felaket. Kulaklar 

5 T 
- e ıt te merasım tam sa- merasım e u unan ar aşagı a ı sı• M b" 1 k d b patlatırcasına ıiddetli bir infilaAk, ani bir tJmı~tt. İkimiz de yaralı idik. Birçok yer-

-- ayy~e alayı ve Hava kuru- at l 1 d. 1 t'kl~' · l ha lı _ ra ile §ehitliğin önünden geçerek ı:ıe- ua:uam ır 8 
ev ar a a uzun ir du- lerimiz yanmıştı. Bizi hastaneye kaldır' 

mu celenklerı e s ı aı marşıy e Ş ya . . .. :ı: man sütunu bırakıyor. Duyulm&mlf bir iştial, bir cehennem üzerinde koşuıan, 
6 :_Sava sakatlan ve süel emek- caktır. Marştan sonra merasim ko- hı~erı if~~~a~ldardır.lık H hızla ileri doğru koıuyor, Vağnerin bir erimiş maden parçalarına dalan kimse- dılar. 

liler kurumları mutanı hazır bnlunanlan hava şe- k - c~· ,h c:1mu~ Ik' p ~v~ operasını andırır bir dehşetle sanki ej- terin feryatları. Sema içinde bir yangın. TAYYAREDEN CöRONOŞ 
7 _ Tayyare alayı subayları ve bitleri ve bütün "'ehitleri selamlama- Uurumbu:

1 
.. um u:kt lar a artısı, derin burnundan fııkı.rıyor. Cehennem içinde bir panik. Sonra, kur· cHindenburgu> tayyare ile karıılıyaıt 

mensubini ile Hava kurumu ğa davet edecektir. ray, 1 umum ,8 Y ' memurlar Arka taraf birdenbire yıkJıyor. Yol- tancılann sessiz çabalamalarından ha,- cDaiJy Neva> muhabiri bildiriyor : 
8 _ Kara deniz ümera ve subay- B - Kıt'alar komutanlan derhal 2 - Süel kı~ ~ar C!:derasim ko- culann sepetinden müthiı bir korku çığ- ita• hiçbir ıey. - Gazetemden balonu karşılamağıl 

ları (dikkat) kumandası verecek ve bu mutanının. tert.~bıne .gore) lığı fışkmyor. Yirmi kadar vücut bu cTITANtKıtTEN BERi.. gitmek emrini almı,tım. öğleden sonra 
9 - Hava kıt'ası , bir mürettep P kumanda üzerine askeri kıt'alar se- 3 - Polıs mufrezsi havai cehennemden düşerek toprak Bu felaket cTitanik> felaketi kadar Bostondan tayyare ile hareket ettim.Si• 

BI. 1 deniz müfrezesi, 1 Mu. Bl.jan~ lam vaziyeti aldığı zaman bütün si- 4 - İzciler, mekte~ler üzerinde eziliyorlar. Kumlann futüne dü- kurbatı yapmamııtır. Fe.kat uyandırdığı kesif ve çok alçaktı. Zeppelini görmeğ• 
darma müfrezesi viller de şapkalarını çıkarmak sure- 5 - Kurumlar, muesseseler ' ti- ten bazıları haykırarak kalkıyorlar. El- heycan itibariyle ona müsavidir. Ayni imkan yok. Bir müddet Boııton üzerin• 

1 O - Türkkuşu tiyle selô.ma duracaklardır. Bu sela- carethaneler, halk biseleri kan ve ateş içinde. kabmi mahiyetini, tcferrüatı ta,ımakta de dola,tığırn halde onu kcşfedemediın-
11 - tlbaylık erkanı ve daire re- ma durma bir dakika devam edecek- 6 - Ura~ za?ıta müfrezesi Toprakta hekliyen n kaçmağa mec- ayni garip güçlükleri arzediyor. Nihayet buldum. H<ı.va gemisi Nev-Loıv 

isleri C. H P. erkanı, Uray erkan ve tir. B - Şehıtlerı selamlama geçı~ı 
1 
bur kalan ekibin adamları birkaç sani- KURTULANLARIN ANLAlTIKLARI don civarında idi. 

mensupları C _Tam bu anda merasim yerin- için ~ehitliğin Kadife kaleye bakan !yeden fazla devam etmiyen bu dramın Yolculardan bazılarını Nevyorka gö- Bu noktaya doğru atılıyorum. Fak.at 
12 -- izciler. . deki bayrak yavaş yavaş yanya ka- kapısından çıkılarak şehitliğin ön 1 şimşek sür'atiy)e neticelenmesine ıahit türmek için beklemekte olan bir pilot balon ilerlemiştir. Nevyorka doğru gi• 
13 -- Kız lisesinden bir grup dar indirilecek ve bayrağın inişini kapısı önündeki yoldan geçilecek ve 1 oluyorlar. anlatıyor : diyor. Son sür"atle uçuyorum. Ve Nc'V'' 
14 - Kız muallim okulundan bir bildirmek için Kadife kalesinden atı- bu kapı karşısında bulunacak olan 1 Tutuıan bir kağıt fener gibi ·cHin- cAteş yığınına bakıyordum. Birden- york varo~lanndan birinin üstünde onun 

grup lacak birinci topla lzmirde bulunan muzikarun önünden geçilirken sol denburg> Topraktan elli metre mcsa.- bire yan çıplak • kara bir adam önüme ile bulutuyorum. 
15 -- Kız ensti~üsünden bir grup bütün daireler, müesseler, ticaretha- taraftaki şehitliğe bakılarak usulü fede altüst oluyor ve bulutlan yalar gibi çıktı. Bir köre benziyordu. Balonun yakınından uçuyorum. Tııt• 

1 - Erkek lısesinden bir grup neler limanda bulunacak gemiler da- veçhile şehitler selamlanacak.tir. görünen ale"Vlere asılmış bir halde, ya- Onu oturmağa mecbur ett!m. faları, yolcuları görebiliyorum. 
17 - Ticaret lisesinden bir grup hi bayraklarını ayni şekilde yarıya C - Geçiş doğrudan doğruya şe- vaşça iniyor. Bir otomat gibi bana itaat etti. Balonda her~ey yolunda . 

. 18 - Bölge san'alar okulundan kaadar indireceklerdir. hitleri selamlamak maksadiyle ya· Atlr:nağa vakit bulan yolcular, ce- Nihayet ıöz eöyliye-bilecek hale ge- Fakat birdenbire hava bozuluyor.f.t• 
hır grup D - Yine tam bu anda gemiler, pıldığı için bu anda şehitliğin içinde hennem enkazı albnda kalmamak ıçın, lince adını fısıldadı : rafımızda yıldırımlar patlıyor. cf-lin· 
* 19 -- Or~okullardan birer grup fabrikalar düdüklerini çalmakla,yü- hiç kimse kalmıyacaktır. 1 

kuvvetlerinin dercce1ine göre koşuyor - Ben Şikagodan Olangün'im. - Sonu altıncı sahifede -
~ 

Aşk ve macera Romanı Tefrika No. 31 bu aşk, ölüm kadar acı bir fikri sabit dehleri, birbirini takip etmekle beraber kıyorlar. 1 Hasan hiçbir harekette bulunmıyor· 
oluyor, onun için.. l alışkan dimağı üzerinde hiçbir uyuşuk- Muhakkak ki hayret etmişler.. Sonra kapıya gelerek Hasanm yanındll 

• 
lnıilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST ••••...•.••••••.......•...•........................... , •.........•..•••.....•.....•...•• 

Oh .. Dakikalar şimdi ne kadar koşu- istiyor şimdi o .. Yalnız ağlamak.. Hay
yor.. Zaman üç yüz beygirlik bir mo- kırarak ağlrunak istiyor .. 
törle gidiyor sanki.. Dimağında buhrandan akisler yara-

Bu~u ifade etmek l.hımgelirse, yürU- l luk yapmıyor artık.. - Nasıl karakola götürelim mi? duran nefere gelmelerini emrediyor. 

yen ayakları, içinde dimağ kıvrımları Tam bu Sll'ada.. - Bilmem ki, hırlı olmasın.. tçeri biz de giriyoruz... Bir yabanct 
olan kafası, bütün vücudu ve nihayet Meyhanenin kapısı açılıyor .. 1ki ya- _ Aadam sen de .. Nihayet sili.hı çc- zabit masada oturuyor .. Mütecessis bn" 
Y.~ını hatırlatan uzuvları irade- banci nefer içeri giriyor.. Nazarlarını keriz .. Be.. kışlarla, bu sefil insana bakıyor .. Rurıı• 
sını bır makina soğukluğu ile sürükli-! bütün oradakiler üzerine gezdirdikten - Öyleyse çavuş sen git .. Ben kapı- ca bir şeyler söyliyor .. Fakat Hasan 53' 
yor onu hayat yolunda . ı ı A,,_01 ··.ı,,;" t_,__.ba·t ğm dai sonra meyhanecinin yanına geliyorlar. yı tutayım.. !dece omuzlarını kaldırarak birşey anla" 

..tUK mu .. ~ ;uırı ma ra en - Ol d ğ 
ma kullandığı şey.. ı Bir şey~e: görüşüyorlar.. Bu gizli ko- - ur. 1 ma ı ını anlatmak istiyor. Zabit çavuŞ'° 

Büyük askerin mücadeleci ruhunda nuşma ikinci ak§am oluyor.. Rumca Elini silahının kabzesine götUrerek la Rumca konuşuyorlar.. Ayni sükOtl 
' uh · h' nefer ilerliyor.. İ içinde Hasanı, makineden bir ruh gibi 

aşkın bu ihtiras b. C }"' .. . 1 m avereyı ız de dinliyoruz: 1 1 ır ur u sonmıyor.. B d '> - Hey arkadaş .. Bana bak.. ı omuzundan tutarak, bir cani bir sefil 
T b.• - ura a mı. ı 

a u mecrasını bulmadığı için, bayatı- ukar . . R ·· 1 b ·· .. H anı na hakim uzun b' Anasızlık . 1 - Y ıda.. Yıne içıyor .. Hareketle- umca soy enen u sozu asan a- muamelesi ile dar izbe bir bodruma atı' 
ır m verıyor .. I nn· den ~üphel · H Asıl mıyor .. Sadece: ı' yorlar.. Bu ne için olmuştur.. H--rı 

Havra SOk ~ han 
1 

. d '11 enıyorum.. eın.. .• ...,.... 
agı mey e erın e geçen .. 1 F B R bilm d' 

tan zonklamalar şakağına kadar iniyor. ömrü, makinadan tesirlerle onu herj' Çok ~e ransızca kon~uyor.. - en uınca em, ıyor. kendi kendisine hiçbir şey düşünmiyot· 
Fakat saatler ne kadar hı7lı devrediyor gün biraz daha d .. .. .. D tli - Goster şunu bize hır bakalım.. Çavuş meyhaneciyi çağırtıyor: 1 .Karanlık ve dar bu bodrumda ciğcrlC"" 
dairesi içinde.. uşuruyor.. er ru- B · ta.ki 1 

bunda hiçbir .şeyden teselli bulmıyarak : - enı. P e~.. - Söyle ona bWmle karakola gelsin. rine kadar işleyen bir rutubetin seri.J'l' 

Fakat heyhat. Beklenene ait bir işa
ret bile yok .. 

Yerinden doğruluyor .. 
Koya sapan sokağa bakıyor.. Oradan Kumsal bomboş.. Siyah bir gece ve sadece içiyor.. f Neferlerı onu takip ederek merdiven- Meyhaneci Hasana terceme ediyor .. 'liği bira sarhoş dimağını ayıltıyor· 

geçen, ellerinde küçük çıkınlı insan daml ı b I · ık lar N '> ı ona yaş a arı gi i gelen yıldızlar- Balık pazarına çıkan bir kö--enin ba- 1 en ç ıyor ·· -. eye· Fakat dimağındaki büyük ıstırabın tele· 
gölgeleri.. Bu gelip geçenler hazan alda- d b k b" k " s· b da d D Ha an aş a ırşey yo ·· şında, tblisler kapısından meyhane ol-ı - ız ura urun.. ıyor san.. ı rar acı acı zonk.lamasından korkarııl' 
tıyor içini .. Ve bu aldanışı onu boğu- ümit ölmiyor ki.. duğu gözüken bir yere dalıyoruz. Du- Y~ıyor .meyhaneci ~asana, bo- - Gelsin ve vazifemize karışmasın!. yerinden kımıldamak istiyor. 
yor.. Hasan hala bekliyor sevgilic:ini.. O- manlı bakıc:lar arasında, dar merdiven- zuk yayvan hır Fransızca ile: - Öyle emrediyorlar.. 1 Bu ne mümkün.. Her cu-y karnnlı1'-· 

Yüzü sapsarı ve vücudu mecalsiz... ,, l :ır-nun muhakkak geleceğine inanıyor den yukarı çıkıyoruz. Orada sakalı - Daha istiyorsun birşey Mösyö.. Hasan rnihaniki ad~arla kalkıyor. Ve sadece kesif bir küf kokusu .. 
Sahile doğru atbğı adımları nğır birer kalb · 1 demir parçası oluyor. 1•• ağannış bir adam görüyoruz... Sabit ve, - Teşekkür ederim Yani.. Bir şişe Ve kalpağını başına geçirerek onları ta- Gece yarısı .. Karakol olduğunu ııolıı• 
Güneş tamamen artık tKtNCt KISMIN NET1CF.St sert bakışlarından onun Hasan olduğu- 1 daha getir.. kip ediyor .. Eğer bunun büyük bir as-: dığımız binada.. Etrafına küfürler sn· 

kaybolmuş.. Bu sukutu hay!l Basanın hayatını n~ an~~yonız. Al~ol onu ne . ~~ çö-1 - Baş üstüne, §~eli.. . ker olduğunu bilmiş olsalar kimbilir ne. vurarak gürültülü bir itişme knpı~ıı: 
Ye gece basmıştır.. bütün sarsmıştı. kurtm~ .. Kara hır uçurum gıbı goz be-f Yayvan yayvan gülerek kenara sıper yaparlar.. 1 _ Yandım Allahım!. 

