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Kralının 
çok muhteşem 

Taç giymesi 
merasimle yapıldı 
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Merasimi 1ı Biterken 
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7' Qr • • • b 
;r gıynıe mera.ımı u 

iece dokuzda Kral ve 

1 

J\.rQliçenin halka kar,ı 
•~rQ.vın balkonundan gö
r~nmeleri ve halkı üç da-

l kıka •elam/amaları üzeri
~e nihayet bulmuştur. 

1 
ral ve Kraliçe •aat oncla 

~Q .. halkı ıelcimladılar. 
İ h Qllmur ıiclcletle yağdığı 
i Qlcle halk ıarayın etra-
lı~dan ayrılmak i•teme· 
mır f ır. Bu gece herke• 
eğleniyor Bütün lmpara-
~orluk pa;çalanncla fehri
Q • l 

. 

.... 'Yin er yapılıyor. 
........... 1 
~ ··--················-··········· 

Ölçüye 
Sığmı an 
Manzara 

Ahmet Emin YALMAN 

O ij~. dünyanın her yerinde 
lrıgil Yüzlerce milyon insan, 
ltç t.ere Kral ve Kraliçeainin 

k.iın~ı~rne törenile me,gul oldu. 
ı oun . h 

•İtıd a aıt aberleri gazete-
ledi.e ~kudu, kimi radyoda din
i~ . 0 ndrada bulunan milyon
'1ty ınaan da. Kralın meruim 

!'a d~. görnıek ümidile sokakla-
o~ı .. l>ek: k duler, yerler kiraladılar. 

"'~g Ço ları Yemekten, uykudan 

)trlee~etek bir gece evvelden 

lar, tı~~ Yerlettiler. Tarihi ma.n

göıı . •rkaç ıaniye ıçın kendi 
L.. erıne .. 1 __ -t • d" b'' .. b 11\"\lff er ~ ıın ıye utün u 
dıtar. ı, lrlaıra.f ı, açlığı göze al-

l!ir t 
h:ıılhna~k ?gUnun merasimi için neler 
6iııden 1 

· Yalnız lngiltere bütçe
Stltı~or.7 nıUyon liradan fazla para 
~Ptlan akat taç giyme günü için 
l'atıarı hunıun:ıt, hususi bUtUn mas
tll'Jl l>ara e&ıp eden istatistikçiler bi
lll 8eneıı:ıııa Uç yUz milyon lira, ya
~a v bütçemizden aşkın bir ye. 

bu arıyorlar. 

~o~ 0Perada tarihi bir oyun oyna
btr ara~ gibi, 176 sene evvel yapılan 
<l.ott Çift tntizeden çıkarıldı. Buna 
~lr Sok dinç, gösterişli at koşuldu. 
glrtxıaı1 u!evlet adamları türlü türlU 
~ e'lvet fornıatar giydiler. Asırlar
laltıtn 8(1 Yaşıya.n telakkilere göre bir
)'Ptldt tler tekrar edildi. Törenler 

nUtıı~ . 
teteıel'd mı hepmnin tef eniiabm ga-
bıada aee okuya~z, merakla sine
~~i, lşi~dece~ Sonra gördUkleri-

Qa.Jış 1 lerhnızi bir ölçüye vurmı
~lş bir acağız. lnsanhğm en ileri git

tiht d :Uhltlnin bu kadar eski bir 
l'Jlıyacağ~ ~~a bUrUnmesinde, aklın al
tı~ oı UlfeUeri göze · almasında 

an llli\natarı ara§tıracağız. 

V Ôlçii, sistem yok 
s:raca 

LonClrada Seyirci lzdihamınnl 
Fazlahğından 1 O Bin Kişi 

Baygınhk Geçirip Hastalandı . 

Merasimin 
Heyecanlı 

Tafsilatı 

lstanbulda· 
Yapılan 

Merasim 
Majeste Kral Altıncı Georg'un taç 

giymesi münasebetile dün şehrimiz
de de merasim yapıldı, ve Beyoğlun
daki lngiltere sefaret konağı bu tö
rene sahne old~. Merasime dün sabah 
saat 10.30 da sefaret konağındaki ki
lisede yapılan bir ayin ile ba.şlamldı. 

lngiltcrcnin Ankara Büyük Elçisi 
Sir Persi Loren başta olmak üzere, 
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü 
Aras, şehrimizde bulunan sefirler, bü
tün konsoloslar, lngiliz kolonisi, mat

Kral Altıncı George'un bindiği altın kakmalı mera.im arabcuı JD.n 
Londra cacldelerinden böyle gefti 

Londra, 12 (Radyo • TAN: Bu 

tafsilatı radyo batında dün sa· 
bahtan bu gece yarısından çok 

sonraya kadar dinliyerek en İn· 
ce noktasına kadar tesbit ettik) 

- Londra bugün, hatırası uzun 
bir zaman ya,ıyacakıı tarihi bir 
ihtifam ve azamet yatadı, gözle

ri kamafbran bütün renkler, or
talığa ı,ık saçan çefit çe,it .mü
cevherler, 11rmale.r, altınlar için
..lo :;rüaJ.~. DuJiiuıs~ .-uc.p ilo ..._..,~...,.·•-..·-""":ı.;; 

bunt mUm~~lleri bu ra~mede hanr t~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

buhındulaT ve ayinde kralın sıhhati, lek rık ş·ırke+·ın·ın alay için tahsis olunan on kilo. 
metrelik yol gece yarıaından 
batlıyarak seyirciler ile dolmıya 
batlamıfh. Havanın bozukluğu; 
yağmurların, ardı arası kesilme

den devamı kimaeyi geri çevir. 
miyordu. Sabaha doğru hava 

nın açılması, farkı söyliyerek, 

danı ederek, türlü türlü eğlen
celer icat ederek vakit geçiren 

kütleleri büsb~t~n . ıe~indirmit 
ve herkeıe çok ıyı hır gun geçire 
ceğini göstermitti. Gün doğma,. 
dan bütün Londra ayakta. idi. 
Krallık ıarayı, davetliler, ıniıa. 
firler bu müstesna gün için er
kenden uyanmıf ve hazırla.nını,. 
la.rdı. 

Herkes merasimin uzun süreceğini 
bildiği için ona göre vaziyet almak 
ve tedarikli davranmak mecburiyetin.. 
de idi. Merasime ait son hazırlık bu 
sabah ikmal olunmuş ve krallık ma. 
kamına ait taçlar ve mücevherler 
Westminister mabedinin kulesine 
yerleştirilmiş ve anane mucibince kra 
im bahriye kumandanları tarafından 
muhahafaza altına alınmıştır. 

Krallık hanedanına mensup prens. 
ler, prensesler, dükler, düşesler er • 
kenden mabede gittiler. Kralın bira.. 
derleri ve refikaları bunların başmlia 
idiler. Bunları askeri bir alay mabede 
götürdü. 

Kral •arayclan hareket ediyor 
Saat dokuzu çeyrek geçe kralın a. 

layı Bucklngham sarayından hare -
ket etti. Kraliçe de kral ile beraberdi. 
Kral ,mabede vardığı zaman, mabe. 

(Arkası 6 mcıda) 

265 Adliye 
Mensubu 
Arasında 

Ingllterenin taalisi için dualar edildi. 
öğleden sonra saat dörtte yine se

faret konağında bilyilk merasim ya-

pıldı. Bunda yine bütün kordiploma- Kaçakçılık DaVGSI tik, Ingiliz kolonisi, lstanbulda bulu-
nan eski Bombay valisi ve refikası ve 
çok kalabalık bir davetli kütlesi hazır 

bulundular. Du··n de Go··ru··ıdu·· Taç giyme merasimi münasebetile 
sefaret konağının içi ve dışı İngiliz ve 
Türk bayraklarile donatılmıştı. Elçi, 
bayanı ve sefaretane erkanı misa • 
firleri sefaret konağının iç yapısında 

Kral Altıncı George St. E~aJil karşılıyarak bahçeye götürüyorlardı. 
tacmı g.iJUl,.ikten, cua ile güıJer- Merasim ba§laymca ilk olarak orkcs-
cinli değneyi aldıktan •onra tra lngiliz milli marşını çaldı ' ve 

Al TiNCi CORCUN 
DON GECE 

VERDIGI NUTUK 
Lond.ra, 12 (TAN) - Majeste 

Kral Altıncı George bu gece radyo 
ile bütün İmparatorluk halkına hita 
ben bir nutuk söyledi. Kral, ağır a -
ğır, fakat \:akarlı bir heyecan içinde 
söz söylüyordu. 

Kral evvela taçlanma gUnUnUn hu 
susiyetlerinden bahsetti ve: "Daha 
evvel hiçbir hükfımdara, taçlandığı 
gün, bUtUn tebaasile evlerinde ve ço 
luk çocukları arasında oturdukları 
halde konuşmak nasip olmamıştı. Bu 
giln bu, mümkün olmuş ve tetviç gU 
n.u merasimi bu yeni kolaylık saye -
s.ınde son derece geniş bir şümul ka
~anmıştır.,, Dedikten sonra İngiltere 
ıl~ Dominyonlann vaziyetine şu şe • 
kilde işaret etti: 
"- Bugün bütün imparatorluk 

beraberdi. İmparatorluk, hür, müs • 
takil. biribirine karşı arkadaşlık bağ 
lar:ile bağlı Ulkelerden müteşekkildir. 

bahçedeki direğe lngiliz bayrağı çe
kildi. Sonra da büyük elçi ile baya. 
nı, bahçedeki kürsüde yer al. 
dılar, KUrsUnün iki tarafına eski 
İngiliz muharipleri sıralanmışlardı. 
Bunlar sefir ile bayanı önünde bir 
geçit resmi yaptılar ve sefir, bunla
ra, imparatorluğa yaptıkları hizme
tin hatırası olmak üzere atlas bir 
bayrak hediye etti. 

Bundan sonra da lngilterede hü -
kümdarhk etmiş olan eski kral ve 
kraliçeleri, o devirlerdeki kıyafctleri
le temsil eden kUçük lngiliz çocuk • 
ları bir geçit resmi yaptılar. Eski 
kraJlarm bugilnkU küGUk modelleri 
sefir ile bayanının önüne gelerek re
veranslar yapıyorlar ve bıraktıkları 
samimi tesirin neticesi olarak çok al
kışlanıyorlardı. Başka bir küçük İn
giliz de bu hükümdar modellerini in
ce bir sesle takdim ediyordu: 

- Sekizinci Hcnry. 
- Dördüncü Edward. 
- Aslan yUrekli Richard. 

(Arkası 10 uncuda) 

Odun 
""' 

qasagı 

kanunu 
~ 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden)-

SUÇLULARIN SiCiLLERi TETKiK EDiLECEK 
MÜDDEiUMUMİ MÜTALEASINI BiLDiRECEK 

Elektrik Şirketi suçlularının muhakemesine ihtisas mahkeme
ainde dün de devam edildi. BiliY,oruz ki bunlar 750 bin liralık 
gümrüksüz malı, tayin edilen yerlerden batka yerlere kullanmak 
ıuretile kaçakçılık yapmıf bulunuyorlar. Şirketin büyük memur
larından olan bu yedi suçlu dün Dokuzuncu ·lhtiıa.s hakiminin 
önünde, birer mektep talebesi tevaziıile yer aldılar. 

Çiftçiye. 
Yardım 

-, Hazine adına davacı vaz:iyetind• 
bulunan Gümrük idaresini iki avu • 
kat temsil ediyordu. Suçluların da be, 
avukatları vardı ve dünkü gün sabah 
tan akşama kadar devam eden muha
kemenin sabah celsesi şirketin işlet 
me mühendisi Senpiyerin so:rgusile 
geçti. 

Suçlu mühendis, hikim Atıfm su
allerine çok hafif sesle cevap veriyor, 
hazan çok müphem ifadeler sıralıyor
du. Bir aralık hakim Atıf, tercüman 
vasıtasile şu ihtarı yaptı: · 

- Söyle suçluya ... Cevaplarında sa
rih olsun. Yarım saattir iki şey üze
rinde uğraşıp duruyoruz! 

Suçlu 8enpiyer, Elektrik şirketin. 
de on yedi senedenberi işletme mü • 
dürlüğü yaptığını söyledikten sonra 
hakimin şu sualile karşılaştı: 

- Siz, gümrük resmi verilmiyen 
bazı elektrik aletleri ve malzemesi 
kallanmışsıruz. 

Maznun: 

- Hayır, dedi, böyle şeyler kullan
madım. Yalnız Uç aleti Kurbağalıde
re deposundan Beyazıda naklettir
dim. 

ihraç Bonoları b~ bir ~ız ~etice şudur:. :lfiç-
)\. bir §e .~lçUmUzün işi~ iğini ~ 
~ a~z nı~tögretemediğini · eceğiz fi 
~akanU:fekkirl De T .r. ln~ • 3 
-~ 111 u hakkında · lr kitap 

Yet etmiş. NetiQe'de şaşı- ... 

Vt>kl\Jetinin 265 adliyeci -
hazırladığı yeni tayin, 

rtıvnıere ait kararname 
'ktp !;ılanı~ ,.e kısmen 
tebliğ edilml~tlr. An. 

Bunun için sizinle konu!}maktan. 
her nerede olursanız olunuz, size hi
tap etmekten mesudum. Henüz ziya
ret edemediğim yerlerde beni dinle
yenler arasında yeni dostlar edinmek 
le bahtiyar olacağım. Ben ve kraliçe 
hepinize saadet diliyoruz. Ve bu da
~ikada hastalık veya felaket gölgele. 
n altında yaşıyanlan unutmuyoruz. 

Bunların cesaretlerini, iyiliklerini, 
yurtta§lıklanm daima gözönünde 
bulunduruyoruz. Hepsine karşı en de

(Arkası 10 uncuda), 

Iktısat Vekaletinin hazırladığı mah
rukat kanunu projesi Kamutaya ve
rildi. Bu mühim proje, şimendiferle
rin geçtiği yerlerle vapurların yanaş
tığt iskelelerin 50 kilometre yakının
daki yerlerde odun yakılmasını yasak 
etmektedir. Bu suretle maden kömU
rU istihlaki temin olunacaktır. 

Buraila gördüğünüz Mnllye Vekilt. 
mlz B. Fuat Ağnılı dün Mecliste Zi • 
raat Bankası kanun projesi gôrü ü • 
lürken, !;iftçlye yapılan para yardımı. 
nm geni letlleceğlnl söyledi. DünkU 
müzakerenin tnfsllatı üçüncü sayfa • 
dadır. 

Suçlu bundan sonra şirketteki va.
zifesinin hudut ve mahiyetini anlattı, 
ambarlardan malzemeyi kenlisinin al 
mak adeti olmadığını, bu lfin alelAde 
işlerde usta ba§Ilara ait olduğunu 
söyledi ve ilave etil: (Arkası 10 uncuda). : ' 

bnlzln bildirdiği liste 
sayfadadır 

(Arkası 10 uncuda)' 
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iArada Bir . 
I ........ ·--·-.. ·-··--··--·---

Fakat benim projem, benim ken- ı 
dl projem değildir. Benim kendi 
projem daha etraflı, daha fenni, 
ve daha parlaktır. Bütün ihtisası
mı \'e asıl projemi şimdilik mey. 
dana t;ıkamuyorum. Sadece eski 
bir projenin varolduğunu bildiri • 
yorum. 

il GAZI .. KÖPROSO GE IYOR 

O DA PEK 
•ı stanbul IJ. 
manı nıe • 

&elMi, bugtln\hı 

meselesi değilınlf. 
Hürriyetin, meş • 
rut~yetln ve Ali 
Haydar Beyin ba
bası MJthat J>a..~a 

merhumdan baş • 
)armış. 

1 Müşkülü Halletmek için 
Proieyi Yapan 

Mütehassıs Ç.ağırıldı 

$ATAFATLI 

B·IR PROJE 
N afla mtiste • 

~arbğı, Şam vall. 
llği, ve Nafıa Na. 
zırlığı eden bir 

G azi Köprüsünün intaatı bir buçuk ıene önce bir AlmaJI 
grubuna ihale edildiği halde henüz ilk hazırlıklarla uğraıı 

tılmaktadır. lntaata geçilememesinin sebebi, istinat ayaklatl 
için fenni bir formül bulunamayı91dır. 

Köprüler Müdürü B. Galip, 1 
Almanyada iken bu vaziyet ken
diaine yazılmıf, istinat ayaklan 
uzatıldığı takdirde aranan . fen-

-
Morfinciler 
Mahkemeye 

Veriliyor 
1M1 $ 

M e§hur ,ehlrcllerlmlzden ve 
Ankaranm eski Şehrembı· 

lerlnden Bay Haydar Ankarayı 
Berlin Şarlotenburguna döndüre. 
ceğinl söylemişti. Bahtı pek ok&
dar yir olmadığı gibi gazeteciler 
de bin türlti engeller çıkardılar. 
Onun için Ankara Şarlotenburg'u 
projesi lncesu'ya dtl§ttt, yerine 
ciclll blclll ve perakende blr Cebeci 
gel dl. 

Bu da yine bir şeydir. Amnsa. 
mamalı. Ya "İstanbul I.lmanı Pro
jesi,, gibi seksen yıldanberl alda 
geldikçe plşlrlllp plşlrlllp ortaya 
kotanlan yapız temcit pUAvma 
dönseydi daha l)i m1 olurdu f. 

M e,hur Şehlrcllerlmlzden ve 
htanbulun eski Şelınım.ln.. 

terinden operatör Cemll Pap Ell· 
topuzlu da htanbulu Londra Hayd 
parlana benzetecelbıl IÖylemlştl. 

Onun da bahtı hiç ylr olmadı. 

Bele İttihatçılarla Enver Pqanm 

apandisit davası, bütün projelerini 

altust etti. Onun için bugünkü 1s. 
ta.nbul evvelld gUnldl htanbul ola

rak kaldı. 
Bu da yine bir eeydlr. Amnsa. 

mamalı. Ya lld yangm daha çık • 

saydı. Ellmlzde Balat blle )ıalmu 

eh. Sarayburnu parkına bakıp ta 
burnumuzun altındaki dudağnıuzı 

bükmlyellm • 

l 

B ay Haydar projeden vazgeç-
ti. Şairin dediğine uydu: 

Bir yerde ki seeinl lfltecek kulak 
yoktur, boşuna nefes tüketme, 

başka yere göç et. 
Fakat saym operatör tlstadmuz 

böl·le değil. Eski vecizeye göre 
davranıyor: Ni.blt olur si.bit olan. 

lar. Yirmi beş yılbk bir sebattan 

1M>nra ldtapla§tırdığı blr proje ile 
ortaya çıkU. Çlktı amma eloğlu bu, 

dlllnde kemik yok ki.. söyler mi 
ıtöyler. Dünyada kalem klğıt biter 
mi! Yazar mı yazar • 

tistadm proje kitabi yine taUhll 

pktı. Biz öyle projeler blllrb ki ne 

görUIUp lnceleniı:IJttlı, ne ele duyul. 
muş .. 

Ş ttkretmeJI dofnın.. Orta 
gtimbllrtttltt bir atlayıtla 

pzete ılitunla.nna dtişebllmeal de 
blr başarıdır • 

Benim gibi toprak tııttınde dlldll 
bir ağacı, hava içinde sarkık bir 

saçağı olmıyan bizim Sellml İzzet 

Mersedes bile uzun uzun yazdı. Us. 
tadı t.enldt ettL "İstanbul Umanı 

öyle olmaz, böyle olur" dedi. "Kız.. 
kulesi, Kızkulesl olabllmeal için 

denizin ortumda olmuı prektlr. 
Galata kulesini Marmaranm orta • 
1111& dikemeyiz, ftdan mevsimi g~ 

ti, hem kök tutmaz, hem güzelll -
ğlııl kaybeder.,, dedi. 

Ustat da, S. 1. Mersedese tumtu
raklı bir cevap \·erdi. 

Tabii N acl Sadullah da bir şey 

eöyliyecek. Hikmet Feridun hiç du

rur mu! Akşamcmm - eski dava 
yürüye dursun- vazifesi bu. Ce. 

mal Nadir, Ramiz, Cem falan da çı

aktıracald&r • 
Bu kadar ,ehlr ve Uman mttte • 

lıusıslan söyledlkUm, yazıp çiz • 

dikten sonra ben ne gftna duru -
l'mD ! Elbett.e benim de ortaya L 

tdacak, üzerinde larar edilecek blr 

projem w.rdır " 

---·-·······---·--·--···········-
Yazan: 

Akagündüz 
----····---············-· .. ···---

B. Hula&I .vardı Rahmetli pek do._ 
tumdu. Bu işleri pek iyi blllrdJ. 
Bunlan ve İstanbul Llmanmm met 
bur projesini o bana aıılatrru§tı. O. 
nun söyledllderlne göre, İstanbul 
Limanı projeslnl Mithat Paşaya 
veren - ya Hollandalı, ya Belçl
kalı - ecnebi 116- mUhendismlt. 

Bu mUhendiı İstanbul Limanım 
ne Şişlide yapmış, ne tçerenkö
ytinde, ne de AhırkapıdL •• 
Adamcağız yer bulamam!§, bula. 

maml§ ta.. gitmiş, gitmiş te Velle
fendi çaymnm Marmara denizine 
kaVQtuğu yere gltınft. Deniz kıyı
ıınm o tarafını uzunca bir yerinden 
alıyor ve topatan kavunu biçimin • 
de, çayıra doğru oyuyormu!). Ka
vunun sap tarafından Hatice dol
ru geniş bir kanal açıyormuı. Ka. 
nalın Ud Yakuma nhtımlar, ant
repolar, gUmrUkler, kömtlrltlkler, 
silolar, MılukJar ve gemi yıkama 

tertipleri kuruyonnuı. Halici te • 
mlzllyor, lld keçeli piyasa, gezinti 
nhtımlan, gazinolar, eğlence yer. 
leri, ça11ılar, parklar yapıyormu!). 
Haliç hem dolmaktan, hem pislik
ten kurtuluyormuş ta ömür bir 
ıteY oluyonnu!J. iV ellefeadlden ~ -
ren vapurlar, boplac8.k, yıkana • 
cak, ıııakız gibi temlzJenecek, kanal
dan Halice g~. ~m Hali~ 
ten Mannaraya t;ıkıp gidecekmiş. 