Fakat beklenen gelmiyor .. Hala.. Artık boş bir hulyanın dimagw ında ge- beki lukl · · · .. ·· ı n .. 1 alın . w . . .crı,. oy . arı ıçerısıne gomu m~·· ı ış nefere yaklaşıyor.. Dar bir evin içerisine giriyorlar .. Ya- Seslerini işittiren bir arbede 

ıstHnsanın J...--al~inc ağlamak isti:en bir ruş yalnız.lıgını hissediyor.. Hıç kimse ile konuşmıyor, mütemadi- - Gördünüz mü? hancı çavuş soldaki odaya girerek kay- Iuyor 
ırap vumruC!U takılıvor.. Ağlamak Senelerin knlbi kinde kısır]:l~tırdığı e · · S 1 dı~ kı k Ask 1 b" b · · • -'- i . ef edilmesi üadesini ta-ı iÇın ayrı ayrı, ı:u.t.~\.uıueu .... ~-- 1--.:.:: . V n_ıc.ıv9r. . usuz vuvar a !,t!t ra a- • er er ır irlennın y\lz.u:rlne ha- boluvor. Biraz sonra tckr~tlcı)•or.. itmedi _ 

ve n Y Qair hatlar yazıldı ve mUh • nız Niideli Nuri bey kalmıstı. )kalkıp Ustlenne yilrUsck, lier bltısı Dır uur oaımnm .. AJu & ......... - - ••••liiıiiiiiill•••I 



Taç giyme töreni nasıl oldu? 
Saat on ikiyi elli altı dakika geçe 

Majeste kra ve k~aliçe merasimle taç giydiler. 
Dünya bu mes'ut hidiseyi alkışlamaktadır 

Lond.ra, 12 ( Telsiz ) - Merasim seyredebilmek iÇın münasip bir yer 

alayı saat on buçuğa doğru hareket aramakta idiler. 
ederek VcstminStcr'c doğru gitmeğe SOKAKLARDA 
başlamıştır. Denilebilir ki sokaklann Gerek hurada gerekse Ilydepark Cor-
hali dünyanın hiçbir yerinde böyle ner .Morbile ve muhtelif semtlerde ba
hir manzara almamıştır. işte prenses zı hUcliseler vukubulrnuşsa da polis 
Elizabet, amhasında gidiyor. müdahale etmcğc mecbur olmamıştır. 

Sant tnm on birde kral ve kraliçe Vestminstcr kilisesi civarında geniş 
kiliselerin çan sesleri orasında ihtişam- musrunbalara bürünen şemsiyeli sc
la kili ye girdiler. Bando milli Ingi- pctli ihtiyar kadınlar beraberlerinde 

KRALiÇE MARI paratorluğu fızasından olan milletlerin 
Saat 10,13 de kraliçe Mary refakatin- değil dünya yüzündeki bütün milletle

de Norveç kraliçesi olduğu halde Mor- rin akdetmi§ oldukları muazzam bir i\
bborough Bousc'dan ıknrak arabası- timadır. 
na binecektir. Kraliçenin arabasının Bu toplantı ayni znmanda anatıe ve 
önünde bir süvari kıt'ası gidecektir. terakki kuvvetlerinin de bir içtimaıdır. 

Saat 10,30 da kral ve krnliçcnin nla- Londra, her türlü dini itikatlara sahip 
yı Buekingham sarayını terkcdecektir. olan ve muhtlif ırklara mensup bulunan 
Alayın önüne müteaddit süvari müf- milletlerin sevinç içinde bulunan halk 
rezeleri bulnacak ve yanlarında süvari kitlelerinin alkışlarını ve Vesminster ki-

lisesinde söylenecek sözleri dinlemesi 
için dünyanın en uzak mıntnkalarına 
radyo ile bağlanmıı;tır. Bu muhtc em 

merasim dünyanın her tarafındnki lngi· 
!izlerin ve ecnebilerin hatıralarında ebe
diyen menkuıı kalacaktır. 

CANLI BlR MANZARA 
Daha f i vaktinden itibaren payi

taht fcvknl1 · canlı bir manzara nrzet
mekte idi. C k beyazımsıdır. Fııknt 

~ 1 uçıktır. ihtimal biraz sonra gÜneıı hüs
ı: r ""! bütün meydana çıkacaktır. Fakat hava 
,;-. ~· nasıl olursa olsun §evle ve galeyan için-

f: }~ ,"" ~ .· de bulunan halk kitleleri buna pek o ki\-
·~:~~~ . 'ıb: ~ • • .:~ 1 dar ehemmiyet atfetmemektedir. Halk i J4 '· '\r; ~~J !jif. · 1 , ki kitleleri cereyan edecek olan büyük ha-
~>. .l ,h \ il ~ I -ı:); disenin tev~it e.t~1~kte olduğu saadet ve 

ı1 t'f l # . ~ . meserret hıslennı ıhzar etmektedir. 

~ 1 
: :"l'@··' , ~!f 't" 1 VlNDSOR DOKO 

~~~ ~, ' ~ J ! Londrıı, 12 (A.A_) .-: Vindsor dü-
et~ J kü taç giyme merasımı ıle soknklarırı 

• }. r, f; manzarasını gösteren ve kendi i için '9U-

~ ..,.. rcti mnhsusada hazırlanan filmi yarın 
~ 

ukpm seyredecektir. Merasim biter hit-
mez filim kendisine tayyare ile eönderi-

Samajeste Kraliçe 1 arı gırCJken ( 1 emsilı bir ıesım) lecektir. 

]iz marşını çalıyor. Saat on ilciyi elli getirdikleri Ia.stik yastıkları münasip zabitleri bulunacaktır. J 800 metre uzunluğunda olacak olan 
altı dakika geçe kral, başına daha baş- gördükleri yerle.re sererek yarın kral Hükümdarların maiyetini hamil iki bu filmi umde ptosunda Dük, Mme. 
ka bir güzellik veren tacını giymiştir. ve maiyetinin arabalarını rahatça sey- araba alayı takip edecektir. Simpson ve yakm dostlan seyredecek-
Kral ve kraliçe, halkın alkışları ara- redebilmek için şimdiden yerleşmişler- Saat 11 de takdis merasimine baş- tir. Filmin gösterilmesi takriben bir 'a-
sında kiliseden çıktılar. Alkışlar, büyük dir. !anacaktır. at yirmi ~ak.ika sür~e~tir. . • . 
tezahUrat devam ediyor. Hava karardığı zaman bazı mahal-1 Merasimin saat 13,45 de veya 14 de . Taç gıyme merasım~ne aıt rcsmı fı-

Londra, 12 ( A.A ) - n----..:1-- 24 1 1 d lı d H. lm bitecegıv• zannedilmektedir lım Canterbury baş pıskoposu tarafın-
1.lCIIliiUdil c er c;a ır or ugd.lı manzarası a ış- • iJ 

1 1 
~ un;ı tır. uvar ıp erıy e umumı ı arın • .. . . . saat yağ...... bır' yağm··.:....:ıan sonra hu"_ • D d' 1 . l , b"nal 1 Saat 14 45 de kral ve kraliçe kilise-' dan sansör ed' dikten sonra ngi iz ııinr.-

kümet merkezi henüz zayıf olan gU- . . gal nin mUştemelatmda yemek yiyip din- malarında gosterılccektır. Fakat bu fı-
etrafı bırçok gruplar tarafından ış l d'kt arabalarına bin k timin uzunluğu ancak 300 metreden iba-

neşin şualanyle aydınlanmakta ve bu bunlar inden kı en ı en sonra ere 
edilmiştir. Kimse ı yer - V stm' t d a ı1 n"'klardır F ret olacakbr. 

ınan .... - Lo dral la .. 't kt d ktedır' • e ıns er en yr a..... . a-._.... n ı ra umı verme e- mıldatmağa cesaret e ememe · 1 
dir. Günün son ışıkları henUz ıslak IRLANDI İ kat a1ay daha evvel hareket edecektir. 
olan kadife perdelerle bayraklara ne- TAÇLAR HAZ M 1 l Avdette dominyonların mUmcssilleri 

Londra, 11 ( A.A ) - Albcr ar es · alayın başında gı' deccklcr ve sonuncu şeli bir renk vermektedir. Akşam, ya- kağ daki G rrards Jorllers Joyaux ı 
rın merasime iştirak edecek olan kıt'- 50 m a : arabada başvekil Baldvin bulunacak-
alann hava nasıl olursa olsun kaput- da l§zımgclcn retüşler yapıldıktan son- tır. 
suz olarak geçeceklerinin ilan edilme- ra kraliyet tacı ile diğer mücevherat Hükümdar ailesinin azaları tıırafın
si :Uç dört milyon seyirciye imparator- bu sabah Vestıninster kilisesinin kule- dan teşkil edilen alayın önünde kraliçe 
luğun muhtelif memleketlerine nıen- sine nakledilmişlerdir. Mücevherat Mary'nin arabası gidecektir. Kraliçe
sup kuvvetleri parlak ünliormalarıy- kralın bahriyelilerinin kumandası al- nin yanında prenses Elisabeth ve Mar
le görmek fırsatını verecektir. Akşa- tında polis memurları tarafından mu- garet bulunacaktır. 
ma doğru hnlk caddeleri istila etmeğe hafaza edilecektir. Hükümdarların Buckinharn sarayına 
haşlamıştır. Tribün biletleri alanlar SABAHLEY!N saat 16 da avdet edecekleri tahmin 
en müsait yerle yerleşm ve b 1 _ Anane mucibince mücevherat ile taç edilmektedir. 
lardır. Meraklıların bir ı:!nı ;.::~- bir saraY kayığı ile nehirden nakledil- CIHANIN TIYATROSU 
gar Sgllare'deki büyük arslanların pen- mi,ştir. Saat 9,49 da hükümdar ailesinin Londra, 12 ( A.A ) _ Londra bugün 
çeleri arnsına sokulmuşlardır. Bunlar fizası Buc.k1ngham sarayından çıkacak cihanın adeta bir tiyatrosu haline gel
kalın elbiseler giymişler ve yanlarına ve baştaki arabnya prenses Margarct miştir. Sahnenin haşmeti göz kamaş
meşrubat şişeleriyle yemeklerini al- ile Vikont Lasccllcs binecektir. ikinci tırıcıdır. Ve azameti aklın kabul etmi
nuşlardır. Yavll§ yavaş bu ihtiyatlı me- arabaya Gloucester ve Kent düşesleri 

1

. yeceği derecede fevkaladedir. Dcnile
rnklılıır taklit edilmeğe başlanmış ve bineceklerdir. Bu arabayı takip edecek bilir ki Londranın kalbi bir çocuğun 
saat dokuza doğru vfisi meydan bir ka- olan açık landoda prens Connaught ile rüyada görebileceği periler ıncnıleke-
rınca gibi simsiyah kesilmiştir. Otu- prenses Alice bulunacaktır. ı tine benziyor. 
rncak yer bulunmamasına rağmen ha- Hükümdar ailesi fızasından mürek- Viyanada çıkan Neue Freie Pressein 
u kimseler hMa kalabalık arasından kep olan alayı bir süvari kıt'ası takip ipek do[.TU olarak söylediği gibi bugün-
kendilerine bir yol açarak merasimi edecektir. kü toplantı yalnız büyük Britanya im-

KlLISE öNONDE 
Londra, l 2 (AA) - Tatlı ziyaların 

ışığı albnda ve latif nağmeler saçan Er
guvanın ilhamı arasında kibar kadınlar 
Vtı centilmen erkekler kilisenin yarı göl
geli dehlizi ile sahanlarında yer almak
tadırlar. Parlıyan roplann hışırtıları mah
muzların hafif taninleri işitiliyor. Mü
cevherlerin ara sua saçmakta olduklıuı 
§Ualan kilisenin zulmet içinde bulunan 
Yerlerinde parlak akisler hasıl ediyor .. 
Kiliseye davetli olan bu sekiz bin imti
yazlı insandan bir çokları üniformaları
nın ihti§amı ile yaya olarak geldikleri gi
bi atlastan ve ipekten zarif ve muhte
şem elbiselerini geymiş olan bir çok ki
bar kadınlar da bu suretle yaya olarak 
gelmişlerdir. 

Vestminster kilisesi merdivenlerinin 
bütün basamakları ve civan daha §İmdi
den halk ile dolmuştur. Seyircilerin bir 
çoğu civardaki binaların damlarına çık
mışlardır. 

KARINCA GlBt 
Londra, l 2 (AA) - Alayın geçe

ceği yol boyunca halk kitleleri şimdiden 

Kıalıçe ve Prenses Eltzabet ll'f arada 
yer almışlardır. Askeri kıtaat şimdiden saade edilmiştir. Muhbirler kubbenin 
güzcrguhın iki tarafında nhzı mevki et· altındaki dehlizlerde grup halinde bulu
mig bulunmaktadır. Halkın karınca gi- nacaklardır. Altı fotoğraf muhabiri ki
bi kaynamakta olduğu yerlerde otomo- lisede dört saat müddetle tahta hücre 
billerle dolaşan polisler hoparlörlerle lrde mahpus kalacaklardır. 
halka rehberlik etmektdirler. HallOn yer· HALK ŞARKI SöYLIYOR 
leşmiş olduğu noktalarda askeri muzi- Londra, 1 2 (A.A) - Saat 6,30 <la 
kalar terennüm etmektedir. kalabalık fazlalaımıı ve atlı polisler ta-

Bukingham sarayının içinde büyük rafından Agar Sguare de alayın geçc

bir faaliyet hüküm sürmektedir. Bunun ceği kısımdan halkı çık.armağa baılamı9-
aksine olarak Londranın merkezinde Ci- tır. Askerler ve izciler yanlardaki sokak· 
te tamamiyle işsizdir. Bütün bankalar ve lardan hnlkın bu mıntakaya girmcsıne 
bürolar kapalı olduğundan Citeye ölüler mani olmak üzere kordonlar tertip et-
beldcsi denilebilir. mektedir. Birkaç saatten beri durmuş 

MERASiM ALA Yl olan şark.ı yeniden batlamıştır. Halk 
Londra, 12 (A.A) - Taç giyme çok uslu ve ayni zamanda o derecede 

merasiminin tafsilatını hu akşamdan iti- şen ve sevinçlidir. 
haren İngiltere ve dünyaya bildirmek Yüksk devlet adanılan ve diğer da
üzere dört bin muhbir, 2000 muharrir. vetliler şimdiden parlamento meydanın-
6000 mürettip, gazete müvezzii ve ;ki daki tribünlerde yerlerini almağa baıla
yüz otomobil çalışmaktadır. Haberleri mı~lardır. Alayın geçeceği bütün sokak
göndermek için lngiltere ve Avrupa ve lardaki tribünler hemen hemen dolmuv
Amerika arasında huswıi hatlar tsis tur. Diğer taraflarda ve kaldırımlarda ise 
edilmiştir. Muhabirlerin Veatminster ki- halk her yeri kapamak.tadır. Halk ara
lisesinde cereyan edecek olan merasimin sıoda dün akşamdanberi alayın geçi~i-
bütün safhalarına İştirak etmelerine mü- _ Sonu altıncı sahifede -,.1 

Keman Dersleri 
Gayet tecrübeli ve bilgili bir keman muallimi aileler nez

dinde hususi !;eman dersleri verecektir. Arzu edenler ga-

zetemize veya Sevim pastanesi 
lerini bildirebilirler. 

~- -- --
Hiasi, Atk Romanı Tefrika No .28 veremiyorum. Hayatta bütün ümitlerini mış... -=-N;çıkar sanki, dedim. Görseydim Hayır~ 

kaybeden bir köre elini uzatan insan el- Onunla arkadaşlığımız o kadar ileri elime ne geçecekti. 1 Neden, arada verilmiş bir sözünüz 

YAZAN: ADNAN BILCET 

Kardeşim Narin, ı tik. Viyana civarında bahar cidden gü-
Görüyorsunuz ki anlaştıktan ve ara-! zel oluyor. Her yeri bir tıı.rihin izlerini 

nuzdaki auitefehhümleri tamamen izale taşıyan bu güzel şehirden uzaklaştıkça 
ettikten sonra daha kolay konuşabilece- insan sesin ve neş" enin kıymetini anlıyor. 
Üiz. Verdiğin karara cidden sevindim. Sesler aleminden ayrılma, belki de benim 
Esasen senden daima makul hareket bek- için bir ziya oldu. Güneşten evvel sana
lcdiğim için rri kararın önünde teşci et- toryuma varmak için acele ediyorduk. 
ınekten bl'.Şkn bir §ey y~pmıyacak ve Şoförümüz cidden iyi bir insandı. Her 
seni samimiyetle tebrik edeceğim. geçtiğimiz yer hakkında bize tafsilat ve-

Nill!lnlanacağını bilairdiğin Süreyyayı riyor ve eğlendiriyordu. 
Yakından tanırım. ltimnd edebiJeceğin Gözümle görmüş gibi tahmin ediyo
hir insandır. insan kelimesini kullauırken nım. Ben beyaz bir binanın kapısında o
hunu iyi adam manasına almanı isterim. tomobilden inerken sanki etrafımızda çi
Size, kuracağınız yeni yuva içinde son· çekler açmıştı. Derin sessizlik içinde içe
suz bir ıınadet temenni ederim. ri girerken kar gibi beyazlara bürünmü, 

Bir nydanberi Sanatoryumdayını Na- frölayinler koluma giriyor ve bana lisan 
tin.. Sanatoryum şehrin epeyce uzağın- bilip bilmediğimi soruyordu. 
dııdır. Eğer sıkılmazsan buradaki hayat Sanatoryumda neferimden başka bir 
a'kkında seni tenvir edeyim.. ' fröylayn arkada§ım var. Arkadaşım di-

• Bir sabah yanımda neferim olduğu 'yorum Narin .. Bana, en fazla acınacak 
·'~ide London Palas otelinden otomobile günlerimde hitap eden, kolumdan tuta
oınerek sanatoryuma doğru hareket et- rak yürüten insana bundan başka bir ad 

bettcki ondan maddi ve manevi hiç bir ki ... Aramızda epeyce enteresan muha- - Siz ne istiyordunu ~ !olursa ..• 
menfaat bekliyemez. vereler geçiyor ..• Doğrusu bana, diğer - insanlar tuhaftır, dedim. Gözle- Fröyli,yn dügündü ve sordu: 

Menfaatsız bir tanıfmanın arkadaşlık hastalardan fazla ihtimam gösterdiğini rini saran perdeyi bile hcııaba katmadan. - Siz ticaretten anlar mısınız} 
bağlariyle anlatılması ise gayet tabiidir. hissediyorum. Dün elektrik tedavisinden en güzel kızlara flört yaparlar. Benimkisi 1 - Maalesef hayır. 
Artık bu yeni hayatımı içime sindinneğe çıkmıştım. Gözlerime sıcak bir bezle pan- de öyle ... Mesela, sizi bir sene evvel ta-1 - Şu halde anlaşmamız müşkül ... 