Kanalın üstüne de araba, yaya, de. 
mlryolu köprttlerl, açılır kapanır, 

ytlksek alçak geçitler oturtmayı da 
unutmamı~. Hele trenleri kanaldan 
beri tarafa zinhar geçirmek fikrin
de defilmJş. y edJ tepeli Türk İstan
bul bo 8UJ'etle hem paraca. hem 
insanca, hem bayındırlıkça tenlene. 
cek mi (mi!), şenlenecekmi§ .• 

O zaman (Para Yok) demi3-
ler, bu parlak projeyi do -

laba kapamışlar. Merhum Bay HlL 
Ilı.si mUsıe,&rlığmm ilk gUnlerin
de mi ne, bunu bir defa görmüş, 
incelemiş, iyi mühendis olduğu için 
anlarnıt, akıl erdlrmlt, ve bir daha 
meydana çıkarmak istemiş. Fakat 
daha lafını ederken (Para. Yok) 
demişler. 

Filozof tabiatlı koca adam bun
lan anlatırken hem gülUm!llerdl, 
hem sam1ml olarak tlztllür, içini çe. 
kerdJ • 

işte benden yana size bedava bir 
proje. Kim (Para Var) diyebilirse 
arasın, bakam, alW yatarsa umanı 
kursun • 
Eğer yine (Para Yok) denlle -

cekse kanalh Vellefendl Umanın -
dan da, Ahırkapıdan da, Topkapı. 
dan da, Demlrkapıdaıı da, Tahta • 
kapıdan da vazgeçelim. Neyimize 
yetmez tlındlld Uman! Hem bu gl· 
bl işlerde, orta oyunundaki takacı. 
dan blru daha az konqsak fena 
olmu gibi geliyor bana. 

Ah Gündüz 

11 · Karar•ı:z giden havalar-

ı P L 1 K dan •onra, dün, lstanbul 

1
: ilk dela olarak tam bir 

• 1 bahar havcuı ytıfadı. Sı-

1 T H A L 1 cak tam mancuile kendini 
hiuettirdi, tatil günü ol
madığı halde birçok kim-s E R B E S T •eler kırlara döküldüler. 

1 Yukarıki resimde, güzel 
1 ne1eli bir gTup görüyor-

!plik satışı hakkında yapılan şikl· 1 ha tl • ·ı tl eti 

::~ ~:ı:• !~~7~ı;:= b:eriş'. -~ ... :-=::":_~~ 
miştir. Vekilet baş mUşaviri Von Der -------~-~'!'!'!!!!!! ........ 
Porten, iplik işinde narhı, fabrikala -
rın istihsali.tını ve eatış vaziyetleri· 
al tetkik etmek üzere 1zmire gitmiş 
tir. Baş müşavir, lzmirden sonra bil 

tUn Akdeniz mmtakasmı dol~acak 
ve Gaziantebe kadar gidecektir. 

Ucuz Ete 

Çok Fazla 
Rağbet V~r 

ni mukavemetin temin edilebile
ceği bildirilmi,tir. 

Bu takdirde de köprünUn esas pro 
jesinde bazı değişikliğe ihtiyaç oldu
ğundan mesele, köprün\ln projesini 
bazırhyan Pijoya hildirilmiş ve deği-

l şiklik yapmasr istenmiştir Mütehas
sıs, tatmin edilmediğini ileri sUrerek 
değişiklik teklifini kabul etmemiştir. 
Bunun üzerine, belediye Pijeyi tstan
bula çağırmıya karar vermiştir. 

Belediyenin reddettiği teklilı 
İnşaatı üzerine alan grup, ayak işi

nin halledilmesi için köprünün başlan 
gıç noktasını Cibali tarafına doğru 
almayı teklif etmiş, fakat belediye 
bu teklüi kabul etmemiştir. 

Son vaziyete göre, Pijenin buraya 
gelmesi beklenecek, onun yapacağı 
tetkiklere ve vereceği karara göre 
hareket edilecektir. 

Fakat, köprünün yapılabilmesi için 
fenni formUl bulunsa bile belediye 
grupla yeni müzakereler yapmak 
mecburiyetinde kalacaktır. Grup, bu 

İplik narhının değiştirilmesi hak -
kındaki karar, bu tetkiklerin sonun
da verilecektir. Aldığımız malumata 
göre. ipliklerin serbestçe ithali müsa Son iki aydanberi şehir sınırları 

dışnıda kesilen etlere karşı rağbet 
adeei verileceği gibi bu iş afyon inhi artmıştır. İstanbul halkının bir kısmı, 

Emniyet mUdUrlilğU kaçakçılık bil 
rosu memurları ve gümrük muhaf6' 
za teşkilatı tarafından BU.}jikadada 
bir morfin imalatanesi meydana çıkl 
nlmıştır. · 

Battal ve Dlmitro isminde iki kişi
nin ellerinde beyaz bir torba ile l:ia1 
darpaşadan UskUdara doğru gittlkle 
rinl gören memurlar, bunlan takiP 

et~ler ve yakalamışlardır. Torbl 
açıldığı zaman içinden morfin çık • 
mıştır. Dimitro. morfinleri Yeldeğlt 
meninde bir evden aldığını söyleıııif 
tir. Burada da Halil ve Minako jaJlliJı 
de ild kişi tutulmuştur. Bunlar, iJJl& 
IS.tanenin BüyUkadada olduğunu iti 
raf etmişlerdir. Gece geç va.kit, Bil• 
yükadada Madende Hayrinin köşkUil 
de arama yapmış. 3,5 
kilo morfin, 20 kilo kadar af. 
yon ve morfin imaline yarıyan aıet 
ler bulunmuştur. Köşkte Halil, Melı· 
met, Hasan, Vahap isminde dört ıd• 
şi daha tutulmuştur. sanndan da alınacaktır. Bu haber, ihtiyaçlarını buradan temine başla • 

piyasada bUtiln alakadarları sevin - mışlardır. 

dirmiştir. Mezbaha varidatına tesir ettiği için 
İthalatın eerbestisine yol açacak belediyeyi dilşUndUren bu vaziyet 

olan yeni sistem hakkındaki llyiha dört gUndenberi değişmiş bulunuyo~. 

şekle göre, taahhUt ettiği para ile in 
şaat yapamryacakt:rr. Münakasa şart 
!arı değiştirildikten sonra inşaata tek 
rar başlanabilecektir. Bu yüzden köp 
rüntin yapılması belki biraz gecike-
cektir. 

Halkevinde 
runus Emre 

Gecesi _ 

Kaçakçılık tahkikatına. dün a.kp!D 
1 geç va.kite kadar devam edilmiştit• 
Suçlular bugün ihtisas mahkeme-'~ 
ne verileceklerdir. 

itlbaril k bul edil~;~i bil. Şehir hududu ~şındaki ka.s!W!ar, bır 
nm e88.8 e & -e denbite araıaf.fuaa anl~m~lar ve bir 
dlrllmelrted!r. Bu i~ att. haaırhklıu-- trUst ;yaparak şimdiye adar 25lturu 
yakında bitirilecektir. " ' "'~ ,a saıtıWan:sıati, liq kurup üadar 

çıkarmışlardır. Bugünkü gidiş. 1stan
buldaki et fiyatları ile beraberlik te
min edileceği merkezindedir. Fakat, 
40 kuruşta kalsa bile, şehir sınırları 
dışına kadar gitmek için harcanacak 
yol parası yUzUnden civardan getiri 
ıecek etler buradakinden daha paha 
lıya ınal olacaktır. 

Emrigcin Otobüsü 

Nereden Geçecek? 

Dün gece Eminönü Halkevinde Yu 
nus Emre gecesi yapılmıştır. Radyo 
ile de verilen ihtifal saat 21,30 da 
belediye İktisat mUdilr muavini Ha
lit Bayrı ta.rafından açılını,, sonra 
Sadettin Nüzhet tarafından Yunus 
Emrenin hayatı anlatılmış. doçent 
Ziyaettin Fahri de Yunus Emrenin 
felsefesini izah etmiştir. Toplantıda 
bulunanlar iyi bir gece geçirmişler • 
dir. 

Şatranç Müsabaka11 

Fener stadındaki idman şenlikleri" 
ne girecek kız mektepleri diln sab~• 
erkek mektepleri talebesi de dün ög• 
leden sonra ilk provalarını yapınıf " 
tardır. Kızları muallim Bayan ffi~ ~ 
yet, erkekleri de muallim Bay Nib 

Emirgan - Eminönü arasında işli 
yecek otobüsler için talimatna.II1e ha
zırlanmıştır. Otobüsler, Emirgin -
Boya.cıköy yolu ile lstinyeye gide • 

cekler, oradan asfalt caddeye çıka

rak Maslak, Osman Bey, Maçka, A
karetler, Dolma.bahçe, Tophane yo

lile Eminönüne geleceklerdir. 
Eminönünden kalkacak otobüsler 

de Eminönü - Bebek tramvay ve sa
hil yolunu takip ederek Emirglna ka 
dar gideceklerdir. Belediye Bebek • 
İstinye sahil yolunun darlığını ileri 

sürerek otobüslerin gidiş geliş isti -

kametlerini ayırmıştır. OtobUs Uc -
retleri bugünlerde tesbit edilecektir. 

Bunu gözönUnde tutan bir kısım 
halk, belediyeye müracaat etmişler 
ve kasaplar hakkında şikayette bu-
1wunuşlardır. Belediye, kendi sınır • 
ları dışında olup biten işlere karışa 
mryacağını söyliyerek bu mUracaat
ları reddetmiştir. 

Aıhk Mektepleri 

için Yeni Kararlar 
Azlık mekteplerindeki türkçe, ta -

rih coğrafya ve yurt bilgisi tedrisa -
tından beklenilen neticelerin tama -
mile elde edilmediği yapılan teftiş -
lerden anlaşılmıştır. 

Memleketimizde şatranç oyununa 
karşı günden gUne allka artmakta • 
dır. Ankarada yapılan bUyUk 9atranç 
mUsabakasından sonra bu ayın 16sm 
da da Beyoğlundaki 1zmir klübünde 
İstanbul şatranç şampiyonluğu müsa 
bakalan başlıyacaktır. 

idare etmiştir. İkinci ve sonuncu prO 
va Fener stadında ve Selimiye b&P• 
dosile bu cumartesi gUnU yapılacak; 
t:rr. Taksim stadyomundaki sonurıc 
prova da pazartesiye Taşkışla :ınU • 
zikuile yapılacaktır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA. 

ur"' 

G alatada. Mumhane caddesfncll 
oturan Bikinin 12 yaşında. " 

ki oğlu Bahaeddin, evinin merdh': 
terinden yuvarlanmış, ağır sure 

-- Kimyagerler ·
Kanunu Proiesl 
Tetkik Ediliyor 

D iplomalı Kimya
gerler Birliği, dün 

Halkevincle levkaltule bir 
toplantı yapmıfhr. Bu 
toplantıda idare heyetin· 

1 
1 ele açılan &:zalık için •• 

Bu, ders saatlerinin kifayetsizli -
ğinden lleri gelmektedir. 

Gelecek tedris yılından itibaren az 
lık mekteplerindeki tUrkçe. tarih, cog 
rafya, yurt bilgisi ders saatlerinin 
çoğaltıl~ası .ve ayrıca musiki ve be
den terbıyesı derslerinin de Türk 
muallimleri tara!rndan okutulması 
muvafık görülmektedir. 

Bu derslerin kaç saate cıkarılııca
ğt henüz belli değildir. 

Sandık Altında 

lstanbul içinde Ge
.zintiler Hazırlanıyor 
Eminönü Halkevi İstanbul lçlnde 

tarihl gezintiler tertip etmiştir. Bu 
gezintilere haziranda başlanacaktrr. 
Müzeler, surlar, tarihi abide ve cami 
ler gibi yerler birer birer gezilecek -
azaya bu yerlerin tarihi kıymetleri 

anlatılacaktır. 
• 
Rüştü Aras, ltalyan 

Elçisi ile Görüıtü 

yaralanmıştır. tııl' 

B u sene Yerllmallar Serglt ~ 
yine Galatasaray 

bah~inde yapılma.'tı kararla.Ş~ 
m.ıştır. Serginin biltiln lbtlya.Ç d' 
ka~dıyabllecek bir mlikemme11Y8 

olması için tedbirler alınacaktı!: ıa _ 

A dllye siyasi müsteşarı ~üd
haddln Yargı, htanbUI 111_...ı 

delumumtsl Hikmet Onatla btP""" 

tevklfaneyl teftlt ctml§tlr • UJıell • 

K adıköy belediyesi bat~_ ... ,. 
dlsllğlne belediye meca-;.,

besl mUhendJ81erlnden B. Nuri 

edllınqtlr. ttJI 
Festivale Geleceklere 

Tenzilat Yapılacak 

çim yapılrnı,, kimyager
ler kanun projui üzerin
de görüfülrnüftür. 

Bu proje, Maarif Veka
leti kanalile Univer•ite 
Kimya Enstitüsüne veril
mi1 ve orada tetlrilıe baf· 

Ağır Yaralandı 
Tahmil tahliye amelesinden Ali, 

dUn rıhtımda bağlı bulunan bir gemi 
ye ınavnadan mal çıkarırken Uzerine 
dU11en bir sandığın altında kalarak 
ağır yaralanmıştır. Ali, tedavi altına 
almını~ır. 

iki gündür tstanbulda bulunmakta 
olan Hariciye Vekilimiz Tevfik RU.· 
tU Aras dün ak,am üzeri ltalyanm 
Ankara büylik elçisi B. Karlo Galliyi 
kabul ederek kendisile bir müddet 
görUşmüştür. 

B ttttin Musevi mektepleri cJabld 
tatbiki mecburi olan 

talimatname tasdikten gelıDI§~ 
_._,,,. • ...,.-...-:z;rs ~ 

-=-----Yunan demlryollan idaresi, d\ln 
belediyeye gönderdiği bir tezkerede 
İstanbul sezonu için buraya gelecek 
lere yüzde otuz ni8betinde ucuzluk 
yapmayı kabul ettiğini blldirmifilr. 
Yugoslav, Rumen ve Bulgar demir -
yollarından ayni ,ekilde cevaplar bek 
lenmektedir. 
İstanbul sezonu için dış memleket

lere ve Anadoluya gönderilecek bro-
9Ur ve illnlann kapaklan için açılan 
mUaabakada birinciliği gazeteci arka 
da,ımız Cemal Nadir. ikinciliği de er 
kek muallim mektebi resim muallimi 
Şevket kazanmışt"l'. 'Bunlara milkl • 
!at verilecektir. 

lanrnı1tır. 

Dünkü toplantıda bir
çok kimyagerler bu proje 
etralında •Ö:z almıflar ve 
fikirlerini •Öylemiflerdir. 
lclare heyetindeki a~ık a
zalığa U niuer•ite kimya 
doçentlerinden Tank Atıl 
•eçilmiftir. 

Şitlide Konf eranı 
ve Konser 

Şişli halkevindcn: Bu ak§am saat 
21 de balkevimizde muharrir Bay 
Peyami Safa tarafından bir konfe -
rans ve Kolonya konservatuarmdan 
mezun Bayan Celile Enis Oza taraf m
dan da bir §an kotıBeri verilecektir. 
HerkflS gelehilir. 

1 PERSEMBE ' 13 Mayıı 1937 

Bugün havanın Trakya, Kocaeli 
mmtakalarmda tapah ıeçmesl, 
ıimal istikametinden orta kuvv 
muhtemeldir. 

DONK'O HA 
Dün hava, hafif bulutlu ı 

eimalden .aaatta 10 kilometre 
tazyiki 763 milimetre, harar 
8 7 8 s;ınti1trat nlarak ı.aydeı' 

Buıünkiı han: BULUTLU 
-a ... ır: B 

5 inci ay Gün: 31 p.U' 

Arabl 1356 Rwnt 1~ 
N. a.n 30 

RebiUlevvel: 2 15 o 
Oğl 12.ı 

GUne9: 4,45 - e: 
9 
ı6 

Ikindi: 16,06- Akşam: 1
2
'42 

Yatsı: 21,04 - Imalk: ..,..,.:_.,,... 



265 Adliyeci Arasmda . 
Yeni Tayinler, T erfilerj 

DON 
MECLiSTE 

soz 
ALANLAR 

Ziraat Bankası Proiesi 
Dün de Müzakere Edildi 

. ve Tahviller Yapıldı 
lacı~ 12 (TAN muhabirinden) - Adliye Vekil etinin liazır- " M a 1 iye ve ki 1i1 Çift~ iye 
dikt.ıı 8011 büyük tayin, terfi ve tahvil karamameei Yüksek Tu- '3' 
~ Ç~b, t

0
ebligata bqlandı. Kararname, 265 kitiliktir. 200 e y ı y d 

~eeınıize bu hafta içinde tebligat yapıhmt olacaktır. a p 1 an . ar 1m1 n 
~ ri bildiriyorum: 

"hedi1 e hl~hnliğine memuriyeti 1 Gen·, ş 1 e +·11 ece gv ·, n ·, S o·. yl e d ·ı lflırkr : Edır;rıe asliye reisi İbrahim LJ t J 
8o ~~~ile tayin edilmiştir. r1 Q QljUQ Ankara, (TAN muhabirinden) - Meclis, bucnin B. Refet Ca-

'l'enı ~ TAY1N EDiLENLER , 0 -

lıdlıYe Yiz llla.bkemeei raportörlUğUne 7 •• k ) nıtez'in batkanhğmda toplandL Ziraat Bankuı Kanununun 
kuk ~etti§f Haşim, Bilecik hu • l UT Le re müzakereıine devam etti. Maddelerin müzakeresi esnasında Ban. 

tat lfuıa.ı iffne ayni yer h!kimi Mu- A JQ iefsı"z ,
1
.k ka kanununa göre tanzim edilecek nizamnanıa kelimesi üzerinde 

ltıllıi~ti a:arq hlkimliğine me - U• Lı l~ müteaddit hatipler söz aldılar. ·-....__,..--
~ tdirD: edilen o yer asliye reisi Nizamnamenin banka idaresi tara· 
blkfnıı }J e ceza hl.kimliğine o yer Llzkiye, 12 (Hususi) - Hataym fmdan doğnıdan doğruya mı tanzim 
bbı,. tteın i Rıza., Amaeya reisi lbra- mahalli hükumetinin TUrklere ~al'll ve tatbik edileceği, yoksa Şurayı Dev 
~O Ltıt\ terfian yerinde. şiddetli ve adaletsiz hareketleri iki let tarafından görüldükten sonra mı 

Il..E TAYIN EDILENLER gün evvel halk mümessilleri tarafm tatbik edilmesi icap edeceği meselesi 
~ dan Fransız makamları nez.dinde pro 

~ddehun ceza hlkimliğine Samsun testi edilmiftir. ilzerinde noktai nazarlamu ileri sür· 

~ l!l.tıdd \Untıf lb~im Etem, Kara- Franaız otoritesi, halka yapılan bu diller. 
~ eiuınuıntııgıne Artvin mUd- tecavüzleri menedeceğini söylemiştir. Statü • Nizamname 
'1ııe ~ at Ali Rıza, Nevşehir reisli- Halk, vaadin tahakkukunu beklemek Bütçe encümeni reisi Mustafa Şe. 
~ rıun ceza hlkimi Ali Rıza, i- tedir. Ziraat Banlıa.ı Umum Mütlüri ref Ozkan, ileri sürülen mUtaıealara 
tll llt!ıt.lttut. adliye ınUfettişliğine UçUn- karşılık verdi. Ziraat Bankasının a-
~. 'l'ek~dliye ınUfetti§lerinden Muh- Suriye Bankası Müdürünün B. Kemal Zaim nenim şirket mahiyetini kaybederek 
ti~~ hlkimliğine memuriye- Tuhaf Teklifi ı bir devlet müessesesi mahiyetini al· 
~ t len Tekirdağ uliye reisi Halep, 12 (Husust) _ Hatayda ı, A 1 · • makta bulunduğunu ve bu kanunun 
ltı~~ Celll, GUrlln hlk_imliğine Bankasının bir milfetti§inin tetkikat- l Yl USSO Jzn i derpiş ettiği nizamnamenin devlet şfi. 
ille ,..1_, Yeti ll.fve<Jilen asliye mahke- rumca tasvip edilmesi llzmı gelece-"11h: lfuIQaı, ElbUstan hlkimliğine ta bulunmaeı Suriye Bankaaı maht.· LJ.ı·tıer ğini izah etti. Statü kelimesinin ni • 
~tine iat Melunet Şevket, Urfa hi.- filini harekete getirmiştir. Endieeye n ~ zamname olarak tashihi hakkındaki 
)t l'tlıt A !?emuriyetl llğvedilen asli- düşen Suriye Bankası müdürll, An • takrir okunarak kabul edildi. 
ltıf!Qı\lri ~ R~, Mersin hakimliğine takya tacirlerini, bu sahanın ikinci G •• •• • Bankanın uınumt muameleleri ile 
l(~eti ~Ulga o yer asliye reisi bir bankayı besliyemiyeceğini, ikinci oruşmesı girişeceği işlere ait maddelerin mil. 
ı.teınllti Şevki, Alanya hlkimliğine bir bankanın açılmasına muhalefet zakereei esnasında Ekonomi Bakanı 
al ll'lkıi Ufu tntilga Alanya asliye rei- etmelerini söylemiştir. Pam, 12 (TAN) - Celil Bayar, dedi ki: Ziya Gevher Etili 
ile 'l'oq'.t 'l'ekirdaf mUddeiumumUiği- Fakat Antakya tacirleri böyle bir ltalya Bllfvelıili Sinyor .. _ Mutlaka banka bu işleri yapa. verdi. Bu izahata göre, sandık ser-
lcs ~ceza hlkimi Salih, teklifte bulunmıya ne ik~adt, ne coğ Muaolini'nin Berline Wİ· caktır, diye tavzif etmiyoruz. Bu iş- mayesi 936 da yirmi küsur mil -

1I..ıı: TAYIN EDtLENLER raft hiçbir sebep olmadığını blldirmit derelt B. Hitleri ziyaret lerin yapılmam bilaistisna her fert yon liraya varmıı bulunmaktadır. 
"'9,,.. b•••-·'- hAkimi 0--.... lerdir. tarafından arzu edilen hayırlı ve mem Kemal Zaim bundan sonra Sandı· .,_~ "-WI. ~ etme.inin tarilai, verilen d ·· ' ' 
"-.... h leket için nafi işlerdir. Bun a şup- 1 ğa tevdi edilen paranın işletilmesi i· 
~b......-:'~ ukuk hi.kimliğine, Ce • B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!9!!!!'!!!!!!!!!91!!!!!!!!!!!!!1!!!~ haberlere ıröre olduL-a i k ~ b k b 1 
:.... -:..~ m.UdcWumumıaı. .Ealıret • Oemaneli ıulh hlJdmU;tne ayni yer • ~ hem z yo , e'>er an a un ann ya . gine temaa ederek aon yıllar içinde 

a. ... ı._ ~ ya}nmlır. RomaJan alı- pilması için kendisinde imkan görür. emlak fiyatlarında' görillen du·· •. nkluk ~ .. hui;' -~ı..ı..ı,.;,, ... .,,.,..n;ınn .. C.ın• cnı l'h 'h&lrim i f an'lo il llcılrln, .4.nlr!lT'!l 9u 