hile başlamış bulunuyorum. Gözlerimde- suman yapıyordu. Kendisine takılmak nımıı olsaydım, mutlaka alakamıza baş-1 Bir kuma11 sabn alıyorsunuz. Terziye ve· 
ki bulaınk perde hana hicap vermekten t istedim: ka bir ockil vermek isterdim. riyorsunuz. Size mükemmel kaydiyle bir 
uzaklaşıyor, yavaş yavaş görme~ek acı-ı - Frölayn Ada, dedim. Sizin saçla- Mahzunlaşmıştı Alman kanlı kız ... elbise yapması için ... O gece yangın çı-
sına katlanıyorum. 1 rınız kumral mı} Bana çok tuhaf bir cevap verdi: kıyor, mağaza yanıyor. Yahutta acemi 

Körlük ciddi bir zaaftır Narin .. Öyle Güldüğünü değilse bile tebcsııüm et- - Fakat, dedi. Bunun fazla bir za- terzi ceketinizi en güzel görünür bir ye-
bir zaaf ki gözlerden başlıyarak insanın tiğini fark ettim. Bu bir histir Narin.. rarı yok ki ... Eğer aradaki alaka müşte- rinden sakatlıyor. Bu elbiseyi kabul e-

ı 

bütün uzuvleri üzerinde tesir yapıyor. Öyle olmasada ben öyle sandım. Galiba rek bağlara istinat ederse bir kız sizinle' dermi siniz} 
lçime bir garip~eme çöktü. Kiminle k.o- o da benimle daha hususi mevzulara te- pek ala mes'ut olur. l - Hayır .•• 
nuşsam, iki cümlelik bir dostluk tesis mas etmek istiyordu. Cevap verdi: - Bunu kabul ediyorum, dedim. Ben - Şu halde o genç kız da sizi kabul 
e~sem. söz~erimle. kendisini. yaralıyorum., - E~et amma, ne biliyorsunu} de mes'ut olurmu~um. .. etmez. 
Neferım bıle benım bu yenı huylaıımdan 1 - Bıliyorum, dedim. Daha başka - Bu pek bellı olmaz ... Olmaz, çun- - Doğru, hakkınız var •.• Hakkınız: 
!iikayetçi .. Hislerinizi çok fena kullanı - §eyler de söyliyebilirim. Siz uzun boylu ki sizi saran .ıstırabı pek ala takdir ede- var amma, daha bir sual soracağım. Bü· 
ycrsunuz, diyor. Haklıdır o Narin .• Onıı kumral, uzun kirpikli, yeşil gözlü bir kız- I rim. tü,, bunlara rağmen o kız sizinle evlen-
neden hak vermemeli ... Dilim zehir gibi sınız. Gözleriniz yeşilden ziyade mavi Sordum ona: mck isterse ... 
acı ve müessir konuşuyor. Bana neş'c ile renge meyil ediyor. Yana, dikkatle bak- - Fröylayn Ada, siz kendinizi be- - iş o zamnn değişir. Yeni bir pazar-
bıı.kan gözler, iki cümle sarfettikien son- mıyan gözlerinizin renğini tayinde epey- nim yerime koyun .•. Ve öylece muha- lığa girişmek lazım ... Ortada yeni bir 

1 ra kararıp soluyorlar. lce yanlışlar yapar... keme edin ... Farzedin ki gÜzel, çıldıra- mal vardır. Fakat ben katiyc.n özürsüz 
Sanatoryum ela arkadaşlığına güvendi- Alman kanlı kız kıvrak bir kahkaha sıya s~vdiğiniz bir niş.anlımz va~ . .'. A~.a I zam:nını . ~ildiğim bir -~alın üzeri~e pa-

ğim fröylayn Tirolli bir kız... Kendisi kopardL Onun bu kahknhasına galiba çok guzel, monden bır kız .• , Sızınle ku- zı:ırlıga gırışmcm. Bu ıtıbarladır kı beni 
aslen Alman .•• Tiroide doğmuş, V~ana ben de mukabele ettim. Epeyce gülüş - çük yaştan beri aşk yapıyor. Bu arada l sapa sağlam tanıyan kula alakamı de-
iınivcrsitesinde yüksek tahsilini tamamla- tük, durduk. Bana dedi ki: harp çıkıyor. Siz vatani vazifenizin ha- vam ettirmem. 
mış ... Sonra, iş bulamadığı için hasta ha-

1 
- Hayret, sanki gözlerinizle görm~t şına gidiyorsunuz. Gözlerinizi kaybedi-ı - Ben de böyle hareket ettim Ada .. 

kıcı metkebine girerek orta dereceli bir gibi konuşuyorsunuz. Bu kadar zeki ve yorsun uz. Gözlerinizi kaybettikten aonra Genç kız bu defa yanıma biraz daha 
diploma almış ... Tariki dünyalar gibi ince bir erkeğin hasta olması ne .kadar o kadar güzel, hisli bir kızla evlenmiye fazla sokuldu. 
manastırı andıran bu hastaneye kapan- 1 fena... cesaret edebilinniydiniz. 1 _ BitmeJi _ 



Sahife 6 

Hindenburg 
faciasının tafsilatı -·--Baı tarafı dördüncü salıifede--

denburg• fırtına ile mücadele ediyor. 
Onu geçiyor ve yere ineceği Lakehurst 
lizerine geliyorum. 

Orada bekliyorum. 
Nihayet o da sür'atle geliyor. 
Sahil boyunca ilerliyor. 
Sahada yere inme için herşey hazırdır. 
İniyor ve balonun bağlanmasında ha-

ıtır bulunmnk üzere, bağlanma direğinin 
yanında yere konuyorum. 

tNME MANEVRASI 
cHindenburg> iniyor. Direğin üstü-

Taç • 
gıyme 

-88§ tarafı bqinci sahifede-- 1 
ni scyrcdcccklcri kaldırım köşesini inti-
hap ederek bu una kadar muhafaza et
miş olanlar pek çoktur. 

Yorgunluktan bitap düşen birçokları 
olduklan yerde, kaldırım üzerine düşmüş
lerdir. Kadınların nyaklannda pek yük
sek tahta katlı acayip ayakkaplar vardır. 
Bu ayakkaplar sayesinde kadınlar önle
rindckinin başlan üzerinden alayı gör~
hileceklcrdir. 

Binlerce satıcı günün programını, kral 
ve kraliçenin tcrcemei hallerini, fatoğ
rağlarını satmaktadır. 

GAZETELER 

YENi ASIR 

töreni nasıl oldu? 
ı'mŞEMBE 13 MAYIS"t9"37 

Cümhuriyer tayyreleri 

T oledo istasyonunu 
bonıbardıman etti 

Valensiya, 12 (Ö.R) - Bah
riye ve hava nezareti tebliğ 

Santo Renio yolunu ve silah 
fabrikasını bombardıman etmiş
lerdir. Bütün tayyareler hadi· 
sesizce ve sağlam olarak dön
müş 'erdir. 

ne varıyor. 
Manevrayı yapan mürettebat 

tefrik ediliyor. 

Londrıı, 12 (A.A) - Bütün gazctc
açıkça ler bu sabahki nüshalannda krala 

. ediyor: iki Cümhuriyet hava 
filosu Grenada harp malzemesi 
imal eden mühim bir fabrikayı 
bombardıman etmişlerdir. Bu 
tayyare grupları fabrikanın 
binaları üzerine birçok bomba-
lar atmışlardır: Bombaların bir 
çoğu binalara isabet etmiştir. 

Paris, 14 ( Ö.R ) - Havas 
Ajansının muhabiri Guernika 
dan bildiriyor: Nasyonalistler 
şiddetli bir topçu hazırlığından 
ve hava bombardımanlarından 
sonra Masueta dağını kamilen 
işgal etmişlerdir. Hasmın zayi
atı yüksektir. Esirler Baskların 
1000 den fazla ölü ve 2500 
kadar yaralı verdiklerini bil
dirmektedirler. 

Balon toprağa yakındır. 
Tayfalar palamarları atıyorlar. 
,Hindenburg> bağlanacaktır. 

MUAZZAM BiR ALEV 
Bu anda zeplinin arkasından muazzam 

bir alev çıkıyor. Bunu müthi§ bir infilak 
takip ediyor. Bir saniye içinde bütün ba
lon ate§ içindedir. 

Ateş yüzümü yaktığı halde orada du-

Dü§tül:.lerini görüyorum. 
Yüzleri kan içindedir. 

Canlı meşalder gibi dü§iıyorlar. 
Bununla beraber ate§ halindeki balon 

5n tarafa sarkarak yavaşça iniyor. 

Jni§ esnasında diğer canlı me§aleler 
güverteden düııüyorlar. 

Daha ziyade yaklaşıyorum. 

hararetin imkan verdiği kadar 
geliyorum. 

Zavallılan görüyorum, yüzleri karar
mış, elleri yanını§, sürükleniyor ve ateıı
li enkazdan kurtulmağa çalı§ıyorlar. 

F eryatlan duyuyorum. 
Fakat sepette esir kalan yolcuların çığ

f ıkla n bu istimdatları İ:littiriyor. 

Znrf tamamiyle toprak üzerine çöktü
ğü vakit, bu ocaktan öyle bir·hararet çı
kıyor ki gerilemek lazımdır. , 

lngiliz 
Kilisesinde ayin 

• logiliz kralı Sa Majeste Al

tıncı Jorjun Taç giyme mera
simi dolaysile dün şehrimiz 

lngiliz general konsolosunun 
riyasetinde olarak Alsancaktaki 

ln~iliz kilisesinde bir iyin ya

pılmıştır. Ayinde Vali B. Fazlı 
Güleç, Vali muavini B. Cahit, 
Hukuk işleri, Emniyet ve sıh-

hat müdürleri ve sebrimizdeki 

bütün konsoloslarla İngiliz ko
loni5İ hazır bulunrnuşlardır. 

Rusyada 
Moskşva, 11 (A.Al - Hükü
m et neşrettiği karar ile ahzı
asker mıntakalarında askeri 
kons~ler kurulması lüzumunu 
bildirmekte \·e kızılordu kıt'a· 
ların da ve müesseselerinde 
askeri komiserliler ihdas eyle
mektedir. 

Yaza n: Tok Dil Tefrika No: so 

Bunların ikisi kül haline gel
miştir. 

Merkez cephesinde: Saat 
18 de altı tayyare Toledo'da 
şimendifer istasyonunu, T oledo 

••••• 
Filistinde ispanyada 

Hencfaye, 12 (Ô.R) - is
panyadan gelen haberlere göre 
nasyonalist baş kumaodaohğı
nın emrile falangist teşkiJitının 
dağıtılması mecrasını takip et
mektedir. itham altında olan 
Falangistler hapse atılmışlardır. 
Hatta teşkilatın reisi olan 
Dom Mamuel de daima hapis
tedir Sanıldığına göre Dom 
Mamuel Nasyonalist cephesine 
düşman teşkilatla temasa giriş-
miş olmak ithamile muhakeme 
altına alınacaktır. 

• \ ... ..;#. ı ı • . - -1 . • 

--------------------··~ GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ 

SÜMER BANK 
ve EMLAK ve EYTAM BANKAStNIN KURUMUDUR 

EGE GENEL ACENTELIGİ 
SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARI 

lZMiR ŞUBESİDiR 
HARiK, NAKLİYAT, HAYAT, 

Kemeraltı Hükümet caddesi No. 36-4 
1 Z M t R 

Telgraf adresi: 
GÜVEN IZMIR 

Telefon: ( 
Direktörlük 
Servis 

3308 
2285 

iiiiiiii~ii:Ji~~~~~~~~1 • 
- Efem, biz seninle beraberiz, ayrıl- lıın, ben de beraber, koyunları, kuzula- - . .. . . . • . . . . ••• . gireceK değil, sonra şu birinci kapıdaD 

mak istemeyiz. rı, şaraplrı aşırdığınız köye varalım, - Ne susuyorsun? içeri dalın! Yolda konuştuğumuz gibi 
Dağlardclisi oğlu da iştirak etti.. benim canım yarın gece için başka tilr- - Efemi neden susmıyayım, şuraya güzel kız ve kadın varsa yakalayın, heı 
- Evet Katırcıoğlu ben de öyle .. de- lü keyf istiyor, belki bundan Katırcı- üç gün oldu geleli, Allah inandırsın, evde bulduklarınızı getirin! 

, di. oğlu da hoşnut olur. köyde damızlık hayvan bile koymadı- Bu sözü işiten ağa ve oğlu sapsarı 
1 Katırcıoğlu sevinerek: Hepsi de fısıldaşarak, adeta sessizce ruz. Siz de mUslümansınız, hepimiz bir kesildiler. Kazaz Ahmedin kızanlaı ay .. 

- İçelim öyle ise arkadaşlar, §ere- y:ıylaktan yavaş yavaş ayrılıp bir saat dine tapıyoru, biraz insaf edin de bun- rılıp birisi ilk iş olsun diye ağanın oda 
fine! kadar uzaktaki köyün yolunu tuttular. dan bizi aHedin. Köylününn hiç takati kapılarından birisine doğru ilerlerken, 

Diye şarap bardağını kaldırıp sonu- Kazaz Ahınedin arkadaşları elli, alt- yoktur. kAlıyanm oğlu sessizce belinden kaına .. 
B h • ( f d na kadar dikti. mış 1.-:.,i vardı. Hepsinde de kubur, ka- Kazaz Ahmet s6z dinlemez bir aksi- sını çekerek ondan hızlı adımlarla yil'" e nı e en i) usule göre hediyeler 1 yor. ~ 

dağıttı. ı - Allah allah! Peki Ahmet oğlum - Kızanlar! dedi. Dediğim gibi bir ma ve çakmaklı bulunuyordu. likle: , rüytip önüne geçti ve hiç söylenmedeJl 

*** ama, bunları hediye eden köylüler ne- gün daha dinleniriz, yola çıkarız, lakin Çok .. geçmeden köye giren efeler ilk - Ağam! biz bugünlük. ~iz, !kamasını efenin karnına sokup yukarı 
Katırcıoğlu; Dağlardelisi oğlu ve Ka- öen bizim yanımıza gelmiyor. siz ayrılsiıydınız da, kalsaydınıi da ben defa koy kahyasının evine vardılar.Sa- bundan sonrası yok, bu dediklerım bu- •doğru çekerek boydan boya yırttı. Ka .. 

zaz Ahmctle beraber Mudurnu tarafla- - Kim bilir? sizden biraz ayrılacaktım. Madam ki hah olmuştu. lunacak. Sonra prap ta isteriz. zaz Ahmedin arkadaşının bağırsaklatl 
rına çekilmişti. Katırcıoğlu bundan çok ~üphelen- berabersiniz. Köyün içinde, başka köylerdeki can- - Kalmadı. dışarı fırlamış, al kanlar içinde gık! de" 

mişti. Fakat belli etmeden o gece yine Akyakalıoğlunu gösterip: lılık yoktu. - Başka köylerden getirsinler. meden arkası üstü devrilmişti. Birka~ Bir yaylaya inerek istirahat eden Ka
tırcıoğlu bir iki gün burada kaldı. 

Fakat yayfağın civarındaki köylere 
dağılan Kazaz Ahmedin adamları sık 

sık kuzular, koyunfor, içkiler, şaraplar 
getinneğc başlamışlardı. 

Katırcıoğlu ikinci günü akşamı, yay
lağın ortasında bucak bucak yanan 
ateşlerde çevrilen kuzuları göstererek 
Kazaz Ahmetle, Dağlardelisi oğluna 
eordu: 

- Bu hayvanları siz mi satın alıyor
tunuz, yoksa ... 

sofraya oturdu. Keyf ve ahenkle içti. - İçimiz.de en ihityarı, en tecrübe- Ne otlaktan gelen koyun sesleri, çın- - •• .. •• • . ... • saniye içinde sessizce geçen f~ciaJllll 
Eğlendi ve bir aralık bu sohbet sıra- lisi budur, kızanlara reisliği bir müd- gırakları, ne tarlaya çifte giden köylü- - Susma da köyleyü topla, söyle, müdahale edemiyecek kadar sür'atle 
sında Akyakalıoğluna dönerek: det Akyakalıoğlu yapsın, siz de arka- lerin uzun poyrazdan türküleri, ne de bu iş çabuk olsun. bittiğini gören Kazaz Ahmet te sessiı-

Ak k 1 ul d dinl daşlık edersiniz, ben köyüme gidece- sağılmağa götürülen ineklerin böğürtil- - Benim yüzilm yok köylüye; köy- ce hançerini sıyırıp fırlattı ve hançet - ya a ıog u yann a ene- u• • • 

li d .. b.. .. b h d u 1 gım. Bırşey olursa bana haber verme- leri duyulmıyordtt. Adeta köy ıssız bir lü artık beni dinlemez oldu. Size yalva- kahyanın oğlu sarı Hüseyini ta kalbın-m e, o ur gun sa a a ogru yo a çı- . d.. ı 
1 __ 1 Ark d 1 biziml b b 1 sinin kolayını Akyakalıoğlu bılir. Ha- harabeye onmüştü. Köy kahyası Ah- rıyorum. Aşağıda beş altı kadar koyu-! deıı vurdu. Saplandı. O da gık! derııe-
.IUI ım. a aş ar e era er o ur- j 

di birer daha içelim dedi, o gece saba- met ağa zoraki bir el oğuşturuş ve gü- num kaldı. Onu da alın da köylüye sa-
1 
den yere çöktü. 

Jarsa ne aıa, olmazlarsa her birisi yeri-
ha kadar içtiler. Sabaha yakın Katırcı- l~le: _ taşmayın, ben size biraz da para vere-

1 
Bu iki hadise o kadar sür'atle olm~ .. 

ne gider, ben de biraz köyüme varı- oğlu ile arkadaşları birer tarafa çeki- - Hoş geldiniz ağalar! dedi. yiın, köyde prap yok, kızanlarınızı bir tu ki, Kazaz Ahmedin kızanları merdi· 

rım. lip uykuya dalarken Kazaz Ahmet ya- - Hoş bulduk ağam! diye Kazaz Ah- köye gönderip aldırıverin. Allah aşkı- vene doğru ilerlerken, ancak arkadaŞ" 
Dedi. Akaynkalıoğlu gUlerek: vaşçn yarı karanlıkta kendi arkadaşla- met cevap verdi ve sözüne devam ede- na köylilye dokunmayın. l 1armm yere düşmesi gürültüsüne dô-
- Fatmayı özledin Katırcıoğlu ga- rına varıp şu teklifi yaptı: rek: j Kazaz Ahmet arkadaşlarına dönüp ' nüp bakmışlar ve akabinde göğsüıı• 

liba! - Kızanlar öbür gün sabahleyin yol- - Katırcıoğlunun selamı var, bize bağırdı: saplanan hançerle yere düşen sarı JJi.l• 
Kaznz Ahmet acele cevap verdi: - özlemez olur muyum? dayız. Burada bir gecelik keyfimiz kal- bugün yirmi kadar koyun ve kuzu JJ.- - Kızanlar, aşağıdaki hayvanları seyini de görmüşlerdi. 
- Hayır efem! Kövlülcr hedive edi- Kazaz Ahmet atıldu dı. Şimdi suradan kaç ~i isek ayrıla- zını.. • alın, bakıyorum ki danın kulaima s~ _ Bitmedi -

ntil ve nclyedilınesı uıı~uu ı.a·ı ·Y- -J-- -..--. 
dnir. .h~tlar. 'WlZıl•nvP m 
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- Evet. Benden çaldığın çocuğun ı da Notr Damın .ve .b~ş Papaslık. diresi-
babası! lşte o benim .. Seni o zaman la- nin arknsında dil gıbı uzanan hır arsa.
netle anan ben'im.. Istıraplarıma kati-1 nın üzerine 5deta elcle tutuşmuş iki kız 
yen merhamet göstermediğin için hMa kardeş gibi yanyana iki bina yapılmıştı. 
seni tel'in eden ben'im.. Daha açıkça Bunlardan birincisi küçük fakat çok za

Borsada büyük bir sükiinet hüküm 
sürniektedir 

Vaziyetin tavazzuhu ve hareket için mahsullerin 
söylemck lhımgclirse ben seni tel'in rif, diğeri bUyük, lakin çirkindi 
etmiyorum.. Şuursuz bir ümit bugüne Birincisinin pençeresine gözü .. o~ı
kadar benim yardımcım oldu. Evet ha- yan çerçivcler konmuş, kapısının onun-
lA umuyorum, Buraya sana inanarak. de taş merdivenlerin üs_tüne süslücc ge 1 m e Sİ bek ı e Il iy 0 r 
geldim. Beni iyi dinle! Bana doğrusu- bir Tnbcle nsılmıştı. Üzermde de şu ke- . , • 
nu söyle! Ha atında bir gün olsun in- limeler yazılı idi: lzmır ~ret ve 7.ahır~ borsası tara- hnftaya nazaran biraz faaliyet görülmüş Numaıa Nafi 
san olduğun: düşündün mü?. Roset ve Paketin idaresinde Demir 1 fın_d~ 5 ıla 11-5-9~7 tarıh~erinde neşr- ise de bu vaziyet inkişaf etmemiştir.Bu az cok 

Klot bir dakika durakladı. Başını mengene oteli. Yanındaki ev daha çok edı~rruş ola~ ye~ı satış lısteleri muh- itibarla piyasa vaziyetine geçen hafla- ~ ~ ~~ ~ 5o 
salladı. Famez bekliyordu. Soluk solu- büyük.. Cephesi korkunç, duvarları yo-ıtevıyatının ıcmalınd~n anlaşıldığına gö- kinin ayni oalrak bakılabilir. f) 9 59 9 75 
ğa iki tnrnfa sal.lanı ordu. Klot niba- sunlu .. Bazı yerlerinin sıvaları dökül- r~ son .h.aftayı te.şkıl eden mezkur ta-

1 
Fiatlerdc geçen haftaya nisbetle kay- 10 11 50 12 

yet cevap verebildi:Y 
1 
müş ve çatl:ımış. Sanki yıkılmağa yüz rihler ıçmde borsada aşağıda gösteri- de şayan değişiklik yoktw· ve vadeli Şu rakamalra nazaran da son hafta 

_Hakikat.. On beş sene evvel ilk tutmuş, terkedilmiş harap bir ev.. fon ~uamelelc:r cereyn'ti etmiştir: 1 olarnk hafa jçinde hiçbir muamele ol- fiatleri geçen senenin bu haftası fiatle-
defa olarak bana başvurduğunuz zaman j Demir kapısı, tunçtnn yapılan halka- Eşva ısımlen sattlan kabı f-.ıati maınıştır. rine nazaran yüksek bir seviyede bu-
almış olduğunuz cevapta da iStediğiniz sı eve bir istihkam manzarası veriyor. mıktar Az (l'k t PAMUK ÇEKtRDEQt: 1urunnktndır. 
haki'--t d 1 Yahut sinesinde esrarlı ölüleri saklı- Rui!day malı. 7244 çu, 5 75 7 Yag" müstahslleri tarafından müba- üzüm piyasasında şimdilik sükOnet 

l\.ü var ı. ! . . . A 307 Fanıez ezilmiş gı'bi başını eğdi Klot yan bır kale gıbı.. ıpa '' " 3 6875 4 0625 yant yapılmaktadır. Fiatier terefiüe vardır. İyi mallar ortada görülmekte ve 
devam etti: l Bu burun, şimdi yavaş yavaş Sen Rakla · 13 " 4 4 mey}'al ve piyasa sağlamdır. bu münasebetle de 11 ve 12 numaralar 

_ Öldil. Darağacının dibineden alıp 
1 
nehrinin sulariyle aşınmış, bugün bu ~::~ı1:" 1~~ • 4 25 4 25 PALAMUT: U~e fia~ tesb~t .edilmektedir. . . 

götürdükten Uç gün sonra öldü. 1 korkunç hane ortadan kolkmıştır. O n 9 9 Borsada son hafta içinde 360410 ku- lnhisar ıdaresının son hafta ıçınde 
Kardinal Fnmez bir kelime bile ağ- Belgoder Viyolcttanın elini bıraknn- Susam 14585 " 15 15 50 •·ıı<ı arasında fiatlerle 455 kental tır- borsada 300 ~uvala yakın çekirdeksiz 

k b
. d k"k D . Pamuk mulı. ., 29 50 44 -~ üz"' ··b ıt·-· ı ı t 

~ınclan çıkarmadı. Ellerini yukan kal- ya~ . ı~ .. a ı a c emır mengene> 40 eon 3 35 3 35 nak, 250 kuruştan 452 kental rofuz pa- um mu ayna e ıgı an aşı mı.ş ır. 
dırdı. Kukuletnsıru başına çekti. l otelinın onun.de .durdu. Başını salladı. H;İa~!~aejt 907 knı. 250 410 lamut satıldığı borsa bültenlerinden an- UMUMİ VAZtYET: 

İnliye inliye kapıya doğru koştu. , Yanıbaşındakı b;:nn: 1~apısın~ çal~ı. Çekır. ıizOm 1623 (U, 6 50 18 !aşılmıştır. Mevsim sonu olması dolayısiyle bor-
Klot ta çabucak arkasına bir manto 

1 
Kızcağız şaşkın . ~ :ı e e_tr ~ ~- BUCDAY Geçen hafta 380470 kuru§tan 2681 sada faaliyet azdır. Vaziyetin yeni mah-

gcçirdL Kardinalı takip eyledi. Babası' kınıyor «n~Y~ gıdıyoruz> diye ~oylenı- Son hafta satışlan aşağıda nevilere kental tırnak, 260-350 kuruştan 1038 sullerin piyasaya arzına kadar bu şc-
tanı. sokağa ayak basarken Famezin yordu. Lakın çıngcne bu suallenn hep- inkisam etmektedir: kental kaba ve 250-270 kuruştan 1139 kilde devam edeceği anlaşılıyor. 
koluna girdL Korka korka seslendi: 'sini cevapsız bıraktı. Belgoder kapının Satış şektı Çuval kental rufuz palamut satılmıştır. ABDt SOKULT...U 

- Aff-.:ı iniz B" .. daha' tokmağını indirirken Viyoletta ckorku- Nevi Fiati 
\.-uers . ır soz ·• Az Çok Palamut piyasasında geçen haftalara ç • k 

Babası birdenbire titredi. Çünlril ka-ı korum! Oh korkuyorum> demekten U. yu. mallar haziı 2607 5 75 6 5625 nisbetle son hafla içinde biraz durgun- ıçe 
fasının i inde bin bir sualin cevabını nefsini alıkoyamıyordu. ı ç j . ..1 .. .. çıld v· l tta ,, seıt ,, ,, 1396 6 7 l luk ru"scdilmiştir. Piyasamıza iyi ma!-
hazırlanuıkl guldü. Şaşkm şaşkın Kapı gi.ını tusuzcc a 1' ıyo e 1 ki TU k k d bl 
sordu: a meş !geri atılmak istedi. Fakat çingene kızı ,, ka11şık,, ., , 224 6 375 6 375 lar gelmemekte olduğundan fiatlcrde r a anının r 

bütlin kuvvetiyle yakaladı. Her ilcisi " seft ,, vadeü 2155 6 375 6 315 düşklinlükler görülmekte ise de bu te- te,ebbUstl 
- Ne istiyorsunuz? ,, kattşık ,. ,, 862 6 25 6 25 nezzül kalite farklarından neşet etmek- Belediye riyasetini derobte 
- Bu idamın nerede yapılacağını birden içeri girdiler. Hafif ziya ile ay- vık"n 7244 ettiaı· gu .. nd•nber·ı lzmı·rı'n ı·mar 

1 
ınl 1 k d l k k:u r' " • , • tedir. Maamafih ihracatçılar bu kabil "' " söyleıneği unuttunuz'. d anan çıp a uv9r ar insanı or B da lki hafta d ve ı·hyasına 1 r be b alem klf üz1 un n evve ıçm e ise bor- mallan ı.,üha ile mübayaa etmemekte- ça ışan gayu -

- Unutmadım. Fakat onu ben de içinde ır ağa i idi. y.. eri mas- snda muhtelif mallardan hazır olarak d" 
1 

~ lediye reisimiz doktor Behçet 
bilmiyorum. keli, beJlerinde çıplak birer hançer asılı al L ~ ...,1..,. • .; ır er. Uz'u" birçok tesisatı nafıası 

ı~ .... ılar kın k 3898 .çuv ugday sa.~.~ ve geçen ÇEKfRDEKStZ "OZüM: 
- Acaba mahköm erkek mi yoksa iki kişi ncu'i ına çı ea ızcağız: b hr.ftas dald meyanında eski Fuar binası da-

kadın rnı? - Neredeyim? Neredeyim? diye çır- senenın u " ın satL~ miktan Mevsim başından 11-5-937 akşamına biltndt: vücuda g~tirdiği park 
- Kadın .. Bir kız... pınmağa başladı. 7648 çuval olarak toplanmıştır. kadar borsada satılmış olan çekirdek- ve bahçe dahi sayılmağa de-

l ıd . Son iki hafta buğday fiatleri arasın- siz uzum" •• _,,_. __ ı 433,600 çuval ve 1920 h 1 k 
Klot kalbinden . vurulmuş gibi sar- Çingene bun ara a ıraş etmiyor mas- da d ~ .. iklik hn . haf- muı..wu frer ayır ı bir memle et işidir 

-'d -"" kel. d ml k dını" · takdim edi ordu· e6~ 0 am.ış pıyasa geçen torba olarak hesaplannndır. Ç' ek ·1·k •• ' T~ k k .. ~ ı. ""'°ir kız! .• Hayatına son verece- ı a a ara en ~ . taki vaziyeti muhafaza etmiştir. Yalnız ......... ~. ıç çı ı sanayunı ur a-
ğim ınahlftk bir kız ha'• kelimelerini - Adım Belgoder. Şu kızı getırmek d li 

1 1 
haftalık +... 1-1\ "Ozilm fiatleri son hafta içinde geçen dınları arasında da yaymak ve 

· . . · va e muame e er sa-ıı ye~u- hafta nisb tl d · künlük • b d h 1 h ~orlukla mınldandL Yüksek sesle de: içm emır nlmı.ştım. Yanlış gelm.edikya? k b ,.,+ ya e e on para iış ·• ·· gös- ınce ve e ii is er ma sulü 