~ blkınıtı~ hl\i~ f.dria Faik, Ter sulh hakimliğiJle ayni y~ sulh hlki- nan haberi.re •öre, bu ~aziyetlni -mUsait bulursa bu salahiye dolayıslle bu mevzu uurtnde yapılan 
4,,İfde --gı.ne laparta Kizmı t.: t.# miilalıattan çolı mühim te ?stinaden bu işlere girişecektir.,, ikrazatta tah91lltaı ~letınit olmrCJ? 
det IUlh ı..a,_.'._, . ... . azası mi Nasip. Kara swh hl.kimliğine 

1 
tktrsat Vekilimiz, bundan sonra. ve mücevherat "--rlne muamelenin a-

'lllltn .. ı_. -.&UIUtgıne, Mersin müd- u-- *- . .ı-· V . neticeler be11rle1•nm•••••e1lıted111 İ1r. '* çif i 1 ~ 1l]!). -...qı Şerafettın K A&nJ ııu;a muavuıı eıı, Alllye müd Ziraat Bankumm evveıa tç n n zalmaaı neticesi sandığa tevdi edil _ 
'U!.ıhı.ı..- ara mUddei- ... --===========:.::.. hi t f t ltıSet ~e, &ıkitehir milddeiumu • deiumumtliğine Balıkesir sulh hl.ki- maksadına. zme ve onu.n me~ a~ : m.iş bulunan paranm işletilmesi için 

lifbıe-1111.Qlettin Siirt tnUddeiumumt • mi Mehmet AlJa.f ,İzmir aaliye lzalığı y• c• ı• terini korumak yolundakı vazıfe~nı sandığın, hazine bonolan üzerinde is-
tt ııuic ~ir azası Mehmet Iamet Geb na ayni yer lza muavini Hikmet Lfit ıyana ınaye I• slSyledi ve dedi ki: konto yapmakta olduğunu söyledi. 
~ J.h.. u~ hlkimliğine. fi, Gelibolu müddeiumumiliğine ayni • 5 1 1 "- Bunun .haricinde bankanın ~- Hüsnü Kitapçı, faiz meselesine tek 
~ ~ TEt>n.t EDh T>nı>TT 'C'OR yer mUddeiumumlai Mustafa Cemil, ftlft UÇ U arı rfştiıfi i§ler, yı~e ;emleket .~ra;ti~ın rar temas etti. Faizin yUzde 9 dan 6 
'huku .. "':.ı. ~.,JA:.ı Keskin ceza hiklınliğine Söke ceza D lyili~ne olara A?:anı- icıh ~a ıfür .•. ya indirilmesi takdirinde yapılan zi-
~er lCarad k ~lkimı HUseyın Mu - hiklmi Yusuf tzzet, Bihisni hlkinııiği Ün Asıldı Emniyet Sandığı Hakkında rai ihracata nazaran 300- 400 bin U-
~ltbıe, la enız Ereğlisi h~kuk hl- ne ayni yer hikimi Mehmet Nazım, Viyana, 12 (A.A.) - Geçenlerde lstanbul Emniyet Sandığının Zira. ralık bir fark yapacağını anlattı. Ke-
~-~etııc tanbul sulh hlkimi Ah • Sultaniye hakimliğine Bayındır hu- Paraguayın buradaki elçisinin kızın! at Bankasına bağlı hükmi şahsiyeti mal Zaim. faizin yüzde 6 ya indiril
.. ~~ latanbu1 sulh hlkimliğine, kuk hakimi tsmail Hakkı, Ankara öldüren ve diva~ harp tarafmda.n 1- haiz bir müessese bulunduğu ve mu. mesine maddeten imkan bulunmadı -
~)lıı l'er ':~ Abdurrahman Fahri sulh hl.kimliğine ayni yer sulh hi.ki- dama mahkfim edilen iki katil bu ak· esaesenln yapacağı muamelelere ait ğm.ı ve bu cihete gidilmek isteniyor-
~~.~U }f iına, Yoqat sulh hl- mi İsmail Hakkı, Samsun balığına tam saat 20 de aarlmqtır. 25 inci maddenin müzakeresi sırasın. sa, bankanın tediye edeceği faizden 
... ~ akla ayni yer sulh hl- ayni yer hakimi Ragıp, Hayrabolu da kanunca Sandığın maks&dı tees- husule gelecek açığı kapatmak için 
~ »'a.ıu'.t ~bul azam Abdurrah • hakimliğine Kocaeli müddeiunıuını ltalyanın Harici sU.sUne mllnafi muamelelerde buluna- bUtçeye mlltehavvil bir tahsisat ko-
-..... lıtkinıt bul azalığına, Manisa muavini Tevfik, Havran sulh hlkiıni mryacağt hakkında bir kayıt konul· nulması icap ettiğini söyledi. 
~ lıtkbnı· İbrahim Klmll ayni yer ğine Kastamonu müddeiumunıt mu. Si ti ması llzmı geleceği ve bunda zaruret Halil Menteae, me'VMmlik krediler 
-~~tine, Ada.na icra muavin avinl Tahir, Al&fehir milddeium.umı. yase bulunduğu yolunda bir mebus tara . kadar uzun vadeli krediler açılması-
''tbı ~ Ta.hain Adana icra mu- liğine o yer müddeiumumfai Ali Hay Roma, 12 (A.A.) _ Hariciye Na- tmda.n ileri sUrUlen mUtaleaya kar- nın da ziraatın inkişafına hizmet e-
~ 'l'fl\rf iitn~, Demirköy sulh hA- ~r, ~lhta müddeium~mDlğine Sey- :an Kont Cia.no, ·yarm Mecliate bari· ıplık olarak Ziraat Bankası genel di· deceğini anlattı. Maliye Vekili Fuat 
~. ,~~ &}'Ilı yer sulh hakimliği· ditehır müddeiumumisı_ ~mer Fuat, et siyasete dair btlytlk bir nutuk .OY· rektörü Kemal Zaiın, Emnivet San· Ağralı, çiftçi borçlarmm tecili husu
'iıı ')lıt ""' lulh hikimi Hasan Tah- Silvan mUddeiumumilıgıne Bozkır liyecektıir. dığmdan kısaca bahsetti. 1931 den sundaki hUkfimet karannı söyliyerek 
~~ hl~ IUlh hakimliğine, Refa- müddeiumumisi Tahir, Urf~ ıulh hl Muuolini de cumartesi gUnU Kor- 1936 ya kada~ geçen devre içinde san- bütç~nin müsaadesi nisbetinde bu 
.... ~fbı Muatafa Sabri ayni yer kimliğine Nallıhan müddeıumumiai Pura•Yonlarm UçUncll yıl t.oplantısl dtk sermayesınde görülen tezayüdü gibi yardımların artırılmasına dik-
'IQt ltı~\rbı e, DiY&rbekir Müddeiumu- Süleyman Saim. ınUnasebetile Capitol'de aöz alacaktır· bildiren ve rakamlara dayanan izahat kat· edileceğini kaydetti. 

~~i~~~~E Kral G·eocge'un taçlanmas_ı _ _..;..,.._ 
ı.~1 ı iZ& Malatya müddeiumu-

~~~~~~ f:~J: *~ [~~~~~~~:~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~] 
~~but atı rın~ Ahmet Nurettin, mln ettiği vesait sayesinde dtlnya. 
hıı~\Uıı r ceza azalığına Urfa nm dörtte blrlni kapbyan memle
~ ht \Unlai Hasan Sami, LUle- ketler bu hidlseyl hep bir arada 
~ lıaaı ltiınıtfine talebi ile Kasta- imişler gibi kutJuJaddar. Bu hAdL 
~ rtıeınUti Retet, Kastamonu azalı- se lnglltere kralmm taç giyme me
~--.. lle1ırn Yeti lağvedilen Edime rulmldlr. 
~.St"'teket Nafi, Silivri hlkimli- Merulml görmek istlyenler ay• 
~.:~ 'rek cıeza hlkinii Hüseyin lardanberl Londraya tapnmakta 

~~l'i)etı 1~~ ~ukuk hl.kimliğine idiler. Diğer taraftan Af&ir yubn 
~~"~ lfeıı -gvedUen ulfye azası dünyanın bütün devletleri de ha 
ta~ ' hl, Tekirdağ ceza hl.kimli merasime lttlrak için reemf heyet. 
~~ ~~eti lağvedilen asliye a- ler gönder.ı:nlt bulunuyor. Merul
~' bak Ul'ra.hman Ziya, Elbüs me bu derece önem verllmeelııbı 
~: S:hrıllğine ayni yer asliye en büyük sebebi, tngUt.ere lmpara.. 
t)!ı~e t VeYaf, Edirne hukuk torluğunUD clballlllmul değeridir. 
~~ )er '-il !llenıurf yetl llğvedllen Bu ytbdea tngllterenbı maktan 
""

11h huku:e Uaat Ahmet Hamdi, yakından &Wwlar olmadıir, hl9 
tQ ~ ~i it hlkiınliğine asliye aza- bir memleket yok gibidir. ika da 
?..~ ~ iZ&, ln~ her memleketle mtlna. 
~ ~ TAYIN EDiLENLER ~hilılfl'f etttnneelne, her 

"-~tlddeluınumtliğine ayni memlelaeda mtihlm bldlaeler ve 
1llııunı1at Hua.n Tahain, ~ Jilgilta'e De alAkMar 

olmaema ve bu .ılJıuı maddi tesa
htlrlerle göst.ennMlne ulk olmak
tadır • 

İngiltere krahmn taç giyme me. 

!'Mimi, bir kere bu balmndan bil· 
yük bir arsıuluaal ehemmiyeti ıı.. 
izdir. 

Fakat hlAIMaJn bir c1e BrHaaya 

İmp&ratorfup balmnmdaa daba 
bilytik bir değeri vardır. 

&kiden Brltuıya imparatorlu • 
tunun bUtUn parçalan dotrudaD 
dolruya lngllt.ere tarafından idare 
olmuyor ve bttttba bu ilke tqDte
reye ballı bahmuyordu • 

B ugtbı vadyet tamamlyle de. 
illmlttlr. Bl'lt.anya bnpa. 

nW>rlulumm ea beOI Mtlı ecmo11 

mtlstaldl birer devlet olmaflardır. 

Bu devletlerden her blrlnln vaziye
ti, ana memleket olan İngiltere • 
den tamamlyle farksnıı sayılabilir. 
Kanada, A VUAtraıya, ~landa. Ce • 
nubi Afrika, hep bu vaziyettedir. 
ler. 

Hindistan da bu yolu tutmuş bu. 
lunuyor. Bu memleket.lerin her bL 
rl müstakil olduğu için İngiltere 
btlldbnetlne bağb olmasoıa lnıkln 
yoktu. Aradaki birliği temin için 
bqka bir vasıta bulmak lbond.L 
· Bu vasıta, lngUtere tacr oldu ve 
lngDtere kralı, bütün lngllb do • 
mlnyonlannm ayn ayn hllktlm • 
dan uyıld.L Nlteldm Kral Altmeı 
George da dön bilttln imparator • 
lufun mttmeumerl önünde İngil
tere, lrlanda. Kanada ve salrenln 
kralı llfatlyle tetvlç e«Hhnlt bul11-
nuyor. 

Bu itibarla Kral Altıncı George, 
bütün imparatorluk ecası arum
da vahdeti temin ve t.emaU eden 
şahsiyettir • 

lngUterede krallık mtle8Belle8fnl 
sağlamhyaıı lngUJzlerl bu maka
ma toz kondurmamak için azami 
dikkat ve itinayı göstemılye sev • 
keden fJll kuvvetli, en esaslı amu de 
budur • 

Biittln lngDtere, ve biitttn impa
ratorluk bu büyttk endfteye ne de. 
rece sadık oldufunu ve ne derece 
11aygı göeerdlltnl, en parlak. en 
muhtefem ve göz kama§tmcı te. 
ldlde göstermiş ve lngllt.ere kralı • 
nm bu mefkftreye bağlanmasım ve 
hayatım bu uğurda vakfetmesini 
en derin llfJVlnçle ve en ootlmn te. 
zahtlrlerle kutla1D11tır. İngiltere 
kralına gösterilen hararetli -.da.. 
kat, lngUtereııbı bu mefkftreye 
bütün kuvvetiyle bağlı olduğunu ve 
lmparatorlulun biltüıı kuvvet ve 
cllnçllğlnl mubafu.a ettiğini göete.. 

rlyoıdu. 
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.Ci.EK 
Zorla Güzellik 

!rı1lı Basan Efendi diye Sultaa 
Mecit ve Aziz devirlerinde yaş•m• 
Enderun ağalanndan son derece 
nüktedan birisinin menkıbelerini ba. 
bam merhumdan dinlemiştim. MUna • 
&ebet düşilp hatırladık~ yazmıuJag 
geçemem. 
Mı denq ldı 
- Bu rüya garip bir teydir. lıısa

na rliy881Dda bir torba altm verir • 
ler; uyandığı zaman elinde avucun. 
da bir teY bulamaz. LiJdıı eğer rli· 
yasında abdest bozarsa uyandığı za.. 
man mutlaka yatağım ıslanmJf bulur. 

Ne güzel miiphedel Değil mi!. 
Yalnız zararma işllyen bir taraftı 

hicliseler görünce bu nükteden ada. 
mm ~u güzel buluşu hemen batınına 
gelir. 

Geçende birkaç idil birlikte oturu
yorduk. fçlmlzden birisi yine ha.ar 
olanlardan diğerine beni t.anJtma1r 
istedi: 

- Efendim Felek! Hani (TAN) 
gazetesinde hergün yazılanm zevkle 
okuduğunuz. 

Adamcağız: 

- Teşekkür ederim, memnun ol • 
dum, dedi, öteki bastırdı: 

- Tabii kendisini gıyaben ve ya • 
zılarlyle tanırdınız, değil mi efendim? 

E böyle lifa ne denir! Adam: 
- Evet efendim! Dalma okuruz. 
Dedi. Beriki den8lz, yine Israr etti. 
- Yazıla.mu nasıl bulunonuz hu-

retln !. 
Adam biraz aıJoldı. Yüzünün hat • 

lan Adeta : 
"-Allah senin ele belim versin, 

onun da!., cJer gibi ~tıkla§tı. Fakat 
terbiye icabı: "- İstifade edlyona 
efendim!.,. cevabını , ·erdi. Ve- gftya 
bana yaranmak için olacak - hep 
o mtlnuebetsiz devam etti: 

- Keodllerlle iftihar ederiz. Dof. 
ro~u emsalsiz .. 

Ben bu adamın bu sulu sepken med 
dahlığmdan son derece muazzep ol • 
dum ve onun hesabına soluk 90fuk 
terlemlye başladun. Eğer iyi bir ha. 
rekett.e bulunsaydı tabU bana lıfç bir 
zevk hlMfısl düpnlyeeektl - Tdlmm 
rüyası gibi - bu aylan lsran De, 
benim gftya lehime olan hareketi Us.. 
tiimde tamamNı abl tesir yapti ve 
utandnn. Çin .. '**"Mr adam• .. 
rald be~ gfbl gÖl'ÜD.llH!8lnl ft 
hatır için : 

- :istifade ediyoruz efendim, falı • 
zmda "Beyllk,, bir takdir ctimlesl kul. 
laıımasmı serbest dilftlnce ve aerbeat 
takdir haklarma, taban tabana zıt 
bulurum. Benim gibi mütevazi ft 

lmeslek hayatında pekr takdir söztl 
işitmiş bir muharrir börle olursa tak. 
dlr edile edile doymuş olan yüksek 
kıymetler hiç muhtaç olmadıklan 
methtisenalan başkalanrun kendi he. 
sabrna zoraki toplamıya kalktıklanm 
~örünce klmbWr ne kadar muazzep 
olurlar? 

B. FELEK. 

Atatürk ün 
Taziyeleri 
Ankara, 12 - Hlndenburg balon. 

nun uğradığı feli.ket miinasebetlyle 
Relslcilmhurumuzla Alman Relsiciim. 
huru arasında teessür , .e teşekklr 
telgrafl&n teati olunmuştur. 

Fransız Elçisi 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden)._ 

Fransarun Ankara bUyUk elçisi B. 
Ponsu bu akgamki ekspresle Istanba
Ponso bu akşamki ekspresle 1stanba 
da.n Parise gidecek ve 18 mayısta 

orada bulunacak, oradan da Cenev • 
reye giderek Hariciye Vekilimizle 20 
mayısta buluşacaktır. --

ispanya 
Harbinde 
Son Gun 

Londra, 12 (TAN) - İspanyada 
Basc cephesinde muharebelerin de • 
vam ettiği anlaşılıyor. Asilere göre, 
Bilbaonun müdafaasına merkez olan 
Goldacano vadisine hakim Vlzcargul 
dağ silsilesi, topçu ve tayyare bom • 
bardnnanmdan sonra zaptedilm.lştlr. 
General Mola harekab bizzat idare 
etmektedir. Asilere göre ctlmhuriyet. 
çilerden 1000 kiti telef olmU§ ve 2500 
kişi yarala.nınıftır • 
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Evvelki kıaımlar1n hOllaaai 
19H )'dmda ~ W •drıetl• ..,_M Er• 

dea, Çanklar k&Jtbatla ...... yolada .. Kaba 
lch'de .. AN11Mı Vell c1aJI, ................ O.ala kona. 

""°' " t1ertleelJ'or. ~............, .. , ....... Gbul hatnWı. 
On anlJMQa ............ mada araba, Er. 
denba Jdlolllrkw a"'-ada oJW111a 8allh Ataam 
ftlllln ..... darda. 0-Ç,............ atlarken, Od 
k11'1 1 

••• ....,,, ..... Ala, meıdlvmlerl ta-

-- tama bu1I. 
Tıbblyell, .......... ........... 8alllı AP, 

a-el ..... .....,.,.. ......... meçhul hedeflen 
91)oıda. 

Bir teJ, bir hf.tırl. an4Jlt. bir ftlphe içinde bulunclu
ju. elki bir mutnın IW'lnhtlmlldaıı yeni bir lfık 
~ tatecQl Wl idi. NDıayet pDG tıbbifell 
dayanamadı: 

ı - Opeytm Ala c!ayl! 
t Diye .um uatta. IWllı ..... bu, btfr mor bdltell. 
ya.kul mor ka41t.U. omun l1rmah deliJranhnm fU 
aiçak gön.WltlliliUne haJret etti ve mukavemet edemi 
yerek eUDi uattı. 
Delllwılı Bpttlktm 1G111a ,uztlne cttıckatıe baktı: Ah, 

o, vaktiyle altı kulac ,.ı kUf1iı beliıle ucak iki dU
rUm yaptılı b1ıa, kavi, ....... vtıcuttaıı tlm4l blr ia 
keleti ya4laf.r 11alm19 1111'1 Mkalmm ~ 
Joplarmmı, tomlnal tombul JIUlÜlal'Dl yerbıde, ye. 
file yakın an ~lpli bir tukur var. Parhyarak c!lSrt 
JU& bakan g8sler. branbll bir peneereclen ~rlllen 
sayıt ve un bb- kan4l1 ılbL .. J)uA•lrJer lncelmlf, bel 
efrllmlt, ellerin damarlan, p&rmU ııumak Qlkmtf .• 

SaUh Ala 4aSma hüıyor ft: 
- BaJdll Dl1ordu. --- 111aıunm! Çok dur

ma! Çık Jllk&nl Upldar p:rtl1an pttrlr .. 
ı o.ne tıbbb'eli ,Wftmeedlı 

- ilmi tamıamadm .. ~ 41ıaı 

-- - -- ----------

-
Dıtlyar, çukurdaki i&lletbal JU t&rlfa ceYlrwek 

dt1ftinceli bit tavur ile: 
- Eyi efendi! dedi. Ben ne bileyim!. BergGn bir 

çok misafir konar seçer .. Kim bWr? 
- Hele hele! Bir dikkatli bak! 

- Ne kadar bakaam ... Ya.MMI plmlyGnun. <Jel. 
mlyorsun emme! llele dur hele! Sen llerelieln? 

- Buralı 11.yılır. , 
- Canldarlı mı? •• 
- Dtlil amma ODUll sl1ıl bir f1J 
- Hele MD çık yukan bir .. 
Tıbbiyeli önde, Salih ala arkada prpk CUl'PÜ 

merdiveni çıkıyorken, klih aia ıin• cl11tthıtl,ard1&. 
Evet. Muhakkak bir tanıdık. Hem canldarh Ayılır • 
m&f. Emme kim? Bu civardan dıpnda kim Yardi 7. 
Askerde olanlan sayma. Şehit olenlar da plmu p! 
Kim! .. 

DeJtkanh oc!anm kapmnduı P.-U.. lallla ata 
h&Jlmdı: 

- Balı! Erden! Erdenl Abbu .efeadilala lkdmll 
Sen mWıı oiu1 t Sen mm.? 

"B.Mt,. demMlne me,.ıu kalmadım, Uatbaz', cWl
kıuılmm boynuna aanldı. AJnmclan, yt1ztbıdtll. b&
tmdua. yanaklarmdan Mm öplyor, ha "1llDl • 
JQl'du: 

- Hay ofuU Neye IÖJlemectln? Neye 4aımı Is. 
d11nl Bu Erden, hq! Koca dellkanb olmupua o-
lull 

-No.1-
BemP al'bda lfyalan getirin bir kltrllyt .... 

ıeodl: 

- V'lea Manıat! Kot kocanhıeye. diyivir ki Meh -
rum übu llecfinha Erden pldi. bi döpk Çlkar • 
8111· Tez ol! Yaatık göndersin. 

80A4 dllikanıtmıa elinden tutarak: 
- Gel, gel! Çıkartma kund1U'&lardlı, flmdl ..,ak 

pttr .. Ba1 eOCUk h&J! 
Ve tMl'V ·JUlbden ~ 6pmiJe Mfladl. 

DeHk•h bta ltıf• ,wJd&rmda 1ıir y&flık JWıMW, 
P1er,tnl kaldırmca Salih daymm ı.tyu IUallarm
daD aıolm libl 1&f aktıjmı -rdU. TUtUn IHı•'ni 
ErdenlnHa &ıtbae atarken biteviye söyleniyordu: 

- Y koca '.Erclen. lm.y! Ah, flmdi Toeun ap oı. 
aaydl. ht.y tbn4t Dunun oı..~ c!& aen1 ~7le delt· 
)U.D1ı göneydller. 

--~ ~ zaptedemtyordtı. KUf&lı arumdalı 
~::,:,-..... llldaı- IUIUlllJll actllerlnl .nt,or ve 
lçuu ~Yortu: 

- Alı 'rOl1lıl ala 1 Ah Dmım Ilı! Erden! Erclen, 
hallM' üGa IDITOalar .--wt• kawftu. lkill 4e U• sak=. ......... 6rtt1atlJı kalclılar .. lfte bu bay. 
~: tek '-~ darın, ppyalmı, tek batım .. pra ya. 
al» -..uıa blclım otuıı 

J)eltkanlJ. ~ g81lerhıl atıdl: 
- Tann bll~ ata elayı! JClbet Allah 1&bır \fe. 

rır. 1 

- !m•aa cıfuU lbım• 1amm I01lU ıtlml1or· . 
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..,.. Ahrnet Emrn y ALMAN -
ıAN' h 
kirde 111 ed~fi: Haberde, fi· 
·..;~ , her §eyde t • d·· • 
• '«&t 8 • eınız, u 
hı~teg ~_olmak, karün 

ı o~uya çalıımaktır. 
~::::::::,..-

~MESELELERll 
8utuıı yollar ..._ 
lond . 

. raya Gidiyor 
te lıibıl'ada ~-il 

l'ilecek Q.luuıklar, artık elle gös. 
~ 'PlU'nıakJa ayılacak kadar 
de ~ Bu aıaian krallıklar f~de 
rıılllıataı!'n nıınne ve mevkllnl en iyi 
ğer nı eden İnglllz krallığıdır Dl. 
ları a:::;:eketıerin luannn ve Jmillm. 
tir. elıenuntyethıi kaybe~ 
~tnı 

tacıa Yaı tanıanda İngiliz kralı dün.. 
ntıtı tı •Yan lnsanıarm dörtte tıı;u. 

l'lbr Ve3ıı hu §ekilde hUküından • 
Onıuı 1 

0tge•ıuı gtn Sa :&lnje te Altıncı Ge.. 
diltıyacbL ~ girme mernslmf bllttln 
lıibı3'an.nı tınıunıı htr alaka uyandırdı. 
lııllt~ bir her tarafmdıın Londraya 
~torıUk insan akını ba§ladı. tın • 

lldtaya \·e ecnebi memleketlerden 
~. So gldenJertn ayısı 200 bini 
11lııJa11 ::U lngUterenın her tara • 
~ I\ __ ç RIYıne mernslmlnl gör. 
Mı... ~re nl--
,.'<.ll.lerf l.o Y "4UUZ 11 ve 12 Mayıs 
6aıı gitti nclıan 600 tren dolusu in-

~· 
tete ıcın t~ giyme merasimi, lngU • 

,. Ue he b~ ticaret ' ıtnsı oldu. Bu 
tıal'anın glJtereye hariçten akan 

litasnu lltlktarı birkaç nıllyon lnglllz 
cUr • g~ği tahmın edilmekte • 

ıra.kat 
buliik taç gtYlne merasiminin en 

llett~ı 
'd.anulUının ' bUtu.n dtlnya devlet 
na \·~ne Londıada t.oplanmalan • 
~ bq. ,.~ olmasıdır. Londrada 

l'lrıaeıı n 1 lh Un le. OJa il' 
lf. &o ,. "me'ftuu 

laııahiJeoekt:a b\ haı §e'kl1ne bağ. 
• 

Ok ••• 
t-. "Yucunun da 
rıkri V 

b ardır 
11 lbın 

Qn flJo.ın hıatbuntı l~lnde okuyucu • 
~teıe, ~n a.ı ehemmiyet veren 
tılQ.ı ti( hıat: ga.zeteJerldlr. 

Kültür, 1 erbiye işletimiz 

YENi . REJiM iCiN 
Y E N ı· M E K T E P 

~ M' LAZ 1 .............................. .. 
Muharrir 1öyle diyor: Çocuğu, bir ıemb ereği harekete getirir 

gibi dııarıdan afakafandırmak mümkün değildir. Çocuk ancak içinden 
harekete gelebilir. Böyle bir kımıldama olabilmesi ıçın çocuğun 

kendi tekamül ıartlarına uygun bir çevre içine konulması kafidir. 

•ı fkmektep milfredat pro-
ıramını adını adım ta

kip ediyorum. Her cümle, hat
ti her kelime üzerinde durup 
dütünüyorum. Hakıız bir· hü· 
kümden korkuyorum, fakat 
takat, iJmt kanaatlere uymaz 
bir hükmünü aördüğüm za· 
man olanca kuvvetimle tenkit 
etmekten de hiç çekinmiyo
rum. Mevzuumuz tenkit, yani 
akıl mevzuudur, kutaiyetle 
ali.kaaı yoktur. 
Proğramın 25 inci aa.yf umda 

"alaka" dan bahsediliyor. Pedago
ji ile uğra.şmıyanlar bu uaıA.ka" 
nm ne olduğunu bilmezler. Bu "a. 
laka." yeni terbiyecilerin FEYLE
SOF TAŞI'dır. Her 9ey odur, her 
şey ondan çıkacaktır! ... 
~te program da çocuklan all

k&landırır, allka. iyidir, allka. ne. 
şe getirir, diyor. Hepsi gUzel, an· 
cak 80 yıl pedagoji öğretmiş, ve 
programı yapanlardan da bilgisi 
ve kudreti y bir derece aşağı, ya
hut ta bır derece yukan olan be. 
nim gibi bir adam bu "alA.ka. alA.
ka" sözU Uzerinde elbet bir~ du
rur ve haklı olarak her şeyden ön. 
ce "bu alflkadan anladığınız ne
dir?" diye sorar. Bu gayet tabii-
dir ••• 

P rogram allka itini, kendi. 
ne göre halletmı,. Bakın 

-

· .. 

Yazan: 
lsmaii Hakkı 
Sabık Terbiye Prolaörü 

der&, öğretmen bunlara mUracaat 
eder, bunlan hare\(ete getirirse 
her 9ey olup bitiyor. 

Bunları okuduktan, ve progra.. 
mm "çocuk hayatı" hakkında.ki 

telakkisini öğrendikten sonra p
şırdım doğrusu! Demek kl 30 yıl-
da.nberl bu ••aı ka pedagojisi" n. 

~o mcı sayıanın 6 ncı tıkrasm~cı~a__,......den-kurtulamamışız. 80 yıl önce 
coçuklan.,,ır mevııua, b1f Ia iye- de bu memlekette terbiyeden bah-
te karşı alft.kalandırmak için on- sedenler, tedrisatı azamt, cazip 
larm insiyaklarından istifade eL bir .hale getirmek istemişlerdi. 
melidir, diyor. Şimdi tekrar so- Hatta fur&da: o gUnkUler de, bu-
ruyorum: Bu insiyaklar nedir? günkUlcr de yanlış, hem de çok 
Program sayıyor: Kolleksiyon in- fahiş yanlış olarak şöyle dlişU-
siyakı, inşa etmek, oyun, hareket, nüyorlar: Çocuk bir makine. onun 
rekor kırma ( !) • birlikte iş görme. zenbereğl var, adı alA.ka, dışarı-

GördUntlz mU, bunlar. Eğer dan, biri bu zenbereğe bastı mı ço

ya, zabıta romanlarına dUşkün ol
ması değil mi? Halbuki bunun 
böyle olması en tabii sebeplerle o
luyor. Talebenin tembel ve ihmal. 
ci olmaııı nasıl zaruretlerin eseri 
ise, çalışkan ve dikkatli olmaaı da 
öyle zaruretlerin eseridir. Öyley
se tek çare var: Telebenin seve. 
seve öğrenmesini, çalışmasını za-· 
rurl kılacak şartlan tesis etmek. 

Bence mekteplerimizin en bü_ 
yUk kusuru, haklkt haya

ta kal'§ı gösterdiği al!kasıilıktır. 
Derslerin mezulan yalnız kitap. 
la.rdadır. Talebe bunlan ders dL 
ye ve imtihan iı;ln okuyor. Bunla
rı resimler, haritalar yahut mi
sallerle ayaıit ve mU§ahhaa bir hs.. 
le getirmek neye yarar T Hakiki 
sosyete hayatiyle ya.km al!Jcalan 
olmadıktan sonra. Koskoca bir 
İtalyan • Habef ha.rbt oldu. Kaç 
coğrafya. öğretmeni bu mUnase
betle coğrafya tedrisatının resmt 
seyrini değlştlrdi. Devletin demir 
ve çelik, hava, fabrika siyaseti 
her gUn gazetelerde s tunlar dol
duruyor, kaç mektep bu meseleler 
Uzerlnde aylarca durdu? 

Bundan önceki makalelerimde 
dediğim gibi, mektebin tedris usul. 
lerlnden önce sosyal organizasyo
nunu değiştirmek llzım. Kaına
llzı:ne göre, insan yaratıcı olmalL 
dır. BugUnkU mektep bu Yaratıcı 
terbiyeyi veremiyor. Yeni rejim i
çin yeni mektepler lbımdır. 

- --- ---- - --

Hadiselerin Manası 

Gece ton. •• Vapurun aa.Jonun-
dakf ılyah tahtaya radyodan aJclık. 

lan ha\'8Clis bWtenlnI tıfar. İtal
yanca. YannndWd alman kadını fran. 
ıuzcay tercUme ediyor. Alman Hin-

• 
denburg Zepllnlnde bir lstlnl \'llh"U 

bulmuş. 80 ölU, 60 yara.lı vruııuş •• iş. 
tlall kırmızılar yap~. Alınnn kadını 
mUte lr ••• 

ikincisi iyi bir havadis diyor, ts. 
panyada htlkftmetçller bUytik bir 
mağlQblyete uğrnmışlar. 600 ölü, 
1500 yaralı \'Bl'IW • Alman kadını 

memnun 

-

• 
Vapurun lt.alyan gnrsonn bWtenJ 

bir diğer yolcuya tercüme ediyor. BL 

rlııcisl iyi bir h8\ıulls diyor, Alman 

7.epllnlnl kınmzılar yakını • Bütün 
dünyayı böyle ynkncıığız. Garson 

memnun. lklnclsl fena bir havadis ... 
ispanyada hükfimetçller kaybetmiş. 

Garson müteessir. 

• 
Uzun boylu, aanşm bir lnglllz pipo.. 

sunu tütttlrerek, ynrundakl Rus ktM:lı. 

oma tercüme ediyor. Zeplinl Jarmızı. 

lar yakmış, diyorlar. Bu yalan .. Al ,. 

manyada kmnızılann bu 161 yapma • 
sma imkün yok ... Bu dnhlli bir mese. 
le..Doktor Eggerth'le hükftmet anısm 

da ihtilaf ,ıırdır. Bann. k-alırsa bu ı ~ 
dahili b1r apotnj var. ispanyada htı 
kUnıetçller kaybetmiş.. Sanki kazan. 
salar ne olaca.k!. lnglliz plposuııu tti~ 
tlirerek yürilyor. 

• 
Bft.dlselerlıı mlnası ~hısfaro. göre 

nasıl de.ğl,lyor. Abnan kadmmı mem• 
nun eden havadis garsonu mlltees lr 
ediyor. Ben Zepllnl kırmızıl nn yak .. 
madığı fikrinde lngtıiz.Ie blrhşlyo .. 
nım. ReJch tagı da larnıızılar ~ de 
diler de ,sonra bUtün dtinynrun gözU 
önünde cereyan eden muhakemede bu 
iddia, ne gUJUnç bir fiyesko vermişti. 
lspanyollann ka~'Ibına hnvadlsln 
membamdan şiiphe etmekle beraber 
üzilltlyorum. lnglllı omuzlannı sllkiP. 
geçiyor. 

'ADSIZ YAZICI 

tıU.. oıabııe ~tı okuyucunun bir 
l' · Okul'tı Ccfinf kabul etmez görü. 
ll~ bit latntCtıdan gelen mlitaJeaJar 

-ı 
OKUYUCU MEKTUPLARI 

cuk harekete gelir, işte öğretme. 
nin va.zlf esi! .... 

B iz de önceleri böyle düşün. 
mU§tUk sonra bu sakat dU.. 

şUncelerl !skolastik pedagojinin 
mezarına gömdük. Öğretmen okul. 
!atında yepyeni yetişen, çiçek gi
bi taze olan genç kUltUr nesline 
belki bir hizmetim olur diye söy • 
lüyorum. Daha doğrusu yıllardan 
beri söylediklerimi ve yazdıkları. 
mı burada birkaç cümle içine sı
kıştırarak tekrarlıyorum: Bu all
ka tel~kklsi yanlıştır, bu telakki 
insanı doğru yola götürmez. Doğ. 
ru olan anlayış şudur: 

ı-
KANUN KARŞISINDA VAZiYETiMiZ: 

l • a atııır. Ya ihmal olu • 

~ laıbtıkl h 
bit ftı_. er rn elede okuyucunun 

Emlak Sahiplerinin Görüşleri 
~ ""'ll'J \•n...ı. Gazetemiıde geçenlerde emllk aa. ~hd -uır. DUnya hl<llselerl 
tde e Okak hiplerlnln bazı talepleri hakkında bir 
bQ. t, Ve ite h o.damını allkadar yazı "ıkmıftı. Erenköyde emllk aa· . 'l<ııtu I' Lldisentn onun Uzerlnde 11 

b~eJc, lıneu \"ardır. Ba aksUIAmell hiplerinden Bay Mustafa Re,!t More
~, lıic!tseıer kaı,,ısmda halkın U, bu mevzu hakkında bize gönderdi. 
l'~ Yo)(}anıak gibidir ği bir mektupta emllk sahiplerinin 

~lett!undan böyle o~yucularm görllf tanını mUdaf&a ederek diyor 
~ e ehenınıı 
~ahı bq. Yet venneğe ve on- ki: 
b~ tir, Gun;·er aynınağa karar ver. "Vergi vermek için o mUlkten istJ 
)'b.... dU Utıcıu n 111 elelerJ liurlnde t&de etmek lhımdır. Almadan ver • 
ltt~lllı l'\iı klerınızı yazuuz. Yalnız mek Allaha mahsuetur. Sonra bizde 
b~ ~ raın!ellıne)1 g~memeJJ, ve yanlış bir zihniyet var. Herkes em • 

lere ·l'~!eıı fikt~~:r~:f~nne!':!:: ilk sahiplerine garez ol~. Mnl sa~i 
~~~q. b 11ta kU~Uk bir hedh·e ve- bi olmak bir kabahat mldır? Nasıl bır 

• eanatklr, bir tUcoar bi rsermaye 0 • 

~Q • • • kuyup çal~ryorsa mal aa.hibi de hem 
~etecir--· şehri imar& ve süslemiye hiz;met edi-

~b~ ıgın yor hem de bir nevi ticaretle me, • 

lıı ftltniyetf gul 'oluyor. Hükftmet içinde gözle gö 
~~ r \'tlldtıe d rUlür, elle tutulur bir irat membaı te 

1 1ı0., r e\'Ietler blrlblrlerlne m1n ediyor. 
vnuısuütık 

t'tt1ııH·ett tanı lanıu izhar etmek Bu vaziyet varken, emllklnden irat 
~llt Ş1tn an Befirlerlnl geri ~ğ. alan adamla almıya.n adamı bir tut. 
~:~~Otlar •dl gtıı.etecllerlnl geri mak doğru mu? 

1 ~~ gaıete Yeni apartımanlann menedilmesi 
le.ı-ı ltı cltıJ J gtinden gUne mem - meselesine gel1nce gerçi herkes arsa 
ıtı ~ ~flrlel'f: 0 Yor \'e etmebi muhabir-

81 
üzerine bina yaptırmakta serbest 

~rtlt ~~ ~lfeıer1nı görüyor. Bir Ur. Fakat ÜskUdara. tramvay yapılın ~l\r 'bit en..a-ir ecnebi muhabirin 
Sn' AlQ tardı kadar tesir yL ca oraya otobUs ı,ıetnınesi menedil-

ltıtı~~ gunterde 1n miştir. Sonra eczaneler çoktur diye 
lo tt haıcknıd gllfz gnzeteJcrlnln miktarlan tahdit ediliyor. Bunun gi 
~ı:tıeıc için 1~1 n"5rlyatım protes. bi, mevcut apartnnanl&r ihtiyaçtan 
tt~ ltaıtan aJyn, lngtıterede bu- fazla iken ve bof dururken yeni apar 11 ~ a ı,. .. _ · ll1Uhablrlerlnl geri ~ • 

tı •. tıtdı;rar \'eriyor • bman yapılmasmı ve ticarette ve 1&· 

betı,_ ~detı ~ıeteclnJn ve gazete • irede kullanılabilecek paranın lü.zum
.. ~~3'etı g" e kazandığı bU~1lk e. suz yere taşa ve toprağa tahvilini t&h 

r... <>st<ıren parlak bir mı • dit etmek, müdafaa kabul eder bir 
orensiDtir . ., 

Oç Milyon Meaeleıi . 

Çemberlitaşta Yabancı Dlller ve J\.1-
yaziye dersanesi direktörü Ziya Çe· 
tinkaya imza.sile aldığımız bir mek • 
tupta, elektrik şirketinin iade edece 
ği üç m}lyon lira ile 'irketin satın a· 
lnunası teklif edilmektedir. Okuyucu 
tnuz diyor ki: 

"- Bu para ilk taksit olarak şir • 
kete verilmeli ve geri kalanı da mu· 
ayyen taksitlerde ödenmeli. Şebeke • 
nin işletilmesinden elde edilecek kar· 
şehrin en mUbrem ihtiyaçlarına ter· 
kedilebilir. Bugünün üç milyonu, ya· 
nnın 300 milyonluk ihtiyacına kartı 
lık bir servet doğuracaktır.,, · 

• 
Kırılan Şi9eler 

Rumelihiıarmda. oturan Ekrem is· 
minde bir okuyucumuz, l!mba §İ§e • 
rlnin çlirUk!tiğUnden fikayet ediyor: 

"- Bir ay içinde tam 85 ,ı,e pa • 
rası verdim. Son aldığını şilere ele On 
cekiler gibi dağılıveriyor. Acaba bu· 
nun sebebi nedir?., 

Eğer, limba fil~Ierl hakikaten böy. 
le durup dinlenmeden kınlıyorsa çü

rtıklii~den başka bir ~eye hamlet -
mlye lmkA.n yok. KulJanışta da dik • 
kat ve ihttınam hatası yoksa, kaba • 
bati şl~lerlıı 1mal1nde aramak gerek. 
tir. 

Maamtlh, bir defa da başka bir 
yerden &işe alarak tecrübe etmellsl • 
nlz. Her tarafta aatııan IA.mba şişele
rinin de bu çeşitten olmasına lmkin 
yok ya .... 

Çocuğu. bir zenbereği harekete 
getirir gibi dışarıdan alakalandır
mak mümkün değildir. Çocuk an
cak içinden harekete gelebilir. Böy 
le bir kımıldama olması için, ço. 
cuğun kendi tekamül şartlarına. 
uygun bir çevre içine konulması 
kafidir. Zora, gayretkeşliğe lüzum 
yoktur. Tıpkı büyüme hadisesi gi
bi. Büyüme tabiatlnde olan bir 
canlıyı bUyütı:nek için ne yapılır? 
Onu bUyUmesine uygun olan ha
va, güneş, yaş, gıda, muhiti içine 
konur. O, bu şartları bulunca ken. 
di kendine, bir ba§kasının zoruna 
müdahalesine lüzum görmeksizin 
büyür. Zaten böyle bir normal 
muhit içinde büyüme zaruri bir e
mir olur. 

P rogram muharrirleri çocuk
ları alfı.kalandırmadan ön. 

ce ellerini ilim vicdanları üzerine 
koyup şu suali sormalıdırlar: Bu
günkü mektep çocukları öğren
mek. öğrendiğini de hazmetmek :i.. 
çin müsait ve tabii bir muhit i
çinde bulunuyorlar mı, bulunmu
yorlar mı? 

Sonra başka bir nokta: Bugün 
öğretmenin en çok şikayet ettiği 
şey nedir? Talebenin alakasızlığı, 

çal1SIJ1amıısı. nvuıı11.. tooa, sinema. 

KİRA EVİNDEN 

KiRACILARI 

ÇIKARABİLİRLER Mi?' 
Ş u veya bu apartnnam bir 

sene müddetle klralo.dmı, 
gibi cUmlelerl dalma duyanı. Kon
tratı yaptıktan sonra, mu terlh, 
bir ene beğendiğimiz yerden bizi 
kimse çıkaramaz, f arzederlz. E. 
,·et, klrnhyıuı bizi çıka.ramaz, fa • 

kat, dün henUı tammadığmm bir 

kimse: - Bu apa.rtımaru, ben satın 
aldım. Sen qyaf anru t.opla ve bir 
an evvel çık git deyebUir. Bfı de çı 

lap gitmek mecburiyetinde lmhnz; 

çtlnkU, borçlar kanununun ''2M,, 
Uncu maddesi mucibince lcnuım ak 
tinden onra, mecnr, mtlclr tara • 
fmdan ahara temlik edildiği tak • 
dlrde, mUsteclr, mecnnın ahiren 
maliki olan llı;UncU hı tan ancak 
kabulü artı Ue icranın devaııınu Is 
teyebllir. 

.. Çık,, lhban ancak mUaalt bir 
zamanda yaprlabllir. Mesel&., laı;ım 

ortaamda, naklin çok mU.tkW oldu. 

ğu b~ zamanda yaprlamaz. Fakat, 
mtlsalt zamandan sonra, yeni sa. 
hlp kontratımm tamamlamalda 
serbesttir • 

Biz, kanunun, ayni mrıdde8lnln 

diğer bir fıkrasına istinat ederek, 

ilk mal sahib1nden tazminat istlye. 
biliriz. 811 hakkımız mahfuzdur. 

. ........................ ! 
Yazan: S 

Dr. 1. Kemal Elbir f 

..~:~::::::::::r~:~: ... f 
Fnknt, mahkeme kapılannda lı:oş. 

maktan ise, birçok defe!::: bu hak. 

kmını istimal etmemeyi tercih ede. 
rbı; ve yenJ bir yer aramıya, çarnL 
çar, koyuluruz. 

Bir senelik icarlarda, me ele pek 
mUhim değildir. Fakat, hazan 10, 
hatta 20 ecne müddetle lıanlarm, 

depolarm ldrnlnndrf;"I \'fi.kidir. Böy. 
le uzun mUt'ldetlerde, \'Ucuda gele. 
bilecek bu gibi mUşkül vaziyetlerin 
önilne gC!'mek knbll def;ril mldirf. 
Kanunu koyan, o ciheti de düslin· 
mU, ve hortlar ktuıwıunun "255,, • 
inci maddesi ile bir gayri menkulUn 
icarında Akf t tapu lc111ne kn~1eclil.. 
di!f takdirde, yeni snhfp; kontratı 
aynen kabul etmekle mlikelleftlr, 
diyerek m eleyi halle~tlr. 