Za H Y_.:.ı d ı:.:ı o dedi~· · nunu a artm'"'~ır. termistir. 1 ' k 'l"k ·· t ' ' - vnllı bahtsız! dedi. . - ayır. iUllış e6 .... gınız Aşağı yukarı üç bin çuval olah vade- ,. o an çıçe cı ı sanayu ezyır.ı· 
Bu esuada Notr Dam'm çanı öttü. yer burasıdır. . li muameleler dolayısiyle piyasada bir Son fiııt tesbiti tarihi olan 29/4/937 yesinde şimdiye kadar ecnebi-

~cr yer karanlık i.Çinde idi. Kardinal f 'Bu cevabı. vere~ muhafız Vıyo~ct~- sıcaklık hissedilmiş ise de fiatlerde de- ile 10/5/!)37 de tesbit edilmiş olan çe- )ere has bilinen zeka ve kal.i-
lle celllit lakırdıyı kestiler. Çan sesini nın başına sıyah Lır çuval attı. Bır sı- ~ .. ildik olmamıştır Piyasa sıcaktır kirdeksiz üzüm fiatlerini aşağıda gös- Jivetin Türk kadınlarında da 

ı dı ö"'.i • • terlyoruz· · d. t' · " t k ' · sayıyorlardı. Katedraldan gelen sesler cimle boğazını bağa . ARPA: · mevcu ıye mı goı erme ıçın 
sona erince Kardinal boğuk sesiyle: Neye uğradığını b~lyen kvızca~ Son hafta içindeki borsa arpa satış- Numaıa 29-4-937 Jiati 10-4-37 Jiutleıi bu bahçe içinde ayrıca bir dai-

- Tam idam saati.. diyebildi. deli gibi bir hale gelınıştL N~ ~agırabil- lan 4•0625 kuruştan 140 çuval Uşak ve az rok az çok re tesis ve tefrikine müsaade 
Sessiz adımlarla konuşmadan ilerli- eli, ne de geniş bir nefes olabildi.. 3 6875-3 75 kuruştan 167 çuval yerli ki 7 10 10 50 O 75 10 25 eylemek gibi bir lütfü sayın 

~orladı. Başlan anlerine eğilmişti. Cel- Muhafızlardan diğeri. Belgodere için- c~mAn 301 çuvaldan ibirettir. Bundan 8 11 11 50 10 75 11 25 dokt~rum~z bizlerden esirge· 
lnt nohut danesi gibi alnından dökülen de yüz altın b~ıl~~ bır kese uuıttı: bir hafta evvel ise borsada 298 çuval 9 12 50 13 25 12 25 13 memışlerdır. Burada tabii ve 
terleri siliyor ve Favstanın esrarengiz - İşte istcdiğın yilz altın. G . bu haf 10 16 17 15 75 16 75 sun'i her nevi çiçekten mamul 
e • k lark ella h rif h murdandı· arpa satılmıştı. eçen senenın - Halbuki 28/4/937 d b gelinlik başlık, gelinlik gög~ Ü5· ;.ınc 0,."81': en c t şunları homur- Haydut e . o ed' U, D"k k tasında kilosu 3 5 den 60 çuval yerli fi e tes it edilen şu 

nıySoordu:.d 
1 

- Bunu ben b~rl unal. t.nlıku tek - ve 31875 den 2~0 çuval muhtelif arpa atlere göre: lük, cenazelere mahsus matem 
- n ı am .. Son kurban• lif etmişti. Her ı onar ı on e- . v • • bo 7 ıo 50 ıı çelenkleri ve göz, gönül alıcı 

ı .. . muamelesı oldugu o tarihe aıt rsa • b b t- 1.. · k 
S TEDEKt EV se veririm dcınlşti. listelerind .. rülm.. .. 8 11 50 ı2 ru açıcı er ur u çıçe tezyi-

Madam Simon en akın Muhatabı hayretle: ~ go uştur. 9 12 25 /3 natı da vücuda getirmekle if-
Inosan mezarlığına gön:üluil. ~ - Bay Dük mü? Zannedersem Lö ~ ~~y~.~n~ bu ~ z:~ 10 j5 16 50 tibar ediyoruz. Her şeyden ev-
ha doğrusu bir mezarlıkta dinsiz! Fanıez demek istiyorsun.. .. ~orulmuştur. Yem . 1J 18 19 vel iki Türk kadmmın çalıştığı 
ayrılan çukurlardan b" . • . . . : - Dük, Prens .. Hangisi olur ise ol- henuz pıyasaya gelmediğinden yenı re- Üzüm piyasasında 28-4-937 ye nis- bu müesseseyi ihtiyacı olanla-
dı. Üzerine ne bir ısta ırısırun ıçın~ a b; sun. Ehemmiyeti yok. Maksat hasıl ol- ~lte fiatleri hakkında henüz birşey betle 10/4/937 deki değ~iklik miktarı 7 rın bir kerre ziyaret etmelerini 
çiçek konulmadı ç··nk~ ve inle kaedın- du?. soylenememekte ise de ihracatçılar fa- ve 8numaraJarda otuz para diickünlilk saygılarımızla diliyoruz. 

. u u zava ı . ali · 1 ., 
cağız, gezginci bir canbaz kumpanya- . - Öyle ıse par~ı al buradan çekil . ~ete geçtiği takdirde fiatleruı .ev: olup 9 numara ayni seviyede kalmış ve Evlenme dairesi parkıodR 
sına, bir çingene heyetine, bir gUçebe g~t!. Şunu da iyi bil ki şu hareketinden rışlı olacağı ümit edilmektedir. Şımdı- 10 numara da on para yükselmiştir. çiçekçilik dairesi müessis 
alayına mensup insanlıktan kovulmuş hiçbir kimsenin haberi olmıyacaktır. lik piyasada hararet yoktur. Geçen sene 11-5-936 tarihinde borsa- ve imilleri 
sayılıyordu. Tabut çukura konup üze- t Eğer kimseye bir kelime söyliyecek BAKLA: da çekirdeksiz üzüm fiatleri ise şöyle Emine ve Şadiye 
rine toprak yığılınca Viyolettanın elin- olursan derin yüzülür ve dilin kopan- Son hafta satışı kilosu 4 k~tan 14 idi: 1-4 (813) 
den tutmuş, onu sürüklemeğe başlamış- lır. Diğer bir nasihatim daha ver. Bu- çuvaldan ibarettir. Yeni mahsuller he- ---••••ı•••••••••-------,.--
tı. Kızcağız hiç karşı gelmiyor. Onun radarı ~ıkar çıkmaz etraf:' .. dolaşma- nilz piyasaya gelmemiş olmakla bcra- B ' T ' çektiği tarafa yürüyordu. Buz gibi olan !mnk, :bır daha buralarda gorunmemek.. her önümüzdeki haftalar içinde gelcce- ag"" cılar.. u•• tu•• ncu•• ler •• 
eli çingenenin avucu içinde titriyordu. Haydı bakalım, fırla.. ği tahmin ediliyor. 
Kız n~ye götürüldüğünü bilmiyordu. Çingene yerlere kadar eğildi. Dudak- MISffi DARI: 
Tenha ve knr.ınlık sokaklardan ilcrli- lannda alaylı gülümseme belirdi. Geri Mevcut az olmakla beraber şu sıra-
yorlardı. Yalnız düşünceleri arasında ' geri dışarı . ç~ktı. Karanlıkların içinde !arda piyasada alıcı yoktur. 
son giin görii§tüğü delikanlının izleri kaybolup gıttL FASULYE: 

••• M vardı. Arabaya bir kucak çiçekle gelen evcut stoklar üzerine yapılan işler-
delikmılırun şefkatle solu bakışlan göz- Notr Dam k~esinin saati onu çalı- de malın kalitesine göre fiat verilmek-
lerinin önünden gıtm~yordu. A.n~ının yord~: B~lgodcrın ortadan kayboluşu- tedir. Müstckar piyasa yoktur. 
lnaternine karışan duygular arasında nun uzerınden hayll zaman geçmişti. SUSAM: 
kulağında çmlıyan anasıuın son sözleri Metr Klot bu korkunç eve tıpkı çinge
Vardı: nenin çaldığı gibi kapıyı çalarak gir

- Bu genç senin kurtarıcın olacak. 
Zira o seni seviyor!. 

Sevilmek, hem o delikanlı tarafından 
sevilmek.. Ne tatlı hayfil! .. 

Birdenbire aklı başına geldi. Anası
nın matemi, delikanlının kalbinde u
Yandırdığı garip bir heyecan arasında 
kendinden geçen kız korku içinde sor
du : 

- Beni nen~ye götürüyorswı?. 

Çingc:-ne hiç cevap vermedi. Daha 
kuvvetli olarak Viyolcttanın elini sık
tı. Daha hızla yilrümeğe koyuldu. 

Takip edilen yol ne Grev meydanına 
n~ de oteUcrine gidiyordu. Sen nehri
~ın öbür kıyısına geçtiler. Sola kıvrıl

tlar, Burası çok tenha Site deikleri 
)'erdi. 

dUBu. noktaya yinni altı sene sonra dör
ncu Hanrinin at üzerinde bir heykeli 

otUrtulmuştu. Hala Ponnöt (Yeni köp
IG) namı verilmektedir. Doi:u taı'nfın-

mişti. 

Piyac;aya arzedilen mallar yağcılar 

tarafından hemen satın alınmaktadır. 
Alıcılar fştihalı ve piyasa sıcak olup 

ı••ml!!!lll•~Blll!llllif•mllielld•i•-;••- fiatlerin tereff ü etmesi ihtimal dhlıilin-
S atı J ık de görülmektedir. Son hafta fiatleri ge-arsa eçn haftaya nisbetle biraz ilerlemiştir. 

GüzeJyalıd• Recaizade ve 
Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427-75 M. 2 
bir ar.sa ehven fiatla sata
lıkhr. 

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

T ole aya müracaatları. 
1-3 

MI 

Zayi 
lımir Esnaf ve Ahali Ban

kasından al<lıR-ım 2275 No. Ju 
100 liralık hisse makbuzumu 
zayi etıim. Yenisini alacağım• 
dan eskisinin hükmü olmadı
ğmı ilin ederim. 

Geçen senenin bu haftasında Susam işi 
yapılmamıştı. 

PAMUK: 
Son hafla pamuk satışları nevi iti

bariyle şu surette tasnif olunabilir: 
Nevi Balı•a Ftatt 

Puse bllinct 
,. ıkmci 

,. üçiinci1 
Yekı2n 

218 
157 
110 
485 

Az Çok 
41 50 44 
40 41 
29 50 3!) 

Bundan evvelki hafta içinde ise bor
sada 28/45 kuruş arasında fiatlerle 212 
balya muhtelif pamuk satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 913 balya 
muhtelif pamuk 38-40,5 kuruştan satıl

mıştı. 

Son hafta pamuk piyasasında geçeu 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini saym alıcılanmıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAH Mi KAllAl>AVUT 

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

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3809 

·=-==·=======: 
BRONZ 

Elyafl ve yap•lmaaı husual ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların tavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dl,ıer le· 

mln eden, bUIUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ .FIRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

Sanayi ve Ticaret Anonim 

şirketi] nin 4 • 5 - 937 tarihile 
tasdikli sirküleri Ticaret ka-
nunu hüküm1erine göre sicilin 
1983 oumaruına kayd ve tes· 
cil edildiği ilin olunur. 

lzmir Sicili Ticaret me· 
murluğu mührü resmisi 

ve F. T enik İmzası 
1 Sirküler 

Türk Sanayı ve Ticaret 
Anonim Şirketi 

•••••••••••••••••• 
lzmir, 1 Mayıs 1937 

SiRKÜLER 
{Türk S3nayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi) nin Bundan 

evvelki bütün sirküler leri kal· 
dırılmışbr. Bundan sonra işle· 
rimizde sosyetemizi hağhya· 
bilecek imzaların örnekleri obir 
yüzde yazılıdır. 

işbu imzalardan her hangi 
ikisi birlikte sosyetemizin bil· 

umum mesuliyetini ihtiva eder. 

Saygılarımızla 
Türk Sı:\nayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi Başkam 

FUAT iYİMEN 
Türk Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
imza örneklerl 

YÖNETiM KURULU: 

Başkan: FUAT IYIMEN 

Şöyle imza edecektir: F. 
IYIMEN 

As Başkan: M. MÜNiR BiR
SEL Şöyle imza edecektir: 
M. MÜNiR BiRSEL 

Murahhası mes'ul: Carlton 

Vitoll ŞöyJe imza edecektir: 
imza Okunamamıştır. 

ÜYEDEN H. F. Jiro Şöyle 
imza edecektir: imza okuna· 
mamıştır. 

ÜYEDEN RAH\11 ARSLAN 
Şöyle imza edecektir: RAHMi 
ARSLAN 

ÜYEDEN HAROLD ]IRO 
Şöyle imza edecektir: imza 
okunamamıştır. 

T. C. hmir ikinci Noteri 
M. Emin Erener resmi Mührü 
Gene) sayı: 4096 
Özel sayı: 1/43 
Bu ~ 4 - 5 - 937 tariblı sirkü

ler altındaki taş l>asma imza
larm tahıs ve hüviyetlt-ri dai
rece maruf lımirde kain Türk 

Sanayi ve Ticaret Anonim şir
keti başkam Fuat İyimen ile 
As başkan M. Münir Birsel, 

Mürabbası mesul Carlton Vitol, 

Üyeden M. F. Jiro, Üyeden 

Rahmi Arslan, Üyeden Harold 
Jironun olduğu anlaşılmakla 
usulen tudik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz yedi yılı mayıs 
aymın dördüncü Salı günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri 

M. Emin Erener resmi 
mührü ve imzası 

Genel sayı: 4097 
Özel sayı: 1/43 
Bu sirküler suretinin dairede 

sakit 4096 Genel sayıh ashna 
uygun o!duğu tasdik k•l1ndı. 
Bin dokuz yiiz otuz yedi yılı 
mayıs ayanın dördüncü Salı 
günü. 

4 Mayıs 1937 
T. C. lımir ikinci Noteri 

M. Emin Erener Mührü 
resmisi namına imza 

okunamamıştır 

'1457) 828 

Y aı geldi. llacalarda, kahve

lerde bol Işık lazım, zira mllş· 
teri kelebek gibi ziyaya üşer. 
Bir Standard limbası edininiz, 