Demek oluyor ki, bir npartrmnn 
da, katf surette kontratımızın so. 

nmıa. kadar kalmak istersek, bu 
hususun tapuya tescUinl Uımal et. 
nııımemiz icap eder • 
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Taçlanma münasebetile lstanbul sefaret konağınd~ yapıJ~n meresimden intıbalar 

içülr Kral. 11e Kral.içeler dün I ngiliz Selaret konağında biraracla Küçük Kraliçe Elizabeth Selaret ba!treıincle Ja11etlilere Joğru ilerliyor 

lngiltere Kralının Taç Giymesi 
Muhteşem Merasim!e Yapı'dı 

(Başı 1 incide) 
din içi 8500 davetli ile dolmuı bulu. 
nuyordu. 

İngiltere ile dost olan devletlerin 
heyetleri yoldan geçtikçe halkın sa • 
mimi alkışlariyle kal'§ılandıklan gibi 
kral ile kraliçe de fevkalade sadakat 
tezahürleriyle alkışlarla karşılandı. 

Ve bu samimi ve coşkun tezahUrler 
kralın mabede varmasına kadar de. 
vam etti. 

Kral 11e Kral.içe kili.eye l 
gidiyorlar 

Mabedin içinde mevki alan bUtUn 
misafirler ve davetliler en muhtetem 
elbiselerini giymişlerdi. 

Kralın mavasalatı boru ve trampet 
De ilin edildi. Ve nihayet kral ile kra. 
liçe kiliseye girdiler. İkisinin de elbi. 
aeleri son derece ağır olduğu için ağır 
ağtr yUrUyorlardı. Meçhul asker lbL 
desi önünden geçerken bir li.hza dur. 
dular. Abide kral ve kraliçe tarafın. 
dan gönderilen ve kırmızı gelincikler. 
den yapılan bir demeti taşıyordu. Ve 
kral ile kraliçe ilerliye ilerliye mihra. 
ba yaklaştılar. 

"Kral.ı tanıtma,, merMİmİ 
baflıyor 

~rtık merasimin ilk safhası başlı • 
yordu. Bunun adı "Kralı Tanıtma 
Merasimi,, dir. Kenterbury Başpisko. 
posu kralı şu ~kilde tanıttı ~ 

- Bugün kendisine biat ve hizmet 
etmek Uzere geldiğiniz bu memleketin 
hUkUmdan Altıncı George'u taktim 
ediyorum. Biat ve itaat edecek misi • 
m?. 
Başpiskoposun bu sözUnU bUtUn 

!ngilizler tasdik ile klll'§ıladılar, ve 
hepsi de : 

- God Save the King, diye bağır • 
dılar. 

Ba§piskopoa bu suali prk, garp, ıt. 
mal ve cenup cihetlerine doğru dört 
defa tekrarladı ve her defasında ayni 
eevap ile karşılandı. Sualin her defa • 
IIJlda milll mal'§ çalmıyordu • 

Ant i~in 
Kralı tanıtma merasimi bu şekilde 

nihayet bulduktan sonra Başpisko • 
pos mihraba doğru ilerledi ve merasi. 
min ikinci safhasına başlandı. 

Bu merasim "Andiçme,, törenidir. 
Kral sandalyesine oturmuş bulunu. 

yor, koro ilahiler söylüyor, papazlar 
yeşil ,kırmızı, beyaz ve altın renkle • 
rinde rıuhant elbiaeler giymltler, yllk. 
aek rütbeli zabitler hUkümdarlarm aa 
ğmda durmuşlardı. Kraliçenin göğ • 
eUndeki elmaslar pınl pınl parlıyor • 
du. Başpiskopos, mihrabın önünden 
aynlarak kralın önUne geldi ve ıu • 
aözleri söyledi: 

- Zatı haşmetiniz andiçmiye ha. 
zır mısınız? . 

Ve kral metin bir sesle cevap ver. 
di: 

- Hazmın! 
Başpiskopos bUtUn mabet içinde 

cm çm öten bir sesle sordu : 

yağlıyorum, seni kral olarak takdis 
ediyorum. Oğul, peder ve rusulkiidils 
namına seni meshetınekteyim,, dedi 
ve kralın uzun saltanat sürmesi, bil • 
yUk muvaffakıyetler kazanması için 
dua etti. 

Küçük Kral Dördüncü EclwarJ Selarel lıonağıncla Türlı 11e 
lngiliz bayrakları arar.ncla 

rum! dedi. 
Bunun Uurine, kral sandalyesin • 

den kalkarak başı açık olduğu halde 
mihraba doğru yUrUdU ve açık duran 
Kitabı Mukaddesin İncil kısmı üzerL 
ne elini basarak : 

- Demin vadettiğim bUtUn sözleri 
tutacağıma ve yapacağıma yemin e
derim. Allah yardımcım olsun! 

Dedi ve Mukaddes Kitabı öptükten 
sonra yemininin bir suretini imzala. 
dı . 

BUtUn bu merasim tac; giymenin ha 
zırlıklan idi. Kral yaglanma sırasın -
da elbisesini çıkarmış. satenden yaprl 
ma bir iç elbisesiyle kalmış ve sandal. 
yesinin gölgeliğinden sarkan gUmUş 

bir tül ile gözden saklanmıştı. 
Başpiskopos. elini il<: defa bir kl • 

sedeki mukaddes yağa batırmış ve 
kralın alnına ve göğsüne ve avuçla -
nmn içine birer hac; resmi çizerek 
ya~lama muamelesini tamamlamıştır. 

Kral giyindikten sonra kendisine 
kudret ve satvetin tinisali olan kılıç 
ve mahmuzlar sunulau. 

1'tı.Şııııı~ytııcl ıııa!ııuu;ı.Jcu r- 11.ı ohu 

ayakkalJlAnna dokundurdu daha son 
ra kılıcı kmmdan sıyırarak getirdi 
ve kral bunu kuşandı . 

Bu mUnasebetle de papazlar bir 
hayli dualar yaptılar. Kral mihrabın 
önünde eğildikten sonra kılıcı kmma 
eoktu ve lortlara önünde taşınmak ü
zere testi metti. 

Manto giydiriliyor 
Bunun Uurine kralın sırtına sır. 

malı mor bir manto giydirildi, parma
ğına yUzük takıldı, eline de bir altm 
topuz verildi. Başpiskopos, krala to. 
puzu teslim ederken: "BUtUn dünya. 
nm bali.ski.r efendimize ti.bi olduğu
nu dalına hatırla!.., dedi. 

Daha sonra kralın eline iki altın 

ısa verildi. Bunlardan birinin ucu haç 
Iıdıt ve adalet ile saveti temsil eder. 

Diğerinin ucunda bir gUvercin var 
dır ve insaf ile merhameti temsil e
der. Kral bunların ikisini iki elinde 
taşıyordu. 

Sıra taçlanma meraimine 
ıelmifti 

' .. 

Bu merasim de son bulduktan son 
ra taç giyme merasiminin bütün ha • 
zırlıklan ve muameleleri hazırlanmış 
oldu. Bqpiskopos derhal Sen Ed • 
ward tacmı alıp taktia etti ve "Ya • 
rabbi!. Sana yalvarırız, sana niyaz 
ederiz, ve kulun Kral Altıncı George'u 
takdis ederiz. Bugün başına altından 
bir taç geçirdiğin gibi kalbini de ni-

Şimcli "ilan meraaimi,, metinle zenginieJtir. bütün ,aııane 
baflıyor faziletlerle tetviç et. Ve bütün bun • 

Bu suretle merasimin ikinci safha. ıarı efendimiz ve ezeli hükümdar 
sı da nihayet bulduktan sonra kral Mesih 1aa sayesinde lUtf eyle.,, dedi. 
sandalyesine dönmüş ve merasimin Bafpiskopos bu duayı okuyorken 
üçüncü safhasına geçilmişti. Bu saf • tacı Kralın b8.fı üzerinde tutuyor ve 
ha da kralın öz protestan olduğunu yavaş yav&f yerlettirlyordu. 
ilan ettiği için buna "tıln Merasimi.. Bu sırada mabedin içindeki bütün 
denilmektedir. Kral bu merasimin hL aydınlıklar birdenbire yakıldı ve ta· 
tammda da protestanlığa sadakati - cın mücevherleri etrafı f&J&aya gar· 
ni mutazammm bir vesika imzaladı. ketti. Bu dakikada bUtUn lortlar da 

BUtün bu merasim esnasmda koro taçlarını ba,larına geçirmit bulunu· 
heyeti ilahiler okuyor ve orglar ça. yor ve manzara hakikaten gözleri ka 
lmıyordu. ınafbran bir mahiyet almı, oluyordu. 

BqpiskoPQS daha sonra blr çok Ve bu esnada bUtUn cemaat bir ağız
dualar okudu ve Londra plakopoeu da.il Uç kere "God aave the King .. (Al 

lnriltere Büyiilı Elçm ile Yoork piskoposu kendisine yardım l&h Kralı korusun) diye bağırarak 
r· 11e Bayanı ettiler. nıerasimin nihayet bulduğu anlaşıldı. 

- O halde İngiltere, İrlanda, Avuı 
tralya,"Yeni Zelanda, Cenubu Afrika 
memleketleriyle diğer memleketlerde 
Ye Hindistan imparatorluğunun par. 
Uimentolarmın kanunlan ve örf ve l
detleri dairesinde hükümran olmıya 
n veriyor ve ant içiyor musunuz?. 

Bq'piskopos bu defa krala, illht Sonra "Yağlanma,, mercuimine Kraliçenin taçlanmaaı 
kanunlan, dini kitaptan, protestanlı. geçileli Sıra Kraliçeye gelmişti. Kraliçe, 
ğı kilisenin akaidini, kal\unlarını, hu. Bunun Uzerine "Yağlama .. merasi- l{ra~ı~ zevcesi olduğu için kralın şah 

Kral cevap verdi: 
- SlSz verlyonım. 

kuk ve imtiyazlannı korumak için söz mi başla.dı. Kral. kral Edvardrn si gı~ı sayılmakta ve o sebeple de tf!'. 
verip vermediğini sordu ve kral: sandalyesine oturmuştu. Bqpiskopoe "1ç 0 unmaktadır. Kraliçe lçln eleme 

_ BUtUn bunlar için a verfyo • "Mesih yağlandığı gibi ben de seni <Sonu 10 uncu aayfada) 

Küçük Kraliçe Victoria Sefaret konafıncn ba"s ...... 



YAZ GÜNLERiNiN ELBiSELER/ 

Yumurta Akmdan Maske 

Yüzdeki Sivilce ve Siyah 
"oktalardan Artık Kurtulduk 
Y ~ lllvilcelere ve yeni bat
~ b11rUfukluklara k1Ll'fI 
~ lçbı birçok çareler vardır. 
~ Y ~ bazw gtı.ç. bazısı pa
etaa ea':..~etlidir. En kolay ve u
~-araen birUıi yqze yumurta 

l bir Dıuke yapmaktır. 
lı en.~~ ala hem kuru, hem yağ. 
~ware lyt gelir. Pek kuru cilUeri 

'~~atlrmeden evvel biraz yağ 
ae~dır. Yumurtanın akı yü
kebaııııi ce kurur ve katıl&fll'. Mu
de ~· İtte bu katı maske yüz. 
~ hatif bW11fuklan adeta 
~fa Bunu yapmak için uzanmak 
llJette ~dır. Çünkü m&Dllllf va
~ &delltı daha ziyade yerli 
~ · Ankta iken adellt qağı 
her~· Bu maskeyi yüzün 
~ , hatıl göz kapaklarının 
det ~e 111rmell ve gözleri o mUd 

r ' 1000 Lirahk 1 
Müsabakamız 

Büyük mU.labakamızm remni 

bugllıı sekizinci sayfadadır. 

Kendi Kendimize 
Bakmanın Kolay 
Yolları Vardır 

Çatlaklara kartı - 30 gram iyi Birke 15 ·gram ta. 
pirto 60 derecelik U5 gram gtllauyu 10 gram limOll 8" da kapalı tutmalıdır. 

beaQ ~ hem ucus, hem kolay, 
Bar taYdabdır. 
~ 1'lılıurtaıun akı Widir. Yu
~ : kırıp &kmr U11BJDdan ayır • u, 'fe 01dup gibi yüze sürmelidir. 

· auyu. Bunıann hepel karıfaca.k ve çatlamJt yerlere 
ıürülecek derhal geçirir. 

~~Yet bet dakikada bu 
illi be, da Ye katıl&fır. Yirmi. ytr. 
ıa lltalt klka böyle durduktan son
~ •uya batırılllllf bir pamuk 
~ 1ı. YibU temizlemeli. BW'Uf
~ ~ lllUatait olan yerlere birSr 1Unıurta sürmek faydalıdır. 
~ daha iyi tltWemek ve dtl· -... ..:ı lll&akenhı daha. kalın oL 

dır. 
clinJemneat. adalltm yerine 

lu.klı1Pl1l ftt1llenmm 

·~ ~111-. ... *ıfıl.i.-. . 

na111nrar 
lrbkt.Neler1 

Sevmezler? 
Ofrlda kahvaltı veya yemek 

lat 1etnı':• okuyan adamı kadm
d~ YILIUnda Cigar& tablul 
k6ı ilik kahve veya çay fincanına 

lltııı...~~ ~dan hOflanmular. 
hıaı~ derecede omuzlanm 
'ktea doldurtan erkek atlete ben· 
~ ziyade biraz m•akara ol. 
~&rknıda mıdır! .. 
~ dört kurtun kalem tlç mtl
~ kaıenı bir küçük cetvel bir 
~ ~ IUdlren bir adam .. 
-., 111lde 1lls arif bir erkek mi· 

~ koltuklarm ten.arma 
ıe.ı.: balete '-ıne koyan erkete kadın 
~ kızar. 

hlt kanamdan bqka kimMI 
'-"'1e Ç8ketbıi çıkanp yelek ile 
'tla ~ IÖDllek ve ukılarile ge. 
~ -=--• kadm kırılır. Amma bir 
~~.,illi .CSylemea mi orumı 
~ ~u boyarken (çok bo-
4-- be,ıı artık Yet.ifir.) demek ne ka.. 
~. Udedir. kadın yine bUdiğini 
lıt. Ota ll:rket, aöatl geçmeditfyle ta
~ ~ _erk~kler nafile yere bu 

---~. Daha iyi olur. 

Fayc1a11 Bllgller 
~ ~ telveeı aanııedilcliği gibi yal 
-- l.ı-. Ve !abna bakmıya yaramaz. 
~ ~ de çok faydalı olabillr. 
~ _»-rke PIU'la.tmakta kullanılır. 
~~adeııf e,yayı kahve 
~ --"llllf bir bezle ailecek 

Acaba 
Ne yemek 
Yaosam? 
Perıemk - Mayona

li hlal balıfı, etli h6d 
6-tuı, ,.,,. böNfi, .;;,. 
l~. 

Cama - Etli tae 7GP
ralı dolman, •1tin7Gflı 
balıla, ,_.lıas pilbı, re-

oani. 
Camartai - Tiridi pa. 

"'' lnyrnolr ..,,.~, pal 
hörefi, rna/aall•hi. 

Pazar - Kasrı pinola
a, uytinyallr .,..u.ar, eİ· 
ferli pilav, falônga. 
Paarıai - Kabalı dol 

maaı, mülye pilalıdi, asa
ra 6örefi, elrmelı tatluı.. 

Salı _ Sal~r lıölte, 

-~7Gflı """"" IHıyd
dı, bqinli pilôo, ..,. •• 

ç.,,_,.ha - Kasrı ln
:mrtmaa, 1nymolı bael· 
ye, peynirli maJıama, luır
ma tatluı. 

NURllEY 
MAKARNASI .... l*rlar. 

~:!!_~ve telveabıi mualuk iç Makarnayı bol bol ıuda hqlıyarak 
'-~ &rkaamdan da kaynar iyice stlzdtlkten 80nra tekrar tenceS Ol1lrllaıuz musluk diple. reye alarak yatmı da koyarak hdlf 
~~ &eleıı bulatık kokulan geçer. &tefte bırakmalı yarım tane h&flan
._ ~kaplarda bazaın nahot bir ko ll1If tavufwı etl~rinl ince ince didik· 
~ Jra~erbıe kahve telvesi ko- lemell içine bir beyin, bir miktar 
.... .._. "11 l toprak kaplamı ko- mantar koymali iki k&flk unu tavuk 
~ur. auyile iyice piflrerek beyaz Alça hL 

Her türlü ajnlara kartı - Bir tlfe eterin tçlDe 
aldığı kadar k&flru ll1ve ediniz. Ve atnYan adya 
•ürünüz. Ağnnm önüntt kolayca alır. 

Burun kanamalarına k&rfl - Ejer bUJ'Wl kan&
maaı itiyat halinde değil de lım lııe burun deliline 

&ıyııllllf maydanoz tıkayarak öntl alınabilir. 

Daha ciddi burun kanamalarına karfl &Qtl plrtnll 

ıuya batmlllllf pamuk ile burun deliilnl tıkamak 
derhal kanı durdurur. 

Dit ağnlarma karfı - Eter dit 
çtlıilk ve çukur ise buraya bir tu
tam p.p koymak Widir. Şap eridik
çe ğnaı da keailir. 

Nealeye k&lll ...... .N~ln .ı.,ı~n. 
ııcmd& banın deliklerine limQJ). clam
la•ma1-1•· Bu 1'aon ~ 44kt 
b'f defa tekrar etmelidir. Bira mb
ıçtir fakat çok faydalıdır .. 

El ve ayak karmcalanmuma kar. 
fi - Üzerine el btlyüklutflnde bir 

mantar parçuı koyunca derhal ge- ~-111111-çer. 
Uykwıusluğa k&l'fl - Kanıl uy· 

ku verir. Marul mevsiminde bundan ~lablllll' 
· iyi deva yoktur. AkpmJan yatmal-
dan evvel bir fincan 11cak ıu tçine 
10 gram Sulfat de Soude 10 gram 
da &di mutbak tusu koyup içinls. 
YWaıek yutıkta yatmaymız. Bat TÜ- ~nbıılsdı• 
cuttan ancak bet altı santim yUPek 
olmalıdır. Kanın deveranı en Jyi bir 
vaziyette olur. 

. 
~ bir lekeıer1ıı1 çıkarmak ve line koyduktan sonra tenceredeki 
"- t.1-..-=-: bale retirmek için yine kah makarnayı tabağa bofaltarak orta
s~ llltlracaat edilir. Ellere 1DDI çukurlatmalı h&llrlanan etleri 
'-it'-~Ve te1veat eUnlzl yumu • içine koymalı ve ulçayı üzerine 

)apar. dl5kmell. 

.Daqalme .... tlserlnde 
,.. .,.. wprbaedtn bir 
ceke& &1r11110r. 

Zer af et ve Suse Ait 
Küçük Bilgiler 

. 
B lr elbilenin, bir f&pkanm Ust- dır. Bunların yalancı tqlarla yap!• 

te ve bqta iyi durması ve ya. 111If pek güzelleri vardır. Fakat hep• 
ıa,muı buan küçücük teferrüata sini birden takmak güzel değildir. 
tlbidir. Bir elbise elde gtlzel olabilir Elbiseye ve tuvalete en Yaklfuı I*" 
de arkaya giyildiği zaman f&pka, çan tanesini intihap edip takmahdır. 
ta veya pabuca uymazsa göze hof 
görilnmez. itte zarif olmak için çok i ok uzun boylu ve ince c1elD. 
para sarf etmek llzmı değildir. Bil&- seniz ktlrk pelerin ve hayvan. 
ki& zeraf etten aıılıyan bir kadın az l eakmmalmmnı. Bunlar hem 
para ile de güzel giyinebilir. Güzel boyu kıaaltır, hem de lnaam tltman 
giyinmenin elUI ve sım her .,eyi bi- gösterir. Mutlaka bir Wki kullanmalr 
rlbirlne uydurmaktadır. Mesel&: E. tatiyorsanız bunu hayvan teklinde ve 

kose modadır. Çiçekli emprime de boynunuza yakın olarak takmmJttlrk 
modadır. Fakat bunlann lldalnl bir a- pelerinler uzun boylulara yakıfll'. Mo
rada kullanmak bir zevk hatasıdır • dadır diye biçare Wldlerl kemneyl
Ekose bir p.pka dilz bir elbise ile ya. nlz. 
kıeJr, Emprime bir elbllıe ile çirkin Eteklerin usunlufu ve lmahfı gi-
olur. Emprime elbiseler de düz P.P yen kadının boy ve ,ekllııe tlbldir. 

kalarla bottur. Plise ve bol etekler, düz ve dar etek-
Modayı ifrat derecede takip etmek lerden daha kı8a olmalıdır. llelel& 

te zevkslzliktir. Meeell fapkalar ar- bir pllae etek yerden (31) 11&ntlm 
kaya giyiliyor diye ppkayı bqm ar. düz bir etek ile 28, 29 santim ima 
ka taratma Ul9tirmek ve bUtUn saç- olmalıdır. 

lan meydanda bırakmak güzel de - Çiçekli ppkalar bu yaz pek mo. 
ğildir. Şapka ön tarafa meyletmeli • dadır . 
dir. Kaidesine göre de gözleri saklı • Fakat ppkaım.cfa bir kamelya 
yacak kadar ppkayı öne eğmek te varsa tayyörüntıstın yakımna laka 
çirkindir. bir gül veya bir demet meneqe tak· 

Sinema artistleri uçlan uzun maymız. Çiçekçi dükklm aQtitmıa 
bıraluyorlar diye onları taklit etmek hlllmıederler. Her tarafta ayni çi. 
enseden qağiya kıvırcık saçlar bı - çek olmalıdır. Bu klçtlk teferrtlata 
rakmak ve bqı kocaman bir halde dikkat edecek olununa m baalt bir 
tutmak ta yine zevkalzllktir. Blleıı:tk. kıyafet gt1ze1 Ye Arif ı&"Untlr. En 
yt1sOk, gerdanlık ve tokalar moda • sande elbise sevkli ve hot olur. 



8 ========================== T :& N 

Karabükte işçi ve 
Memur Paviyonları 

· inşa ·Ediliyor 
K arabUk, (Tan Muhabirinden) 

- Demir ve çelik fabrikalL 
rmın inşasına ait çalışmalar bir hay
lı ilerlemiştir. Yeniden yirmi mUhen.. 
dis gelerek işe başlamışlardır. Ame
le ve işçilerin ihtiyaçlarmı temin e
decek paviyonların ve memur apar
tımanlarınm in§aatı devam etmekte -
dir. Modern hastane yapılmcıya ka -
dar muvakkat bir hastane kurulm\lf • 
tur • 

KarabUkte çalıfmalar hızını art
tmiığı için amele akını devam et· 
mektedir. 

Sümer Bank, fabrikanın kurul. 
ması işlerini idare etmek üzere bu
rada. bir büro açmI.ftir. 

Balıllnir Çocuk E•İrgeme 
Kurumu, Çocuk Haltann· 

Ja lakir ve kimae•İz yaV· f 
rulan ,iydirmi,tir. Bu r•· 
•İmde Kurumun idare he-

J 
yetini ve 80 çocuk giydi
ren Bay Mehme'Ji görü· 

yorıunuz: 

Bilecikte 

Yakalanan 

Ufürükçü. 

Gaıiantepte Bir 
" Belediye Müzesi 

- -

il 

Bilecik, (TAN) - KUplU nahiye- } 
elnden 60 yaşında bir ihtiyar, 16 ya· 
fIDda bir kızm kendiaine lfık olma. Kuruluyor 
m için muska yumağa kalkım,tU'. 
Bu gülünç if haber almmca tahkikat 
yapılmıf, ihtiyarın para mukabilin· 
de UfilrUkçülUk te yaptığı anla,ıılarak 
tevkif edilmiştir. 

Gazfantep, '(TAN muhabirinden)' - J\ntep Belediyesi, l>ura<la 

bir "Belediye milzesi,, kurulmuı için tetkikler yaptırmaktadır. 
Müze için yakında hazırlıklara ıiritilmeıi çok muhtemeldir. 

Başköyde hoca llmet namında Ornelt bir melıtep ı-:---
l>irinin de para mukabilinde muska !ametp&f& okulu talebeleri Halk evi 1 lzmf rdekl Mahkumlara 
yazdığı ve üfrUkçtllUk yaptığı anla- aalonunda yıllık ıpüsamerelerini ver-

Bigada 
Talebelerin 

Gezisi 
Biga, (TAN) - Orta okul son sı· 

nıf talebesi bir mayıs tatilinden isti
fade ederek fen bilgisi hakkındaki 
malumatlarını artırmak, kırlarda ta. 
biat tetkikinde bulunmak üzere Balı
kesİt' yolu üzerindeki vasl çamlıklara 
gitmifler, öğretmenleri Bay Hıfzı da 
kendilerine refaket etmiştir. 

Bu yıl 40 dan fazla mezun verecek 
olan bu irfan yurdunda, gençlerin 
daha iyi ve bilgiyle yetişebilmeleri i
çin canla ba'1a çalışılmaktadır. 19 
mayıs spor bayramı için yapılan ha
zırlıklar ve provalar bitmiş gibidir. 
Talebeye o gün için spor fanilesi. be. 
yaz pantalon ve kırmızı örme kuşak 
tedarik edilmiştir. 

Son günlerde mektep bahçesinde 
vo!·~ybol sahası da hazırlanmıştır. 

Aadna - /~nkara 

Hava Seferleri 
Adana, (TAN) - Ankara - Ada· 

na arasında devlet hava yolları tay
yal'elerinin 20 mayısa doğru işle· 
meğe ba.şlıyacağı tahmin ediliyor. 
Şehrimltde hava meydanı yapılması 
için 24 bin lira verilecektir. 

&artında Adliye 

ve icra işleri 
Ba.rtm, (TAN) - Burada Adliye 

ve icra işleri memur azlığı yüzünden 
çok ağır ilerilemektedir. Bilhassa 
icrada btittin işler tek bir memurun 
omuzlarına yüklenmiştir. Haziranda 
Bartın adliye kadrosunun genisletil. 
mesl beklenllmektedlt. 

ftldığmda.n onun ha.kkmda da taki- mitler bUyUk bir muvaffakiyet ka- Sıcak yemek 
bata ba,lanılmıştır. zanmışlardır. Okulun muhitte örnek *' .,,.._ 

blr mUeueae haline gelmesi için İzmir, - Buradaki evkuf " ~. (TA'.N'-'i::?i Muğla valim me-
• Ç w direktör Doğan Aytaç ve arkadaşlL mahkQmlara yalnız ekmek verilmek zuniyet alarak seyahata çıkmıştır. 

Gayrımeıru ocugunu n çok değerli varlıklar göstermekte.. tedir. Hililiahmer Cemiyeti, Adliye Yerine vekaleten Daçya kaymakamı 
v Ö •• •• dirler. Mektepte güzel bir "Atatürk veklletlnin de tasvibini aldıktan son 

Bogup ldurdu k6fes1" hazırlanmı,, zengin bir mU.Ze ra, mevkut ve '"mahktlmlara hergUn tayin olunm_WJ_tur_. __ 

• Za! b 1 {TAN) _Pınar klS. kurulmuş, mekteplere ait kitaplar- iki•defa sıcak yemek tevziine karar Kastamonu Jandarma Kuınan-
.. H d ranHo u. yri me•,.,, bir er- dan bir kütüphane meydana getiril. vermiştir. Bu maksatla. hapishanede 
3 ... n en emıa ga r- bir · ıl alet danına Takdirna.ıne kek çocuk doğurmuf ve gUnahıns miştlr. ~evı aç ac ır. 
örtmek için yavruyu boğmuştur. Za· Trahom mücadeleai J1 A Kastamonu, (TAN) - Vilayetimiz 
brta tahkikat ile meşguldür. Trahoma k•,..ı açılan aiddetll mu. ı Vl an is a jandarma. komutanı binbaşı Necati 

-,.. ,.. Kıvancer, tayyare iıJnesi toplanması 
v Çift cadele çok iyi neticeler vermektedir. Mual' }ı'm lerı"n ı·n huSU!Unda gösterdiği ~.alışmadan 

ÇOCUCJG 8 Şehrin sağlık durumu çok iyidir. Ge. l. [~ dolayı tayyare cemiyeti umumi mer. 

E k çen yıl arasıra görülen menenjit VL keıince bir ta.ktirname ile taltif 
0

• 

Savuran ıe kalan hemen kalmamış gibidir. Gezintisi ıunmuştur. 
Emet, (TAN) _ Kapaldıca mL Yeni Antep filmi 

halleslnde oturan Ahmedin altı ya- Gazlantep'in mevcut iki filınine 1- Manisa, (TAN) muhabiri bildiri. Malatya Sineması Yapılıyor 
d ki ·1u Tahsin sokakta • lA.veten son zamanlarda film direk· yor) - Manisa ilk mektep muallim· Malatya, (TA..~) - Bir filmin a-,m a og oynar .. · V d t Örfi ta af d vapılan ti 

ken bir eşek tam alnına kuvvetli bir torU e a 1 r m ~ ~ leri, başlarında müfettiş Celal Gür. teş alması ne cesinde birkaç sene 
cüte savurmu9tur. Aiu' surette ya.. filim pek befenllmlştir. Film mem- soy olduğu halde 40 kişilik bir kafi- evvel yanmış olan Malatya sinema
ralanan Tahsin hastaneye kaldırıl. lekette bUyUk bir ilgi uyandırmlJtır. le halinde AlB.fehir ve Kulaya gidip sının tamir ve inşasına başlanılmış. 
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Re•İm No. 21 

Bu reaim ıu on türküden hangi.ine aittir1 
7 - Bana noldu da ben bilemem 146 - Telgrafın telleri 

Eski halimi hiç göremem. Pamuk gibi elleri 
14 - Çek deveci develeri 50 - YUril yavrum yürü 

Yokuşa aman amman ltlJl&n. Aslan .. rim yürü 
17 - Danldın mı clclm bana ya 

HJç bakınıyorsun bu yaııa ! ..--,,_,.-..-_,..~~~· ..-..--
22 - Felek bana neler ettf 

Bu gençllğbn elden glttl. ,Bahar Müsabakası 
26 - Hadi yavnım otoıboblllm ge)dJ ., 

YeşU gözJU ylr tof irllm gel dl 
sı - Kargada seni tutanm aman 

Kanadını yolarım aman 
41 - Sabah olsun alıabvereytm 

Sabahacak dayanamam 
Osman Ata 

42 - Seni gördltk~e titriyor ytlre • 

tim 
Asd qda ıadıfnn ah melellm 

KUPONU:21 
Bu kuponları kesip 

saklayınız 

VENÜS kremi 
1 - Şık, Jdbar ve guzelJerln kre • 

midir. 
2 - Şimdi bUttln Avrupa kadın 1'e 

knlarmmk~uw~VENVS~eld 
formülünü Londra, Paris, Bertin " .. 
Viyananm en bUyUk cildiye iJJmlerl 
yanın asırlık çalışma neticesinde ~ 
cude getlnnltlerdlr • 

8 - Hiçbir krem terkib, tesir '°'' 
evsafı itibarile krem VJJNtJS'den ~ 
tün değildir. Oildl besle~icl, genı;lefo 
tlrlcl, yeni icat vltaıninll bUtUn UJJIUf• 
lar Krem VENVS terkibinde ınev • 
cuddur. 

' - lhttyar bir cUdi u~ gttııdl 
gençleştirmek klm.~enln kln değl.ldir. Bu yalan ve gWUnç rekllmlara lılad
ma~ınız. 

lS - Bllklmya Raf ve palıalJ maddelerden yapılan Krem VEN V S rU"' 
deki sh·ilcelerl, kabarcıktan, alyab leke ve burutukluklan kattyyen 1J61' 
eder. 

6 - Yağlı, yağ'11ız ve halis acıb& dem VEN V S kremleri taıımnıış e'J
zane, ıtriyat \'e tuhafiye mağaza.la rmda 1&tılır. 

Sesli ve şarkılı olan bu eserde çok gelmltlerdir. Yolda Turgutlu ve Sa· tır.1n9aat bu yaz bitecektir. 
muvaffak ıahneıer varaır. Filmin ıihli muamm1er1 de bu katllenin ae. S ovyet ORAK Z E N 1 T 

yahati l tir k tm1 ti Gezinti Toıyah Gençler Kaatamonuda ın blsıla.tı Ç. E. K. yavrularına harca- ne f a e f r. ~ makineleri KonyL Asri silt makineleri 

111ıştır. 

Bilecikte 
Yakalanan 
Kaçakçllar 

•· Bilecik, {TAN) - SülUk köyUne 
1ayım muamelesine giden jandarma
lar. 4 kişinin hayvanla tUtUn gö
türdüklerini görmU9ler ve bu kaçak· 
çıla.n yakalıye.rak mahkemeye ver
ınişlerdir. 

Abdullah isminde bir tUtUn zürraı, 
inhisarlar idareeine teelim etmek 
mecburiyetinde bulunduğu tütünler
den bir kısmını 7:5 y&.findaki hemfi· 
resinin evine naklederek ya.taklar L 
rasında sakladığı ve kaçak olarak 
kullanmak istediği için t~v.kif edil
miştir. 

lzmi+ Belediyesi 

Borç Allyor 
lzmit. (TAN) - Bugünlerde An· 

karadan dönmesi beklenilen beledlye 
reisi Kemal Öz'Un Belediyeler Banka 
1IJ1dan 250 bin Ura borç almafa ça. 
hştığı söylenilmektedir. Ayni riva. 
yetlere göre, bu pa.ranm 100 bin ll· 
rası, Paşa suyunun getirilmesinden 
artan borca verilecek, 100 bj.n liraai-
le Balaban suyu tehre almacak, kL 
lan SO bin Ura da yol intuma. ve kA.· 
ltt fabrlkaamd&n almacak elektrik 
eereyanı için icap eden malwmeye 

8f'f" l•ı'UJJU'!IM!r. 

nacaktır. • çok iatlfadeli geçmlf, muallimler ge- Kastamonu, (TAN) - Tosya ha.L , . Niğde Af 
Halk opereti ,ehrlınlze gelerek hal rek Al&fehlrde, gerek Kulada hara· kevl temsil kolu lzaıı buraya gelmiş· .. . rahisa~ vJ::e~:rİ hiç bir makineyi ken. 

kevi Balonunda yedi temllil vermiştir. retle k&rfılanmı,ıar ve ,ere!lerine ler ve ha.lkevimlzde umuma mahsuı .. .: umumi acentalığı dine rakip görmiyen 
Operetin bu turneeine Yun&n sanat. birk~ç ziyafet verilmiştir. bir ınuııamere vermişlerdir. , .:~~ Z E N t T müatesna bir SEPA. 
klrı Zozo Da.lmu ta iştirak etmek• Bılhau" Alaıehlr ve Kula mu· S f hol d- - ... __ : .. ,....,..,_.,,... :~ SEPARA. RATÖR'dilr. 

allimleri ile belediye ve parti tef ki· & ran u a Terfiler ~ rö ·-~•t1. 
tedir. Operet, son gecek~ hlsılatm· lltından, Alllfehlr llçebayı İhsandan zatranbolu, (TAN) - Zafranbo· ~.. RLERt !yi istihsal ancak bol rancnıu-· 
dan blr kısmını çocuk esırgeme ku. gördilklerl misa!lrperverlikten bU· lu tapu kltlbi Hihnl terfian Bartın ~rk!ye ~c~el satı§ ~e~su ve her ancak 20 sene garantili kırılmaz casO 

tebe etmt..+ı.. nevı alatı zıraıye depozıterı: • . . 
rum.una rru "..u.. tiln gezginler çok memnundurlar. tapu memurluğuna, ilk tedrisat mU· TÜRK ZİRAAT Kol. Şti. • mUş'irell ZEN 1 T'le kabildır. 

Bilecik Nafıa Müdürü 
Bilecik, (TAN) - Nafia müdürU 

Sa.mi Batur terfian Balikeair na.fia 
mildilrlüğüne tayin edilmietir. Y11. -
kında yeni vaıifesine gidecektir. 

Aydın Valiai Ankarada 
Aydm, (TAN) - Valimiz Özde

mir GUnday Anka.raya gitmi9tir. On 
beş gün kadar silrec.ek olan bu ayrı. 
lışt& kendisine mektupçu Agah Ak
kan vekllet edecektir. 

Kurutulan 
Bataklıklar 
Ankara.11 (Tan muhabirinden) -

Saor:hk bataklıkları kurutulmuftur. 
Romanyadan bu sene gelecek göç • 
menlerin buraya yerleştirilmeleri ka 
rarlaftırılmıftır. Sazlık bataklığın • 
dan kazanılan arazi 15 kilometre mu 
rabbaı genifllğindedir. Şimdiden ya • 
km köylWer tarafmdan aUrUlmlye 
baıslanml§tır. Göçmenlere slirülmilş ol 
duğu halde dafrblacalrtır. 

Kulad:ı volkanik arazi Jzer\nde tettlşl Hamdi Arda terfian Rize mL Tünel Cad. S3, Galata, Tel: Özinan ÇUnkü : 
tetkikler yapıldığı gibi, Çolak zade.. a.rl! mUdU~l~ğUntle tayin edilmişler ve Telefon : 41986, şubeleri: İstanbul. Tekniğin bir §aheseri olan zE1'11 
lerin modern mensucat fabrikası da yeni mem ye erine gitmişlerdir. Tel : 21850, Çumra: Telgraf: Kumrulu daima z~1T'tir. 
gezilmlftlr. Ap.fıdald reaim, M&nf· :MUıtantlk Alleddin, Ankarada ya.-
sa - Salihli - Turgutlu - Allfe· pılan sorgu hlkhnllğt imtihanını ka-
hir mualltmlerlnden bir kıımını A.. zanmıt ve maafl 30 liraya çıka.rıl- • T E B L 1 G 
la.şehir llçebayı ile bir arada göste· nuftır. 1 1 

Istanbul Asliye 8 cU Hukuk ?dab' 
__ .:1 rde 

kemesinden: Taksim Sıraservue 

rlyor: -------~------~~~~ 91 No. da mukim Erna. Şnayder t,,.. 
Çocuk arabalanmız hakkında rafından Beyoğlunda ParmakktlPıd.ır. 

.elefonla vaki olan bUtUn mUraca. Yeni yolda 4 No. ıu Avriliya patı:;: 
ııtlara ayn a.yn cevap vermek im- yonunda oturan teak Faracl aieY 
'tansızhğı hasebiyle, keyfiyeti ga· ne mahkememizin 937-431 No. ıu do~ 

da. • -ıetelerle illn etmefl mUnaalp gör- yasile açılan boşanma davasın t-
:iük. müddeialeyh !sak Faracinin ikarne 

gahı meçhul olması hesabtle tah~~; 
Açık ve kapalı tekmil çocuk a. kat g~nU ilA.nen tebliğ edildiği bıı.ı 

-abalarının 21engin ve emsalsis çe. muhakeme günü mahkemeye gel~:: 
1 şitler1nt bu hafta gilmrUkten çı· mi.ş olduğundan hakkında gıyap 

37 kardığımızı ve her yerden ehven rarı ittihazile tahkikatın 1 •. 6 ~~it· 
fiyatlarla satmağa batladı:fımw saat 10 a talikma karar verilın•Ş ttl 

Mumaileyhin mezkur gün ve ıs.ıı ,,, 
nuhterem halka müjdelem. b' vel<W 

Beyoğlunda 
mahkemeye gelmesi veya ır ifd' 
kanuni göndermesi ve aksi takd ~ 
gıyabında tahkikata devam otuna oı' 

Baker mağualan bir daha muhakemeye kabul oıuıı al' 
Mildürü ya.cağı tebliğ makamına kalın oı;, 

----------•_,. üzere il!n olunur. (3258 



Cenup Ufuklarında OçÜ-;;~ü 
Bir Ordu. Belirivermişti 

Bu harla 
'1lıı etine adanı, hWdlmdarJılmı 
~ ~çiıı iyice yerleftiği 
ta. lteııdiaizı &mıyacağmı anlamı' 
1-t llaı-a& e ladık kalan kuvvet
~ ka tehir haricine çılanıf; 
~nhkıar &rumda orduglh 
tı. ~dataaya hazırlan111If
~ Zadelerin ordusu da 
"Phe ~-~ orduglh klLl'flBIDda 
8u~·. 
~ itin kuvvet, biriblrine ll&ldır-
4eııbiıt fıraat beklerlerken. bir. 
~u ~!_.utuklarmda bir toz 
~ 

1
-...._llllf .. hiç hesapta ol

~ÇUncü bir ordu zuhiir edi-
41. Buıııar da, (Haricl) ler-

~) leminde bir Emtrin 
~~bu ordu; Kermant 
' m ordulannm ar
~ Yerletmitlerdi. Öyle bir 
~ Yerletmiflerdi ki: Ker • 
~~erle Nbır'm ordulan 
ı.ı~ &aman bunlar d& • 
ttıı iet.lt e edecek ... Bu kanfıklık • 
tehli ide ederek, her ildaini de 
~·· Ye doğruca (Merv) i 
hııdu ki. kti. Bundan da anl&fılı· 
~ ' lia.ricner, Horasandaki 

t,i., <:! iyi bilmektelerdi. 
!'lcUii MUalim) Horasana 
4' ldl. laınaıı, vaziyet bu merkez.. 

hiç telif etmemitti.. Kendisine 
itiraz edenlerle birer birer mtllıa
kapya girifllllfti. MUeuir bir il. 
aanla; 

ayak bastığı günden itibaren cere
yan eden hldiaatı, mün&kaf8lan 
ve bunların neticelerini izah ettik
ten IOlll"I.: 

Demişti. 

(Yi, İmam!.. Bana tevdi ettiği
niz vazifede, pek fazla ileri gide
rek Ehlibeytin tlUI araamda bir 
nifak ve tefrikaya sebep olmak. 
tan korkuyorum. Jllmde, davamı 
kabul ettirecek. kuvvet ve aallhi
yetim yok. Onun için bir kere de 
lrak'ı dol&fmak; orada da halkm 
fikirlerini llzin hillfettnlz üzerine 
toplamak istiyorum. Ve KMeye 
hareket ediyorum.) 

Ayni zamanda, mahirane bir 
manevra kullanmı,tı. Derhal kendi 
adamlannı etrafa dağıtarak: 

1 EKONOMi f 

MUAMELE VERGiSi 
Türk Borcu 

Borsada Yükseldi 
Diin bonatla Türk Bor

ca 20,15 liraılan ~m.,. 
tir. Parüten gelen haber. 
lere göre, T iirk Borcu sa. 
bala Z/5 ,,. ak,am 212 
lranlıfan mamnele gör
miiffiir· A ....... dofnı 
Pariı bonaında nftfredi
len bir tebliftle Türk Bor
ca lıaponlan i~in 18,15 
lranlı ödenecefi bildiril
rnİf, banan üzerine bor•
mmla da Türlı Borca da. 
hal yühelerelı 20,42 * 
lirada lıapanmlftlr. Difer 
talaoiller oe laineler üe
rinde laiçbir oynalılılı ol
mamqtır. A•lan Çimen. 
ton 14,0S liraya ıllifma,. 
tür. Bir lngiliz liraa Mer
kez Banl«mnca 625 • 622 
1ıa,.., tobit olanmUftur. 
Pari• bo,....nda bir •ter. 
lin ııo,ıs lranlı ue 22,29 
dolartlır. 

1 Dün Sanayi Birliğinde 
Birkaç Toplantı Oldu 

Muamele versi•i halckmda lktnat ve Maliye Vekiletlerince 
yapılan tetkiklerden .onra, bu verginin, niabeti aynen muhafaza 
edilmek f&l'lile ıümrüklere gelecek bam maddeler üzerinden alm. 
muı brarlatmıt gibidir. 

ltriyatçılar, iapirtoclan almecak verginin inhisar idaresinden 
almclıiı •ırada tahıilini iıtemiflerdir. 

Altmqtan fazla ıtriyatçı dün Sana-ı----------
yi Birliğinde toplanarak bu esas tl?.e
rlnde görtışmUşler ve dileklerini bir 
liyıha ile lktısat Veklletine bildir
miye karar vermişlerdir. 

Fidan 

ithali Karyola labrilıatörlerinin 
oerdilıleri rapor 

Karyola imal eden fabrikatörler tk- h ~o~anlmI§ We çiçeklerle fidan it. 
biat veklletine verdikleri bir rapor- cı:llnin serbest bırakılacağı hakkm • 
da, imal ettikleri mallar serbestçe it- ve1:..lhatinbedrler doğru değildir. Ziraat 

_..ıı:1-- b. e en Bahçıvanlar cemiyetine 
hal euwx: ıle bundan müteeaeir olmı- gelen bir tezk red fid · · · e e, an ıthalı tçın 
yacaklannı, Avrupa mallarmm hiçbir eıkisi gibi Vekaletten milllaade alm-
tekilde rekabet edemiyeceğini bildi?'- masr li:mn geldiği bildirilmiştir. 
mişlerdir. Vekllet, bu rapordan çok Ziraat Sergüi Hazırlana 
memnun olmU§tur. 