idareli, dayanıkla parlak ziya
lıd1r. 

Accntası: Hüsnll ldemen, Sa

man iskelesi, ikinci Kordoa 
1 

. • 
ımır. 



Sahife 8 --=::.:; 

Çeşme 
PLAJLARI 

Çeşme plajları icara veri
lecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mü-
racaat. 

aa • -Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 (2110] 

lzmlr Slcill Ticaret 
memurluğundan: 

lzmirde Kolancılar çarşısında 
37 numarada her türlü t icaret 
ve komisyon işlerile Kavalar 
zade Ali Riza ve mahdumu 
unvanı altında uğraşmakta 
iken bu kerre [Ali Riza Kava
lar ve oğ'u] unvanını almış 

olduğuma mütedair S irkü ler 
ticaret kanunu hükümlerine 
sicilin 1984 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur· 
luğu Resmi mührü ve F. Tenik 
ımzası 

1 : Sirkü 'e r 
SiRKÜLER 

Şimdiye kadar lzmirde Ko
lancılar çarşısında 37 numaralı 
mağazada 

KAVALAR ZADE ALI RI· 
ZA ve MAHDUMU 
Uovanı atında her nevi ticaret 

• ve komisyon işlerile uğraşmak· 
ta idik. Budefa soyadı yasasına 
göre: 

ALI RIZA KA VALAR ve 
OGLU 
Firması altında ayni yerde ve 
ayni işlerle eskisi gibi icrayi 
ticaret etmekle beraber şirke

timizi ilzameden bil'umum hu
kuki ve hususi ukud ve teah
hüdatta' lıt-r ikimiz münferiden 
imza edeceğimizden aşağıda 

örnekleri yazılı imzalarımızın 
göz öniinde bulundurulmasını 
diler saygılarımızı sunarız. 

Ortak Ali Riza Kavalar şöy· 
le imza eder : Ali Riza Kava

lar ve oğlu A. R. Kavalar 

Ortak Şemsi Kavalar şöyle 
İmza eder : Ali Riza Kaval;,r 
ve oğlu Ş. Kavalar 

Ümumi No. 2891 
Hususi No. 3/118 

. Bugün dairede okunup an1a
tılan işbu 12/Mayıs/937 tarihli 

sirkülerde Soyadı ile terkip 
ed ılen yeni firma ile imzaların, 
"Ali Riza Kava!ar ve oğlu,. 

unvanlı şirket şeri kleri sıfalile 
hareket eden zat ve hüviyet· 
!eri dairece maruf Bay Ali Ri
:ı:a K:ıvalar ve oğlu Şemsi Ka
valar'ın olup münderecatını 
kabul ve ikrar eyledikten son

ra ellerile koyduklarını tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 

yedi senesi Mayıs ayının on 
ikinci Çarşaır,ba günü. 

T. C. lzmir Öçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü 
ve vekili Ali C. Raif Günyer 
imza sı. 

Umumi No. 2891 
Hususi No. 31118 
Bu sirk üler nush sının daire 

dosyasında saldı 2891 umu mi 
No. lıı a s 'ına uygun olduğ u 

tasdik kılı n dı. Bin dokuz yüz 
otuz yedi senesi Mayıs ayının 

on ikinci Çarşamba günü. 
T. C. lzmir ÜçüncU Noteri 

Tahsin Amur resmi mühürü 
ve vekili Ali C. Raif Günyer 
ımz:ısı. 

1467 830 

- ·- __ ,,, __ 

YENIASIR PERŞEMBE 13 MAYIS 1937 , 

YENi TOPHANE 
marka)! terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 1 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 
No· 23/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır. 

Büiılztn kendi kabahabnızdır,zıra dişlerinizi 

ihmal oldlnlz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

lıundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

•ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT '" 
iyi diş macunu vardır .• 

-·-· ~-~ Vf! "4!""-· ~.t.-4. t . ..:;. - ......... ·~ «tıı:~ r4 ~wt/Üi4w ......... ü.L3~ ~ -:ı-..uıı. 

~. 

inhisar 

SOFRA TUZU 

DAillA 
INUE 

TOPT~\N SATIŞ 
YERİ: 

Birinci Kordon inhi
sarlar baş müdürlüğü 

ambarı 

Çıktı ·-
Toptan Fi ati er : 

Mutfak tuzları : 50 ki· 
)oluk çuvalda kilosu : 
4 KURUŞ 98 
SANTiM 
Sofra tuzları : 64 kilo
luk sandıkta (1 ve 1-2 
kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 KURU Ş 
0.2 SANTlM 

DA.lllA 
KURU 

• 1 ' •• ~ •• ·:·~ ••• ' ' • ','. • ' • 

, .............................. 1 .................................. . 

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

Çocuk araba:arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuılar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin l Z M 1 R ve A N KAR A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. ' .1 ................................... ,, 

1 

:: ; " ' ., ,\ . 
, 

v • • / • ~ ' ~· - • • t. •• < l J • '. ~ ~ :.. tzMtR BELEDiYESiNDEN : ..__. 

ı - Beher metre murabbaı yüz B B 
elli kuruştan üç yüz lira bedeli TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
!erini kullanınız. Her yerde satılmakladır. Yalnız toptan sa· 
tışlar için lzmirde Gaz ı Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniı. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 
-~-· 

lzmir mıntakası Kadastro ko
misyonundan : 
Güzelyalı mahallesinin Madenci Şükrü sokağında 9 taj sayılı 

ve şarkında 7 tajlı ismete ait ev garbı Erik sokağından 7 ve 

9 ve 11 tajlı Ahmet Hilmi Esmaya ait evler cenubu kısmen 

erik sokağında 13 tajlı maliye hazinesine ait evin bahçesi ve 

kısmen güneş sokağından bila numaralı hazineye ait arsa ile 

çevrili arsa mübadeleye tabi romlardan ba lıkçı Y orgiden kalma 

diye hazine adına kadastrolanc:ııştır. Bu yerin mülkiyeti ile ala

kadar veya bu yer üzerinde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa 

ilan tarihinden itibaren iki ay içinde ellerindeki tasarruf vesika

larile birlikte lzmirde Saçmacı hamam sokağında 20 sayılı bina
da lznıir mıntakası Kadastro Komisyon veya müdürlüğüne müra· 
caatları 2613 sayılı kanun hükümlerine göre ilan olunur. 

1468 (831) 

Kemaipaşa belediyesinden: 
1 - Her sene neş'e ile · tes'ıt edilen kasabamız kiraz panayırı 

14, 15, 16 Mayıs 937 günleri olmak üzere üç glindür. 
2 - Zıyarc t çi l erin istirahatlarını temin ve bol kiraz bulmaları 

için icabeden tertibat alınmıştır. 
3 - G erek ziyaretçilerin ve v,erekse halkın neş'e ve şetareti 

ve güzel vakı t geçirebilmeleri için muhtelif gazinolarda muzik 
tem:n edilmiştir. 

1446 (824) 

muharnınenle 85 911.yrlı adanın 

iki yüz metre murabbaındaki 3 
sayılı arsasının satıtı ba,katip
likteki fartname veçhile 28/5/ 
937 cuma günü saat on altıda a
çık arttırma ile ihale edilecektir. 
Ittirak için yirmi iki buçuk lira
lık rnuvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bulunan 
eski hurda arabalar, dökme par
çalar,, iki kamyon, bir 
bil ve Alsancaktaki eski tram
vay depolarında bo:ı:uk dinamo, 
arpa yarma makinesi, torna tez
gahı ve saire batkatiplikteki fart
narne veçhile 28/5/937 cuma 
giinü .saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. Hepsinin 
bedeli muhammeni bet yüz elli 
dört liradır. lttirak için kırk iki 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encürnene gelinir. 

3 - Hava gazı fabrikası ıçın 
lüzurnu olan muhtelif ölçüde 
kurtun boru, demir boru deve 
boynu, söketnipli, tapa, küçük 
dirsek ve redresör 28/5/937 cu
ma günü saat onaltıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. ölçü 
ve miktarları fartnamesine bağlı 
listede yazılıdır. Şartnamesi ha-

c~~=!'9ı:r-uoooaı:,__,...-=:ım-ıe:m ___ ...wm:ıı:ıaııı:ıı;mıl!ll!lımıı-- va gazı müdürlüğünden parasız 
et ""'" ™ tu< 1&•uııc olarak verilir. Hepsinin bedeli 

lım ir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçlan dolayı evvelce 
hacizli olup bu kerre satı lma

sına karar veri!en bir adet 
terzi Nauman dikiş makinası
nın lıirinci artırması 17-5-937 

Pazartesi gunu saat 14 de muharnmeni dokuz yüz ellik iki 
ikinci artırması 21-5-937 cuma lira yetmitbe, kuruttur. iştirak 
günü ayni Raatta yeni müza- için yetmitbirbuçuk liralık mu
yede bedesteninde pilmüzaye· vakkat teminat makbuzu ile söy-

de satılacağı ~dan taliplerin ma- !enen gün ve saatte encümene ge
hallinde nı enı uruna müracaat· linir. 
!arı ilan olunur. (829) 1455 13-18--21-25 832 (1465) 

ISTOL 
BEVOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tllrkiyenin en eski otelcisi 

BAV OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuzdur. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sprco N. V. Olivier Ve Şü. 
Vapur Acentası W. F. H. Van Der LıMITET 
ROYALE NEERLANDAIS oW: ~~ LIN1E Vapur acentası 

KUMPANYASI HAMBURG lRtNd KORDON REES 
CANYMEDE.S Vapuru 13 mayısta LARIS.5A vapuru 12 mayısta bekle- BINASI TEL 2443 

h..kleniyor. Yükünü tahliyeden sonra niyor. Rotterdam. Bremen ve Hamburg Ulerman Linea Ltd. 
Burgaa, Vama ve Köıtenceye yük ala- için yük alacakhr. ALGERtAN vapuru S Mayıata Lon-
caktu. AMER1KAN EXPORT UNES d Hull An e1· • .::L 

S 
. . ra, ve venten g ıp , .-. çıka-

ORF.SJ'Es v 20/S/937 d The Export teamelüp corporabon apuru e ge- EXMINISTER 29 . dN; .. cak ve 1 S mayısta avdet edip Lond-
lip Amaterdam ve Hamburg için yüldi- vapuru nıeana -·· 

1 DOKTOR 

Sami Kulatçı 
Kulak, Botu, Burun hasta

lıklan birinci sınıf 
mfttahasaııı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Yecelttir. ru bekleniliyor. Nev:york. için yük ala- ra ve Hull için yük alacakbr. 
VULCANUs vapuru 20/5/937 de cakbr. LESBIAN vapuru 27 ma)'llta Lond- EYİ: G&ztepe tramvay cad• 

gelip yükünü tahliyeden eonra Burgu EXT A VIA vapuru . 1 O ma)'llll doi- ra. Hull ve Anventen gelip yük çıka- deli 992 Tele fon 3668 
Varna Ye Köetence içia yükliyecektir. ru bekleniyor. Nev:yorli' için yük alacak· racak ve ayni zamanda Londra ve Hull -======1=-=2=6=(=48=1=)=~ s...._ Orient Linien ~ br. . . yük alacakbr :' 

SAtMA vapuru 28/5/937 de bekle- PiRE AKTARMASI • Seri seferler .. ıçuı • G H ti ı llİyor.Ooğru Anven ve Rotterdam Ham- EXCAMBION vapuru 7 mayısta Nev- E~YPTIAN vapuru mayıs bidayetin- • 

burg, CdYDia ve Sk.andinav:ya limanlan york ve Boıton için Pireden hareket ede- de Liverpool ve Swameadan gelip yük oz e ımı 
İçin :rüldiyec:ektir. cektir. çıkaracak. ve ayni zamanda liverpool 
Ser.- M.ritim Ramen KamıapanpmuD EXCHORDA vapuru 21 mayısta için yük alacakm. 

SlJÇEA,vA vapuru 19/5/937 de bek- Nev:york ve Boıton için Pireden hare- THE GENERAL STEAM 
leniyor. Malta. Cenova ve Manilya li- ket edecektir. NA VIGA TION Co. L TD. MİTAT OREL 
IDanlan için yolcu ve yük kabul eder. SERViCE MARITIME ROUMAIN ADJUTANT vapuru 5 DUl11ata Lo Adnl - Beyler Numan 

lllndaki harek tarihi • 1 YI BUCAREST d • · ··k alacakm n· 1-d.lü d et 8117 e ~ __ '::'· OUROSfOR vapuru 2 ma)'llll doi- ra NıçmOTyu V · zade aokait Ahenk mat• 
eiilildilderden llCellta --i- ru bekleniyor. Köıtence, Sulina,Calatz : Orut tarihleri, a- baa11 yanında. 

:ret kabul ebnez. ve Galatz aktarması Tuna lima"nlan için parların ilimleri Ye navlun De· Namara:23 
O... fazla tafaillt içia lkiaci kor- yük alacakm. retJerİllİll deiifildikJerinden me- Telefon : 3434 

clo.da Tahmil ..,.8 T~ bİDMI arka- JOHNSTON WARREN l.m. Lad. mliyet kat.I edilmeL (229) 
......_ ın11nıcaat edilmelİ rica o1... Uvespool -~!!!!1!1!1!!1!!!!!!!~~~~!!!!!!!==19!!•!!!!!!!B!!!lllllll!!"9!!!!!!!!m!!l!!!l!!!!~~!!!!l!m 
..... J™MORE -npmu 9 mayllla bek- s. Fer i Eczacı başı 
llnda )eniyor. Liverpool Ye AnYen limanla-

PRA 1U.U SPERCO ftPUf acea- nndan yük tahliye edecek ve Burgu. ş•FA 
0 E • 