1 
I~tanbul Ziraat odası, dün b~p. 

Birlikte clifer toplantılar baan y&pmıftır. Bu toplantıda toprak 
yramı mtinuebetile çekil tel-• 

Dün Sanayi Birliğinde ıtriyatçılar - lara gelen cevaplar oku en 
6da ...... . nmuş ve f. 

dan başka mensucat, çorap, fımlll, ml ~a~ sergisi için bazı kararlar 

------------ trikotaj fabrikatörleri de toplanmıt- verilmıştır. Bu sergide, vilayetin bO 
• Hatayda Ticaret için lar ve Ankaradan gelen birlik azası ~ ziraat mahsulleri teşhir edilece~ 

Menıin, (TAN) - Tacirlerimiz- ile görtlşmtltlerdir. Her sanayi şube- tir. 
den bazdan, laken~enın ve Antak- ilinden ikişer üçer kftllik komiteler 
yada tubeler açmaga karar vermif- . 
ler ve bu hwswsta teşebbllalere baf. seçilmietir. Bu komıteler, vekllete 

- (lmam Ali) evlltlan ile (Ab
buoğull&n) araamda bir fark 
görmek ve gözetmek, cinayettir. 
Çiln.ktl her iki unıur da, Reaultl 
Ekremin (Ehlibeyt) ine dahildir .. 
imam Alinin evlltlan, hillfet ve 
aaltanattan feragat göetermifler
dir. Şimdi onlar, yalnm (İmamet) 
tn ıterefile iktifa etmektedirler ... 
Ortada, yalnız bir dava vardır. O 
da, halka zulümeden Emevl aa1 • 
tanatmı yılanak.- Dini, ahllkı, ve 
bütlhı ,..Ucld••tı ayaklar aJtm.. 

• çipbm~ ....... 

(Arka&I var) l&mlflardır. gönderilecek cevaplarmı hazırhyacak 

r-~~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~tır. 

Dünkü 
Sanayi T ef/ıilit Kanmm Zahire 

beyt ~ muum nn.. 
Jannı IU stbldhmekten çe]dnmf
yen za1lm Emnl otunanm orta
dan kaldırmaktn' .. Bu fikre taraf. 
tar olanlar; (İmam Ali) nln aiyah 
bayratı altında topluıırlar, ve ne
cat buiurlar .. 

Ehlibeyt erk&nı arumda ayrı. 
hk gUden, ve Resültı Ekremin ha
nedanı arasına fitne dilftlnnek 
iaüyenler ile,; kendilerini etiediyen 
zalim EmevUeriD ayaklar altında 
çiğnemiye mahldbn etmlt olurlar, 
diye birçok mUeair eözler aöyle • 

mifti. 

M addt ve manevi tehditleri ih
tiva eden bu aözler, buılan 

ttzerinde iyi teeirler hwsule getir -
miftl. Hatıl, o kadar mtıteaaaıp 
Clmam Ali) tara.ftarl olan SWey. 
man Keeir bile fi.krlnl tadil ede • 
rek: 

- Yl, Ebl Jılilallm! •. Senin eöa • 
lerlnt kabul ediyorum. Fakat bir 
prtıa. .Hillfet mıkımmı 1flal e. 
decek zatlar münavebe usultlııe ri
ayet edecekler ..• Meaell. timdi 1-
mam tbrahime, halife mfatiyle bL 
at edeıU. Fakat. her hangi suret
te hlllfet bıhllll edecek oluna. bu 
sefer de onun yerine ctmam Ali) 
hanedanından bir zatı geçiririz. 
Halifeler, böylece iki ııanedan va
amd& teeelatll eder, pıer, demlt • 
ti. 

Ebl lfta1im; bu teklift kabul et-
mek mecburiyetlnl hiMetmifti. 
Çllnldl vaziyet o kadar nulkti ki; 
hiç bir uzun mtlııakaf&Ja mu.ait 

detildL 
Nihayet, bqta snıeyman Kesir 

olmak üzere oldukça mtlhlm bir 
ztımre, Ebf. Mtlallm ile itillf etmit
tt. Fakat, tçlerlncle en 1&yıh TUrk 
ve Jrazı sabitleri ve beyleri bulunan 
cUter bir z1lmre ele: . 

- Ebl. ııu.um; bir papalan gL 
bi, aldJiı deni tekrar ediyor. Biz, 
b6yle bir çocul& uyup ta. bflyt1k lt-
la"e ~. diye. flktrlerincle 
llıv etmlflerdL 

E b& llillllm; vulyetin D ... 
ketlnl DUi.fi dikkat. ala. 

rak m11halltleri fasla ıazylke ltl
zum görmemlftl. Derhal pllnmı 
~· En emin bir adamı 
ne imam tbra!Ume bir mektup ~n 
dermlttl. Bu maktuıt&. Boraan& 

Baharat 
FAkl dDfmhdela ........ ... tahlrl 

JUllllll befblmda görllaae, . bıyık 
.ıtmdaa ctUenk : 

- Acaba kaç elif mlktan oeJıeee 
jld 
Diye benimle etleneoelbılzl ben ele 
tabndn ediyorum. Fakat ba tülrla 
yeni dUlmhcleld brpblou bm bu. 
hyrwlmıı, lls blllyonum, belllmle 
........ Hllra ba karpbp ... 

- bildirmek IJUllbal yapma. iyi -
Uifnhre flmdld• t.efelddb' ettiğim 
gibi, MtekkM tekrar da ,..... • 
nm. 

Büarat tablrbıln flmdDd dDI • 
mhdeJd karpbpua belllm de ltltAJ· 
Wleeettm deıeee yayılmlt ol· 
mw, eaklden baharat dedJllmll 
teylerba blru da unutalduklanu 
delalet eder. 

....... beraber habaıat ul
bk lda faydalı teJleıdlr. YabuS 
,... ...... ._. ftl'IDllde ....... 
tar, 1ıepa1 lttallı u ook ...uuuw. 
Olldaa ...... ..... mlcleMI ft 
~ ınllaoplan lldilı-. 
.._ •1wıaet ederler, t.alw•11mlere, ....... , ____ ... ........ 
.. -aeı olarlar • .._ ...... . 
............. ptal11rlll, ilan. 
diWba ve ,...ıa..a lflum9I 
U'ttınrlar ................. ... 
~ .................. ... 
....... 'ftrioo. 

Mlboplan lldtbmlJe JU11911 
........__ ........ keJdkotayla, 

--. ...... Teieut .. ........ 
--~ .......... ... ldt:-aa .. ...._ _.. da laıldk 

•Meta .............. . 
T--. ........... ook .,....., 

.... __ .......... lllllr 
dllltllsıla,. .......... .... 
~· l'MMbldkotada• 
........,_.,........,. Odaet. 

llldekl ..._.. 'mddehn mpl e. 
lar. o.. .. ftılltl)ıle ...... 
........... YÜlt.. --... 
....... !alo .......... 
Ban..ıa ......... 111•11• olar, 
lama .. dalla blay ........ .... 

Gaddelerln lfrularmr arttırarak 
bam kolaylattınm baharatın en 
iyi m.....,..a tarçm De karanfil tL 
Deleridir. BmaJarm UdsJ de lftabı 
pek lyl .,ttınrlar. midenin işini. 

hötün hamDI kolaylqtmrlar. GtL 
-ı kokulan da tatbb yemeklere ha, 
ka bir leaet verirler. Karanfil ta. 
Deleri dit a1nJarmı cllndfrmeğe ya. 

racbp gibi mide alnJamu da din -
dlrlr • .eaadu dolayı lavOOllon lllcı. 
mn ~e bDe glnniftlr. 

Dem mikroplan öldllrell, hem de 
hamı kolaylattıruı balıantm en 
iyi mt.Jlerl de ~file De Hindistan 

cesldir. Tefne yapr&b, eski IUDM 

Janta f8lrlerln, iM ve teref kuan.. 
11111 bUytlk adamlann ............ 

- gibi unlu ~fne PPl'alr ayni 
samanda büar&tm en lyDerbıcı. 
biridir. Kolm8a, eski Dmulud& 

iddia edfldlll '™· "'-"• • lmd.. 
ıetl yahut peypmberllk kuvveti 
't'el'IDeee bDe, bira •klyen etlerin 

hele .......... melıirlerbıl tadU e. 
der. 

Onan loln ~ Jmartmuı. 
- tefae yapnldan 8&rmak Adet 
olmU1tur. Blndlstaneevldne p11n. 

ee latubalda fl8ldc1m Mahmatpa • 
,. yokilfUllda mide loln, kavwt ldn 
.......... ~ &yal tabla .. 
wtade •tıhn Hlndlıataa cnbıbadell 
ele .-alarak Oll1I baharat olarak 
JmllM" Wubalbılv ftrdr. Şlm 

dl. ~ Meak teker
... ld..ıe ylyora. llalhakl ..... 
tlWurıetWbüuataa•....,....,._ 
....... IJlrldlr. llldeyl...., ....... 
........ ......, llllkroplan .... 
rlr, lltalu utfınr, ..... kol&Jllll. 
tav. 

8hdDd tofrıalar n.rlade .. 
...,.. tlrltl tlbttl harclallv .... 
lluatm yerlerlnl .......... Bar. 
... da ..... uitmr, fabt mideyi 

u ~· tahrip eder. OacJu ...... 
ea da anrlı .•·-••n vardır. a... 
ilan* p ~............... - . 

Sanayi teeklllt kanununun bu dev- ('f 
rede çıkanlacajı ve aanayi müeaeıı&- uafışı 
lerintn tetkllltlandmlmam için ~k Dt1n Zah' 

t1him • ıre boraaama bet ftg<m 
m esaslar hazırlandıfl haber ve- Polatlı buğdayı il 'ki .. 
riliyor. Kanun, bir kısım mallann buğda ü e 

1 
vagon YerkOY, 

etandardize edlhnemt, mptelif ana- ... _ yı ve ç vagon gavdar celmit-
...-. Ziraat Benlresım aft olarak 1 

Y1 birlikleri lturulmuı ve bu birlikle- vagon b .. .u .. :y ..... ı-ı. 4 

rin fed 
, -.~ e-. ve .Uolanı-.. 

eraayon halinde idaresi gıbi kilmiştir. --

mtlhim esaslan ihtiva etmektedir. Polatlı mallarmm ilç vagonu 27_ 

BORSA 
12 MA.YIS ÇARŞAMBA 

PARALAR 
Sterlin 626,-
Dolar 123.-
Franaız Fr. 113.-
Liret 120.-
Belçib fransı IO.-
Drabml lt.-
tıviçre Fr. 570.-
LeY& 20.-
Florin 6S.-
Cekoa109&k kro. 70.-
Silins ıs.-
Mark 25.-
Zloti 20.-
Penso 21.-
Le,. 12.-
Diııar 52.-
tıvec Jnuo- SO.-
Altm 1060.-
Bankaot 25S.-

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
Paril 
Millno 
Briibel 
Atlna 
Cenevre 
SofJ'& 
Am1terd. 
Prq 
Vi,.ana 
Madrid 
Beri in 
Vareova 
BudaP91te 
Btikret 
BeJcrad 
Yokohama 
Moakoq 
ltokbolm 

624,-
0,7119 

17,65 
15,0314 

4,6940 
87.58 
3,4575 

64,1025 
l,44 

22,705 
4.216S 
ıs,1122 
l,97 
4,175 
S,tt 

107,6925 
S4,455 

2,7530 
14,115 

3,1085 

626.-
126,-
113.-
125.-
14.-
12.-

575.-
23.-
66.-
75 .-
23,-
21.-
23.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1061,-
254.-

622.-
0,7920 

17,705 
15,1045 
4,7092 

87,8617 
3,4686 

64,3086 
l,445 

22,7780 
4,2S 

13,9067 
l,9761 
•.1ao 
4,0032 

109,0SIS 
34,5660 

2,7620 
24.0375 

3,1185 

40 çavdarlı olduğundan 6,05 _ 6,lO 

kuruştan, bir vagonu 1-2 çavdarh oı. 

duğundan 7,32,5 kuruftan ve bir va. 
gonu 7-8 çavdarlı bulunduğundan 

7,12,5 kuruştan &&tılJnlftır. Aynca 
depolarda bulunan Aqehlr ve Kütah

ya bufdaylanndan 5 - 10 vagon ka
dar bufday satl§Iııa çıkanhmt, 20-22 
çavdarhlar 6,04 kuruştan satılmıştır. 
Çavdar 4,25- 4,26 kuruştan verilmif
tir. Son 3-4 gtın içinde piyasa biraz 
geV§emiftir. Fiyatlarda da bet para 
kadar dU,Ukltık olm111tur. Bunun se

bebi, Eskişehir • Ankara mmtakala
rmda yağan yafmurlarm tealrile pi· 
yasaya fazla mal ıöndertlmest ve ., 
hcılann biraz nazlı davranmalanchr. 

ZAHiRE 
BORSASI 

12-6-937 
l'IA:ILA& 

BatdaJ' 1'1PD111Ü 
BuidaJ' urt 
Arpa Kan 
Çavdar 
Fuabe tombul 
Fa1111J"e G&h 

Kr. PL Kr.Pa 
6.15 -,-
6,lS 1,,JO 
4,15 --

4,25 4,27,50 
a.- -.
t.- -,.. 
ıı.- --
t,35 --

10,17,50 _,_ 

ı Fa1111J"e Horoa 

-----------·: KaıJ'ellli ' Keten tohanm 

Adapcaan Haplıa11• ~= .,... 
AfJ'Oll ince 

sinden Bir Mahklm 
Bafdq 

K~h ~vc1ar 
Adapuan, (TAN) - Uç yıl evvel ~ beJ'aa 

Hendekte blrlainl öldtlrdUtD lçhı on 

a• U:!ıil 

15,20 --24, 5 27.20 
480,- sao,.. 

S60 Toa 
60 Ton 
60 Toa 
12 Toa 
24 Ton 

eene hapme mahkQm olan berber Yu- Al 
suf, Adapuan bApleanMinln bahçe- J'Oll D 

1 
M TOD 

Bindeki parmakhtı w kapı d111Ddıki 8 il' 1 A r L A i' 
bahçe duvanm &tl&llllf, caddede hal- =:=:,. ~ l,43 ıc. 
km aramı& kanp.rak kaÇDlll1Jr. Pe- Baida~ Vini.,. : ·

61 
K. 

tinden koimı polia ve jandarmalar ka Arpa Anverı ı::~ ~ 
till yakalay&llWlllllardır. Takibata ::. T.1!::. l.

64 
K. 

devam edilmektedir. Fmdıtı: Q, Ham... l.G
3 

K. Yhnıtdr x. __ ..__ •.ss it. 
.nmlllllll"lll 17.53 ıt. 



===ıo ==========================TAN 

Elektrik Şirketinin 
Kaçakçıhk Davası 

Dün de Görüldü 

istanbulda Dün 
Y apllan Merasim 

(Başı 1 incide) 
- Kraliçe Elizabeth. 
Bu küçük kral ve krali9Eller geçit 

re:sminden sonra hep beraber lngiliz 
milli marşını söylediler ve sonra da 
Bay elçi kendilerine madalyalar da-

BAŞMAKALEDEN MABA'r 

Ölçüye 
Sığmıyan 
Manzara 

ğıttı. Bunu mUteakıp ta 1stanbulda. (Başı ı ,incide) 

Al TiNCi CORCUN 
DON GECE 

VERDIGI NUTUK 

13 - 5 • 937 === 
·16- 60 Yaşlarında 
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CllıtJerf çlrklndlr ve kurtuını• 
(Başı 1 incide) çaresini bilmiyor 

rin teveccühlerle ve sevgilerle mUte. ~pı. 

· - Her sene başında Anadolu ve 
Rumeli yakalarında kullanılacaık mal
zemenin listesini yapanın . Bu malze. 
me o yakalardaki depolara ayn ayrı 
konur. 

- 75! bin liralık muaf listedeki eş
yanın yalnız Anadolu tarafında kulla
mlacağmı biliyor muydunuz? 

ki Ingiliz kolonisi namına B. Advin np: "İngiliz Anakanunu yoktur.,, 
Vitol sefire hitaben şu nutku söyle- hUkmUne varmış. lngilteredeki te-

hassisiz. Memleket içinden ve dıfm • Hemen bu •am, bu teciilbey:i ~ 
dan aldığımız sayısız telgraflar; içi • ruz, netloeslnl bize telgrafla bildirlniı

Hô.kim sordu: 
- Bu malzemenin bir bil4nçosunu, 

muhasebesini yapıyor musunuz? 
- Hayır. Bunu muhasebe yapsa 

gerek. Zaten ihraç bonoları lizerinde 
malzemenin nerede kullanılacağı ya
zılıdır. Kullanılmıyanlar ambara ia
de edilir. 

- lşletme işlerini bizzat gidip gö
riir müsünüz? 

- Hayır, çünkü usta ba.şılar eski
öir, emniyetli adamlardır. Fakat ba
zan gidip gördUğU!11 de olur. 

- Bunların suiistimal yapıp yap
madıklarmı tetkik eder m\einlz? 

- Hayır .. Emniyetimiz vardır. Böy 
le sev yapmazlar. 

Hakim Atıf, şimdi davanın ~as 

mevzuuna girmi oluyor ve soruyor: 
- Siz, gümrük resminden muaf o

lan ve yalnız Anadolu yakasında kul 
lamlması lazım gelen malzemeyi ba.e
ka yerlerde kullanmışsrmz! 

Belki Yanhtlrk Olmutbır 
1 

Suçlu, hafif ve tereddütlü cevap 
veriyor: 

- Belki, diyor, bazı yanlışlıklar ol
muştur. Ben meseleyi pek sonra l5ğ
rendim. Fakat bunlan ben kullanma
dım. Yanlışlık ambardan çıkmış ola
bilir. 

- Sen buraya bu meseleden suçlu 
olarak geldin. Komiıyon tahkikata 
başladıktan sonra bu yanlışlıktan ya
panları araştırmadın mı? 

- Sonradan öğrendim, 1931 ve 
1932 tesisatına ait bonolan bulllma -
Cık. Maamafih, bu malzemenin Beya
zıt ve Salıpazan ambarla.rmdan çık
tığını biliyorum. 

- 932 de muaf eşya hakkında ya
pılan tamimi biliyor musun! 

- Gördüm. Bu tamimde yapılm 
olan tesisattan bahsediliyordu. Yapı· 
lacaklardan değil ..• 

- Bu tamim bir bata Uzerine mi 
yapılmıştır? Bunu araştırdınız mı? 

_Yapanlardan sormadım. 932 de 
bir kanun çıkmı§tı. Tamim belki bu 
kanun mUnasebetile yapılmıştır. 

- Muaf elektrik ma\7.eme!lnin 
hangi ambarlara konacağı hakkında 
malfunatmız var mı? 

_ Malzeme, vuııul varakaslle bize 
gelir. Hangi ambara konacağını bize 
levazım yazar. ı.ıaamafih, varakada 
yazılı ambarların yerlerini değiştire
bilirim. 931 ve 932 de bir çok malze
me geldi. Kadıköydeki ambarlar dol
muştu. Taşınması zor olan malzeme
yi, deniz kablolannı Avrupa ta.rafın
daki ambarlara koydurduk. 

- Siz ambar memuru musunuz? 
'.Ambarların dolduğunu nasıl billyor
IBU11UZ? 

- Değilim. 931 de Adadaki teırlıat 
bitmiştL Sonradan gelen Uç entrap
törü Kurbaalıderedeki ambara koya.. 
caklnrdı. Havagazi §irketinin kok toz 
Ianndan bozulacağını dUşUnerek Kur
bağalıdere kaydini Bildim. UskUdar 
yazdım. Bunlar gUmrUk reeminden 
muaftı. 

- Muafiyeti biliyordum. Eşyanın 
nerede kullanılacağını bilmiyordum. 
Bunu 9S2 de öğrendim. 

MÜDDElUMl1Mİ?\~ SUALLERİ 
Suçlu iyi cevap vermiyordu. Haki

min tekrar ihtanndan eonra müddei
umumi şu sualleri sordu: 

- Levazım dairesi muhtelif semt· 
lerin ambarlanna koyduğu malzem~ 
yl o semUerde kullanacağı için mi 
koyduruyordu? 

- Belki bunun içindir. Malzemenin 
yakında bulunması daha iyi olur. 

OGLEDEN SONRA ... 
Celse açılınca hlktm, Senpiyertn is

tintaktaki ifadesini okuttu. Müddeiu
muminin talebile kontrol §Cfi Fister
den bazı şeyler sordu. Fen heyeti re
isi Gileri de sorulan bazı suallere ŞU 
cevabı verdi: 

- GümrUksUz malzeme hakkında 
mUhendisle~ emir vermi§ ve bu mal
zemenin Anadolu tanıflannda kulla
nılaca.ğmı bildirmiştim. 

Sıra, şebeke başmühendisi Haşime 
gelmişti. Hakim sordu: 

- Şebekelerlnizde gUmrUkten mu
af eşya kullanılmıştır. Bunun için 
suçlusunuz, ne diyoreunuz? 

- Şebekede muaf eşya kullanıldığı 
nı son 7,,amanlarda haber aldım ve 
hayrette kaldım. Şirket. 932 de bir 
muafiyet tamimi yaptı. Bu tamimin 
şebekeyi alakadar ettii?ini akltmdıtn 
~e<:lrmedim. ÇUnkU o vakit her iki sa 
hllde de bol bol maizeme vardı. 

- 935 te yapılan bir tamim var -
mış, biliyor musunuz? 

- Bu tamim mağazanın tefriki.ne 
aittir. Muaf ve gayri muaf eşyanm 
naeıl saklanacağını bildirmektedir. 
MUAF VE GAYRİ MUAF EŞYA 
HAşim, şirket memurlarının vazi

felerini tayin eden btr talimatname 
olmadığını, kendisine -vazifeyi şirke
tin verdiğini s6ylecti. HMdm, şirketin 
levazım ~fi Sadiyi dinledi. Sadi, muh 
telif suallere şu cevabı verdi: 

- 928 de bUtiln ambarlara neza
ret için emir aldım. 932 den sonra 
muaf eşya için defterler ayrıldı. Bu 
tefrikin sebebi maliyet fiyatlarmm 
tesbiti idi. Sonra muhasebeden 11.ldığı 
mız bir emirle eşyayı da muaf ve gay
ri muaf diye iklye ayırdık. Ambar~ar, 
eşyanın nerede kullanılacağını bil • 
mezler. . . 