TELEFON: 4142/4221/2663 Varna. Köıtence, Sulina. Calatz ve lb- } • czanesı 
tr U o o O raile limanlarına yiiJc alaca.km. 
DOKTOR lNCEMORE vapuru 30 mayıs~ bek-

i ı O A Ef#b:\~~E~ 
" SOC. ROY ALE HONCROISE 

OANUBE MARITIME 
K. BARACOllLU 

Det- •e bclıa laamhlrlan 
M&tabaı•• 

... , ....... : ikinci e.,
ler eokatı 65. Tel 3956 

Evi: Kiprü ı-apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Bir Gripin almadan evvel 

DUNA vapuru 12 mayısta beldeni· 

1or. Belpad, Noviad. Badapeıte,Bra
tielua. Liaz ve Viyana için J6k ala
cabr • 

DEN NORSKE middelhavılinje 
OSLO 

SARDINIA motörü 2 2 mayısta Pire. 
lı;kenderiye, Dieppe ve Norveç liman· 
larına hareket edecektir. 

I 

labrabın ve ağnnın en 
tiddetliıiai en kolay, en 
çabak ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktar, mideyi Aldık~-~!.-~akı~a-~~.!.~ 
bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

~ ' -
, . -. ·~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

F ennl gidik herine en ı~ni 
en zarif çefİtler retirmiftir. 

Spor 
Glaet 

Tanar• 

Alba 
Nikel 

F ennl glzltık 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneı göz· 
ilikleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmes:ne mani olur. Komojen 

18Çların köklerini kuv~f!!lendirir ve besler. Komojen ıaçlann 
gıda11~ır. Tabii renklerını •• bozmaz, lltif bir rayiha11 vardır. 
KomoJen Kanzuk ıaç ek11rı maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
nnda bulunur. 

"" 'f 1 -1 I 
/ ' 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Y aJnız makasına 
dikkat ediniz. 

artınr 

itte misali 
RADYOLIN RADYOUN 

Diıleri llr'atle beyadabr Dit etlerini knwetleadirir 
parlabr, mikroplan lld&rerek ağzı deıenfekte ederek haı-
ağzı fenni 111rette temizler. talaklara makavemetini arhnr 

Giinde iki defa 

RADYOLiN 
KULLAN iN iZ 

BAHAR ve YAZ 
EğleaceleaW 

Canlandıracak Müjdeler 
1937 .. aiae malaau ZmMlap motonikletleri, Rali •• 

Vitler. Aynı zamanda biitOn dlapca tanmmıı her a.. ..., 
bisikletler çeıitli Akor~iyon armonikler, Petromab llka 
llmbalan, radyo, her marka pmofon ve plaldan iıtediği· 
niz vakit bulursunuz. 

NEREDE : IZMIR BALCILAR , .. 

NACiB SADIK mağazasında 

• 
- Cicim ıana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 
- Belli Hilal Eczanesine uğramıısın .••• 

Kolonyan "Gönlll,.m&, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlaıımı, Al· 
bn rlyamı, Fulyamı, Yaıeminmi ? .• 

- Eczacı Kemal KAmilin olsun da bangiıi olursa olsun Deme· 
dinmiydi kokusundan tanı bakahm ••••• 

lzmir inhisarlar Baş müdürlüğün
· den: 

937 Mali senesi içinde Çamalb Tuzlasından merkez aabf 

deposuna getirilecek 5000 - 8000 ton çu•aJh, 100 - 500 adet 
sandıklı 200 - 700 adet torbah tuzun tattan depoya nakil ve iıtif 

hamaliyeli açık eksiltmeye konalmuftur. 
Muvakkat teminatı 105,78 liradır. lstiyenler muhammen fiatlerle 

prlnameıini muhasebe şubemizde görebilirler. lateklilerİll 20-S-
937 g&n& saat lS de BaımDdürhli&mllzdeki Komisyona gelmeleri. 

9-13 1409 (814) 

9 EYL\)I. DAttARAT DD05U ZMIR 

Tahta kurun, ıi· 
nek, sini sinek, 
pire, örllmcelr, ka
ranca, güve, yakar
cık. akrep ve yılan 
gibi akciğeri bu
Junmıyao hayvan
cıkları öldürmek 
için fennin ıon bul· 
duğu kat'i formill 
tlzerine hazırlan
mış AMERiKAN 
Wbiz markah ill
cın her boyda am· 
balajlan ve dökme 
halinde ash en 
ucuz fiatlerle de
pomuzda sablar. 
Toptancılara mü

him iskonto yapı
lar. Sorgulara lıe· 
men cevap verilir. 

Telefon 3882 



Buklngam 
ı: 

·ve the King 
BiRLEŞiK INGILIZ SEMALARI AL TINDA 

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

Beşyüz milyon insan, dün kralın ve 
imparatoriçenin sıhhat ve 

saadeti için iyi temennide bulundu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KRALIN TACI 
Londra, ~ 2 (Telsiz) - Saltanat ıür- f 

düğü semaların altında güneşin batma· 
sı tabiaten gayri mümkün olan Majeste 
lngilizler kralı, Büyük Britanya impara· 
toru. krallar inalı ve sayısız imparator· 
lann hükümdarının taç giyme merasimi 
t1tmamlanmışbr. 

Taç giyme merasimi çok muhteşem oldu 

Londranın göz· kamaştırıcı seması altında kral 
tacı, altıncı Corc'un başına geçirildi. 

Cihanda beş yüz milyon insana hük· 
meden altıncı Corç, cihanın dört tara
fındaki tebaasına hitaben kısa bir söy
lev vermiş, sadakatini teyit etmiş ve 
sözlerini §U cümle ile bitirmiştir : 

- Tanrı size ve İmparatorluğa mes
ut seneler ihsan etsin .. 

Katedraldeki merasim çok uzun sür
müş, merasimi müteakip dominyonlar 
kısa birer nutukla imparatorluğa sada
katlerini teyit etmişlerdir. Şu dakikada 
kili.tıelerde çanlar çalıyor, Londra so· 
kaklarını dolduran milyonlarca insan 
heyecanından yerinde duramıyor, bü
tün dünya lngiliz kralının adını konu· 
ıuyor. 

4000 GAZETECi 
londra, 12 (ö.R) - istihbarat, fi

lim, fotoğraf, radyo, hülasa hatıra gelen 
bütün vasıtalar kullanılmak suretiyle bu-

gün taç giyme merasimini millete bildir
mek için şimdiye kadar misli görülme
miş bir gayret sarfedilmektedir. İngiliz 

ve ecnebi 4 bin gazeteci hu iş için sefer
ber edilmiştir. Ajanslar, gazeteler, filim 
kumpanyaları merasim haber ve intiba
lnrını en kısa bir müddet zarfında hal
ka yetiştirmek için çareler icat etmekte 
birbirlerine rekabet etmektedirler. Bun· 
]arın karşılaştıkları en büyük güçlük ala
yın güzergahındaki müthiş kalabalıktır. 
Londra tarihinde bir misli daha görül
memiş olan bu kalabalık o derece kcsif
tir ki güzergah üzerinde bir noktadan di
ğer noktaya geçmek için kımıldamağa 
imkan yoktur. Bu sebeple gazeteler, 
ajanslar ve filim kumpanyaları merasim 
güzergahında en hakim ve nazır nokta· 

lnrda BUreti mahsusada daireler kirala-
mışlardır. Bu daireler gazete ve ajans 
idarehanelerine hususi telefon hetlariyle 
bağlıdır. Böylece alayın muhtelif safha-
lan ve merasimin başlıca kısımları mil
yonlar pahasına kiralanmış olan bu hu
susi dairelerden doğrudan doğruya ga· 
;.:ete ve ajanslara bildirilmektedir. Ga-
zctclerle doğrudan doğruya temas için 
muhtelif noktalarda hususi telefon ka-
bineleri de tesis edilmiştir. 

tNGIUZ HOKOMDARI 
Londra, 12 ( ö.R) - Kral ve krali

çenin taç giymesi münasebetiyle bütün 
gazeteler lngiliz müesseseleri şerefine, 
aksak hiç bir noktası olmıyan , muazznm 
bir sitayiş marşı işittirmektedirler. Bü
tün bu yazılarda lngiliz monarşisinin ro• 
Iü ve lngiltere parlamento ve demokrasi 
müesseselerinin muhafazası için ona bağ
lanan emniyet gösterilmektedir. c Tiınes> 
gazetesinden alınan şu fıkralar bu tak
dirlerin hepsini birden hülasa edebilir ı 

clngilterede krallık o kadar demokm· 
tik olmuştur ki kral hanedanını halktan 
ayıran en küçük bir nokta bile yoktur .. 
Bugün tahta ayak basarak cemaatin üs
tüne çıkan hükümdar, gçen gün futbol 
maçında hazır bulunan ve genç oyun• 
culann arasına girerek onlara bütün teş
vikleri dağıtan ayni adamdır. Diğer ta· 
raftan bugün 1ngilterede bütün erkekler, 
kadınlar ve çocuklar gözlerini kraliçe 
Elizabet, valde kraliçe Mary'ye ve küçük 
prenseslere çevirmişlerdir. Bu gözler say
gı, ıefkat ve muhabbet doludur. Zira 
herkes onların ıahsmda şerefli ve muh
terem birer misal görmektedirler. 

:......-...-..iWIOıiillıöılo"""'---~~~~ 

S.M. Altıncı Corc tacıyle ve taç giyme meraıimindeki elbiıeıiyle 
( =ı. ,,., .. ' 

DOMINYONLAR KRALININ 
HUZURUNDA 

Londra, 12 (ö.R) - Taç giyme 
merasiminin mukaddimesi olarak kral 
dün sabah Bukingham sarayında Kana
da, Avusturalya, Yeni Ze1and, cenubi 
Afrika ve cenubi Rodezya başvekilleri 
ile müstakil Hint prensleirnin mümessil
lerini, lngiliz Hindistanı mümessilini, İn· 
giliz müstemlekclerini temsil eden sÖ· 
mürgeler bakanı B. Malcolm Makdo
naldı kabul etmiştir. Bütün bu mümessil-
1er, imparatorluğun bütün tebaaları na
mına, hükümdara bir sadakat hitabe
sinde bulunmuşlardır. 

Kral George VI delegelere hararetle 
teşekkür etmi ve demiştir ki : 

cBugün benim için yeni bir hayat baş
lamaktadır. Üzerime birdenbire ve hiç 
beklenilmiyen bir şekilde en ağır bir 
mesuliyet düşmüştür. Bu vesile ile sizin 
yardım ve muhabbetlerinize dayanabile
ceğimi görmekle cesaretleniyorum. 

imparatorluğumuzun iyiliği için baba
mın eserine devam etmek üzere müm
kün olan her şeyi yapacağım. Karım ve 
ben imparatorluğun yabancıları değiliz. 
Deniz aşın dominyonlarda geçirdiğimiz 
hayatı daima sevinçle hatırlarız. Bıı 
şahsi tan~larımızı istikbalde geniııletebi
lirsek memnun olacağız. 

cBugün sulhun mukadderatı endişe
ler uyandınnaktadır. İmparatorluğumuz 
içinde oynak ve sağlam bağlarla yerleş
miş olan milletlere gelince, bizler baba
mızdan miras olarak hürriyet ve vazife 
ananelerini aldık. Öyle sanırım ki, hayat 
bizim önümüze ne çıkarırsa çıkarsın, bu 

KRALtÇENlN TACI 
ı mirası muhafaza etmek ve onu bizde' 
sonrakilere tam olarak nakletmek içi' 
beraber çalışacağız.> 

MOTHIŞ KALABALIK 
Londra, 12 (AA) - Bugün tn 

giyme merasimi esnasında büyük alaYI' 
geçeceği yollar üzerinde ilk sırada buluO' 
mak istiyenler öğleden biraz sonra ınuh' 
telif yerlere birikmeğe başlamışlardır .. · 
Ekserisi vilayetlerden gelen binlerce lti
şi yanlarında yiyecek ve oturmak içİJl 
battaniyeler olduğu halde yoJlara di
z.ilmektedir. Bunların sayısı mütemadi• 

yen artmaktadır. Bu geceye mahsus ol• 
mak üzere istisnaen açık bırakılan Hyclcı 
Parkta kamplar kurulmuştur. Vilayetler· 

den sayısı iki yüz bin tahmin edilen ıi· 
yartı;ileri getirecek olan 200 hususi treıı 
Londraya gclmeğc başlamışbr. GreV' 
halinde bulunan otobüsler müstesna ol• 
mak üzere Londranın ve mülhakatınıll 
bütün nakliye vasıtaları sabaha kndaf 
işliyecektir. 

Gloucester dük ve dü~si Saint Jıa• 
mes sarayında bir ziyafet vermişler "'e 

bu ziyafette hükümdarlar ile valde kra• 
liçe müstesna olmak üzere Londrada bu• 
lunan bütün kral hanedanı ve ecnebi 
krallıklnnn mümessilleri hazır bulun· 
muşlardır. 

Londra, 12 (AA) - Alayı seyret• 
mek üzere yollara biriken halk o kadal' 
nı tmıştır ki sokaklardan kat'iyyen ge• 
çilmez olmuotu. Bu geceyi yollarda geçi· 
recek olanların sayısı bir milyon tah· 
min edilmektedir. Yağmur durmuştur .• 

MACAZALAR 
Tabii bütün mağazalar kapalıdır.HİÇ 

kimse çalışmamaktadır. Herkes bayratr' 
yapıyor. Londranın zengin mahallelerin• 

de olduğu kadar fakir mahallelerinde de 
her tarafa asılmış olan bayraklar yapıl• 
mış olan türlü türlü tezyinat bunu pek 
mükemmel bir surette ıspat etmektedir. 

Taç giyme mUnasebatlyle lngillz Anavatan filosu 
~ 

Londra limanında lnglllz lmpar~torluf unun dtirt tarafmdan gelen bekçiler m resimden sonr• 
~~a_tmışt_ır~·~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----"ı....mı ..... ~~--...uıaa.L..A.uu .......... .-.."--~~~~~~~~~~~~~~~~~;;._~~~~~~--