935 ten sonra hük\imet komıserlı • 
ğinln talebile bonolnrın üzerine F har
fi koymıya başladık. 

Sadi, bonolar hakkmda izahat ver
di. Bundan sonra gümrük avukat -
ları suçlulardan bazı şeyler sordular. 
Müddeiumumi, evrakı tetkikten ~n
ra mütaleasmı bildireceğini söyledı ve 
suçlulardan Jan Uzayanm vazifesine 
ait ıirkUler ile ma.znunlann sicil dos. 

di: rakki seviyesile anane sevgisi ve de-
"- Ekselıins, koru arasında bir mUnasebet bulmı-
Burada toplu bulunan Istanbul In- ya. çalışan herkes, mutlaka böyle bir 

giliz tebeası Kral Majeste Altıncı Şa§kınlıkla karşılaşır. 
George'un taçlanması mUnasebelile, lşin en doğnısu, ecnebi bir muhi
Kralın , TUrkiyede mümessili Stfatile tin rejimim, telA.kkilerinl kendim.ize 
sizi tebrik etmek ve bu mesut hML ait ölçillerle ölçmiye çalışmamak
se vesilesile naçiz sadakatimizin ve tır. Hele Ingiltereye uyacak hiçbir 
hürmeW tebriklerlmizin Majeste K~a- ölçü yoktur. lngiliz hayatı, hiçbir mi
la arzedilmesini bilyUk bir saygı ıle hanikf sisteme girmemiştir. Yaşıyan 
dilemek vazifelerini bana verdiler. bir uzviyet halile her türlU sistem-

Burada hazır bulunan bizlerden ço- den, mantıktan uzak kalmıştır. 
ğumuz BUyUk Britanya tmparatorlu- lngilizler eski ile çok garip bir uz
ğunun hudutları haricinde doğd~k. Iaıma yapmışlardır. Eskiye demi§Ier
Hayatmmı dost bir memleketin mı - dir ki: ''Biz sizin dekorunuza, töreni
safirl sıfatlle ge~iriyoruz. Aramızdan nize ananenize el sürmiyeceğiz. Es
hazılanmız anavatanı hiç görmediler. kini~, törenin, rengin insan tabiatı 
Bununla beraber Britnnya doğum hak Uzerindeki te&irlerinden istifade e
kmı 'büyUk bir kıymet dlye başımızın deceğiz. Fa.kat siz de bize ne yapa
üstUnde tutuyoruz. Sevgili Kralımızın cağımm, hayatta nereden ve nasıl 
taçlanması törenini, dünyanm h~r yürUyeceğimizi öğretmiye kalkışmı
tarafmdaki Britanya tcbeası ile ~ır yacaksrnı7. . ., 
arada kutlulamak imkinmı buldugu- Aklın hakimiyeti 
muzdan dolayı iftihar duyuyoruz. B ir memleketin uzviyeti her gUn 

Allah Kralı koru!!lun!,, · değişiyor, hatti her saat de-
Saat tam beşte Kral, Kraliçe ~: ği§iyor. Bu inkişafın eerbeatçe devam 

yakmlarmı temsil eden kUcllklere edebilmesi için her gün doğan yeni 
biraz sonra da diğer davetlilere çay yeni vaziyetlere ve icaplara tam bir 
ziyafetleri verildi. . surette uymak lft.mn... Eğer karan 

Saat altıda davetlıler sefaretha.ne; verirken: "Filan zaman filan şöyle 
nin holüne alındılar. Burada sefırl dediği için bu yolda hareket etmlye 
'oayanı da yer almış bulunu!orlardı. mecburuz. Başka yoldan gitmiye im
Bütün davetlilere şampanya ı.kram ~ kln yoktur., diye dar bir daire içinde 
lundu ve bu sırada Bay ~lç~ hır nutu kendi kendimizi bapsedersek inki§af 
irat ederek ezcUmle dedı kı: imkanlarını boğarız. Hayatla beraber 
"- BüyUk bir günUmUzU kutlar - yUrUyen bir uzviyet maıµarasım kay

ken tngiltereden uzak bulunmak el • bed rl 
betteki bizi mütees.c;ir e.tmektedir. Fa ı:te zingilizler yaşıyan uzviyetin 
kat burada ~k doet b~r ~emlekette serbestliğini, elastikiyetini muhafaza 
ve kardeşçe bır sempatı içınde ynşa - etmenin sırrını keşfetmiştir. Eskiye 
makta oluşumuz bizim bu teessUrU - ve ananeye dekor sahasında bol bol 
mUzU sevinoe kalbediyor.,, meydan bıraktıktan sonra, gilnUn me-

Bundan sonra Maj~ste Kr&lm ~ seleleri, icaptan ve menfaatleri kar
refin~ şampany~l8:r içilerek merası - şısmda ~kiye bağlanmadan, serbest-
me nıhayet venldı. çe tedbirler ve kararlar almak im-

Ankaraaa k6-mru muhafaza etmişlerdir.,, Şu 
Ankara, 12 (TAı'l) - !n.ğilfz K!a- tedbir mı ziyade işe yanyım, en 

lı Majeste Altıncı George un taç gıy- mUkemmel yoldur. Fakat bunu yapa
me merasimi münasebetile bugün ln- mayız. Ellerimiz bağhdır. Anakanu. 
giliz büyük elçiliğinde, Ankarada bu- nun filln ve falan maddesinde falan 
lunmıyan büyilk elçiye vek~leten B. kelime yolumuzu kapıyor.,, sözU ln
ve Bayan Morgen parlak ~ır resm\ giliz zihniyeti içinde yer bulabilecek 
kabul tertip ettiler. Resmı kabulde bir §CY değildir .. 
Başbakan vekili Sıhhiye Vekili Refik Uçsuz bir alem 
Saydam ile diğer vekiller, askerl ve • ngiliz Anakanunu diyebilece -
mülki erk!n ve diğer bir çok zevat 1 ğimiz &lem içinde kimi fiilen 
hazır bulundular. ölmÜf, kimi kalmış türlü türlü ka

UMUMi MACAZALAR 
PROJESi HAZIR 

Ankara, 12 (TAN) - Karadeniz 
vilayetlerinde bir tetkik seyahati ya
yan iç ticaret umum mUdUrU B:ıy 
Mümtaz şehrimize geldi. Umumt ma 
ğaza.lnr için hazırlanan llyıha Başve
kalete verildi. Şirketin eermayesi 2 
milyon Ura, merkezi Ankara olacak
tır. 

nunlar vardır. 

yalarmın ve Sillhtarağa fabrikasın- -----------=-=
da gayri muaf eşya bulunup bulunma lı sadakat tezahürleri ile karşılan -

Tarih tecrübelerinden çıkmış, tilrlü 
türlU özlü neticeler, derslere tesadüf 
edilir. Annkanunun bir kısmı yazıl • 
mamIŞ ahlak prensiplerinden ibaret
tir. Aklın serbest hüıkümlerine ve bir 
milletin hayatını her gün, her saat 
değiştiren yeni, yeni A.millere geniş 
bir pnY bırakılmıştır. Bunların hepsi
ne temel olarak ta geni~ bir emniyet 
esaSI kurulmuştur. 

Bu hayat içinde iki yüz senedir ih
tilal denilebilecek bir hadise olmamut
tır. tngilterenin varlığı, bA.diıelerln i
caplarına uymak suretile gUnü gUnU· 
ne ilerliyor, gidiyor. Artık sonu gel
diği zannedilen çetin vaziyetlerde, i
caplara en uygun bir hareket netice
sinde biraen bire taze kuvvetler bu
lunuyor, yeni yollar keşfediliyor. 

dığmm tetkikini istedi. mışlardır. 

Suçluların avukatları bilahare söz Sadakat tezahürleri yapıldı 
söyllyeceklerini bildirdiler. Hakim, 
Milddeiumuminiıi talebi hakkında Londra., 12 (TAN) - Bugün bil -
bir karar vermek Uzere muhakemeyi tün Britanya imparatorluğu n!mına. 
2~ mayısa. talik etti. kral11 sadakat tezahürleri yapılmış -

tır. İmparatorluk Başvekilleri Do -

mizde en coşkun §ilkran hislerini u -
yandırmış bulunuyor. 

Gelecek yıllarda bütün millete kar. 
şı minnetlerimi iyi hizmetlerle eda 
edebilirsem bütün emelime kavuşmuş 
olurum . 

Allahın inayeti ve hUr milletler 
manzumesinin iradesi ile taci giydim. 
Bu tacın şeref ve haysiyetini koru -
yacağım. Bu tacı taşımak, muazzam 
bir mesuliyeti yüklenmektir. 

Fakat mümessillerinizi etrafımda 
görmek bana kuvvet verdi. Gerek 
ben, gerek kraliçe, kendiınizi, en kuv. 
vetli taahhUtlel"le size vak!etmif bu -
lunuyoruz. Allahm yardımiyle vazife. 
!erimizi dikkat ve itina ile yapaca -
ğız.,, 

Kral da.ha sonra Britanya İmpa _ 
ratorlufunun sulh davaıııına bağlı ol
duğunu söylemiş ve kendisiyle krali. 
çenin bugünün hatırasını kalplerin . 
de t~ıyacaklannı anlatmı§ ve hitabe 
sini şükran ve sevgi hisleriyle bitire. 
rek Allahm, büti.ln tebauını taziz et
mesini dilemiştir . 

ASILSIZ 
llR HABER 

Ankara, 12 (A.A.) - Bir !atanlrul 
gazetesinde "Ankara - Kayseri hattın 
ıia bir tren kazası oldu, bir köprü 
GöktU, lokomotif aa.plandı, yolcular 
büyilk heyecan geçirdiler,, başlığı al
tında çıkan yazı Uzerine keyfiyeti ta.h 
kik ettik. Ankara - Kayseri arasında 
ne bir tren kazaıı olmuş, ne köprU 
çökmüş ve ne de lokomotif ıaplanmı, 
değildir. HA.dise, ferbetona tahvil e
dilmekte olan bir köprUden tren ge
çerken köpfildeki demir levhalardan 
birinin lokomotif altında krvnlmast 
üzerine, bunun çıkarılme.11 lçln trenin 
bir mUddet tevkif edilmesinden iba -
rettir. Başka. hiçbir şey olmamıştır. 

• 
Yalnız Fransa.da anne, ıef~ 

genç kız • 12 milyon kadın; cııtıerlJllı 
a~hktan öldürüyorlar. nesıennıe,. 
muhtaç bir cildin başlıca alA.metıttf 
buru,ukluklar, çirkin ten, ~iyah t>t'" 
ler, açık men.meler, zayıf yüz ad•1e
leri.. Cildinizi beeleylniz, onu; geıtf 
hayvanlarda. gizlenmiş cilt bilce~·rr 
tmdaıı istihsal edilen ,.e cildi beSıe • 
ylci bir unsur olan Blocel De beslerf • 

nlz. Hemen mesamattan nüfuz Ue cfl• 
de huliil eder. Zira Biocel, cildiPiJJ' 

·rndlt a)nl tabiattadır. Bu unsur, !:1 

pembe rengindeki Tokalon kreın!P' 
cildinizin beyaz, taze n genç o~ 
için matl{lp miktarda karıştınınuştıf• 
Hemen bu gece yatma.zdan eV'·el ~ 
rilbe edin.iz. Yarm sabah, yuztıııUfl 
dikkatle bakınız, §&.5maymız ! SiziJl ytl 
ztinüzdür. lşte ]Ji bl[ besleıııneıılO 
memnuniyet Jmb3 net1oeı1L aeee ~ 
be rengindeki Tokalon kremini ~ 

,.,;n(Jeıd 
nmız. Ve sabah ta beyaz rene• .. 
yağsız Tokalon kremini kulla.ıun•" 

iJld' Beyaz rengindeki Tokalon krein 
cildinizi birkaç gUn Z8J"fmda birtbt • 

u ere rinden daha beyaz Uç le\iD z rl 
değil)tlrecek "Beyaz okzijeo,, oe' 1~ 
vardır. Bu iki kre.mJ kullandığl.JlJZ 
dlrde son derece memnun ıuııacal' -

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
mahkemesinden: Hollantse Bank Üni 
N. V. tarafından latanbul Ça.rşıkapı 
Köselecilcr No. 44 Manuk Haratun -
yan aleyhine ikame edilen ve 936/ 215 
numarasında mukayyet dava zımnın
da müddei taraf mdan mübre.z ve 
protesto masarifi ile birlikte cem'an 
1703, 20 liralık bet kıt'a aenetteki 
imzaların kendisine ait olmadığına 
ve bu miktar borcu bulunmadığına sına • ___,-

dair teklif edilen yeminin icruı zım- _V_e_k-
8 
... -1-e-t_t_e_n--a--ı 1• 1 

nmda yapılan ilama rağmen 26-4-937 
pazartesi saat 14 te mahkemede ha· . 

1 
.•. ce tıı.1" 

zır bulunmadığı cihetle yeminden Beyşehir Noter muavın ıgın S 6 
kaçmmış ve yemin edeceği vakıala • zim edilen 14 • 1 • 937 gün ve w
rın sabit olmuf sayılmasına karar ve· sayılı umumi veklletname ile SeYb,. 
rilmiş ve ancak gıyaben verilen bu birde İnhisarlar Ambar memuru şıt 
kararın ilam tarihinden itibaren sc- mal Oral'ın vekili umumisi bulu~., 
kiz gün içinde arzuhal ile yemin ede tstanbulda Aksarayda CerrahP JilU 
ceğini beyan ile &fada yazılı günde caddesi Müezzin sokak 15 No. ~a deıJ 
gelüp vemini yapabileceği ve mezkur tekait yüzbaşı Behçet'in ve yedıtl deıı 

.J ·-· h ı vekA.letnamei umumieine istına günde yine gelmedıgı a de yeminden ıı.t"' 
kaçınmif olduğunu ve yemin edeceği herhangi bir husus için kendisi t uıet 
vakıaların sabit olmu9 aayıldığma da fından taytn edilmiş diğer ~e~deıJ 
ir verilmiş olan karann kat'ileşerek mevcut ise onların da a.zll tarihi ııll' 
ona göre esas hakkında hUkUm veri· itibaren hiçbir sıfati resmi ve ~a et 
leceğinin dahi tebliğine karar veril - niyeleri olamıyacağı ahiren tanzı~O~ 
mi.ş ve muhakeme 4-6.937 Cuma gü. tirdiği 30 - 4 - 937 gün ve 130 ~ ğ'J 
nli saa.t 14 te talik kıhnmı, olduğu sayılı azilname ile azletmiş 01 u 

Çok 
' 

Kralın Taç Giymesi 
Muhteşem Oldu 

/ -- (Başı 6 mcıda.) 1 da. bUtUn saltanat elbiselerini giy -

minyonlar namına radyo ile birer nu
tuk söylemiş, Mister Baldwin lngiı· 
tere nA.mına söylediği nutukta İmpa
ratorluğun birliğinden ve bugUnkü 
tezahUratın fevkaladeliğinden bah -
setmiş, sözünün sonwıda bütiln İm
paratorluğun, birlik ve sulh için yal
nız dudakla değil kalble hizmet et -
mesi gerekleştiğinL fak at herkesin de 
vazifesini bildiğini eöylemi,tir. 

Bu serbest inkişaf yalnız lngilte
renin iç işlerine kalmıyor. DUnyanm 
dörtte birlnl elinde tutan BUyUk Brl
tanya lmparatorluğu da dominyonla
rın kendi aralanndakl münasebetleri 
ve harice karşı durumu bakımından 
ayni gtdt•i tllkhı ed\vor. 

lrlônclacla la,izm 

tebliğ yerine geçmek Uzere ilan olu- illin olunur. ."'1 

(32588) Bey11ehir Noter Muavinlıı;· nur. Y ~ 

Nafıa Fen Okulu Direktörlüğündell 
ı - Yıldızda eski Şehzadeler dairesinde bulunan okulumuz binas:bf:e 

tısı ile diğer aksamında yapılacak tamirat ve tadll~t 14-5-937 tar ınd• 
rastlayan Cuma günil saat Hi de lstt.nbul erkek lisesi binası ~ ı1, 
yUksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ihalesı ye.P 

nısim yapılmış, Başpiskopos dualar diler ve alay için hazırlandılar. 
dan sonra onu da yağlamı' ve Krali- ı Mabetten evvela hü~Um~~= aileleri 
çe de mihrabın önünde diz çökmllf, ne ait arabaların teşkıl ettiği alay ve 
nihayet onun da başına taç konınu,, daha sonra. Kral ailesi hareket etti. 
onunla beraber blltün lortların zev • Kralın kızlan pek neşeli idiler. Ma -
celeri de taçlarını giymişler ve böy- bedin içinde bu iki güzel kız meraei
lece manzaranın ihtişamı birkaç mis mi son derece dikkatle takip ediyor
li daha artmıştı. Ve Kraliçe, taç giy- lar ve ana babalannm her hareketi
me sahasından geçerken Kralın önUn ni ~erin bir mera.kile seyrediyorlar
de en derin saygı ile eğildi ve tahtı -

urd dr. na ot u. 
Alaylar sıra lle hareket ederken 

M eraıim bitti her kafile ile beraber a.ekeri kıtalar 
1 

Taçlanma mera.simi nihayet bul • da gidiyordu. Alaya imparatorluğun 
muştu. Kral ile Kraliçe taçlannı çı- müda!aa kuvvetlerini temsil eden bU 
kararak ınihrabm önUnde bir kere tUn kıtalar iştirak etmiş ve her kı • 
daha diz çöktliler, kendilerine uzatı- ta. hararetle alkışlanmıştır. 
lan ekmek ve şarabı aldılar ve dua. - Saraya dönerken 
lar içinde kalkarak taçlannı giydiler, 
tahtlanna t ekrar oturdular, da.h& BilhMM Kral ile Kraliçe. taçlı ola 
1ıonra ayağa kalkarak yava9 yava, rak saraylarına dönerken son derece 
Saint Edward kilisesine girdiler. Ora ve samimiyetle alkışlanmış ve en can 

Sabık Kral telgrallar altlı 
Paris, 12 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdığına göre Cande k63kUnde bu • 
lunmakta olan Vindsor dükU taç giy
me merasimini radyoda bUyUk bir dik 
katle takip etmiştir. Düke bugün 
dünyanın her tarafın.dan mühim mik· 
tarda mektup ve telgraf gelmiştir. 
Bizzat kendisi de Altıncı George'a 
bir telgraf çekmiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - Taç giyme 
merasimi bugün ka.ıasız geçmemiştir 
Kzzılhaç bakıcıları on bin kişiyi t&
davi etmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. 87 ki§i hastaneye kaldmlmt§t.It". 
Merasimi görmek Uzere bUtUn gece· 
yi sokakta geçirmiş olan bir adam 
tam alay geçeceği eıra.da aektei ~alp· 
ten dUşUp ölmUştür. 

B eraberce yUrUyen bu impara
torluk, lngiliz ta~ ve tahtını 

mUeterek birlik allmeti diye kabul 
etmiştir. Taç givme törenlerine gös
terilen bUvUk alakada, Ingiliz haya
tında tarihi dekora ayrılan bu payla 
beraber bu noktaya alt sivast bir he
sap ta görmek ınUmkUndUr. 

Bu defak1 tac: glymt töreninde yal
nız Irlandayı gönnUyoruz. trlandanm 
böyle ayrı ve uzak kalmasına sebep, 
tam istikl!l hakkındaki emel ve ar
zuları değildir. 1rlandarun bünyesine 
faŞizm mikroplan yayılmıştır. Bunun 
için trlanda, serbest bir inkişafa ve 
tten11' bir ınUnakaşa hürriyetine saha 
olan BUvUk Britanya İmparatorlu· 
~ndan kendini ayrı görmU, ve ke
narda kalmak ihtiyacını duvmuıtur. 

Ahmet Emin YALMAN 

mak üzere açık eksiltmeye konmu,tur. tut· 
2 - Keşif bedeli 9710 Ura 97 kuruştur. nk teminat 728 lira 32 kurU~ dıf' 
3 - lsteklllerin şartname, mukavele, fenni ve husW5i ,artıar, bayttl gel· 

hk t.şleri genel şartnamesi, projeyi görmek Uzere her gün okulumuza ifltrl 
meler!. Eksiltme gUnU de en az (~) bin liralık betonarme ve çatı. eltll' 
yapmış olduğunu gösterir Nafıa. Vekiletinden almmıt müteahhlthk k a<ll 
yetnamesi ve diğer resmt belgeleri ile ve teminatını yatırmış olara 
geçen muhasebeciliğe gelmeleri. (2372) ~ 

İstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden: t 
ruııs& 

HUkmU mayıı 937 aonunda bitecek olan müskirat satıcılarının arıı.1' 
tezkerelerinin yenileme mua.meleaine 20-5-1937 tarihinde ba§lall 
7 -6-937 pazartesi ak,amma kadar devam edilecektir. gllll' 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek istiyen satıcılann tayin olunan şış· 
lerde eski tezkere ve kontratlariyle beraber birer de fotoğr~arın~ f!Y 
rak Kabata,takl lnhisMlar Ba,mUdUrlüğüne müracaat etmelen ve ıı•"' 
ziran ·937 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek içki ısatanl 
kında kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. (2430) 
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Piyangosu 
-----------lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 
19

18719275 19 <Başı 4 cUde) Adanadaki kıtaat hayvanatı ~w 
20025 20188 20 

426 19436 l9438 19469 384000 kilo kuru ot alınacaktır. Tah 
20377 20435 2~93 

20262 20272 20315 min fiyatı kiloau 4 kuruştur. Hepsi-

Türkive Cümhuriyet Merkez Bankası 
8 - 5 -1937 Vaziyeti 

;0sıs 206S4 207~ 20482 20592 20604 nin bedeli 15360 liradır. Şartname KASA : 
0994 21031 2 

5 20718 20925 20940 TUmen 158.tmalm& komisyonundan be- ----

AKTI F 

21449 21997 2 
1098 21246 21364 21369 delslz alınabilir. Eksiltme 21 mayıs 

22514 22660 2 
2010 22214 22233 22293 1937 cuma gün il saat onda Tümen bi 

23165 23196 
2674 22961 23018 23125 naamdaki satınalma komisyonu oda.-

2asoı 23563 
232

25 23246 23467 23473 smda yapılacaktır. Eksiltme kapalı 
42089 2418 

23710 23830 23923 23949 zarf usulü ile yapılacakıtır. Ok temi-
24862 2495~ 24213 24238 24313 24733 natı 115~ liradır. (681) (2365) 
25300 253 24960 25110 25126 25247 ••• 
25786 257:~ 25505 25580 25635 25708 Ankara Garnizon Birlikleri için 
~84 264 

25804 25903 26006 26088 200.000 kilo koyun etinin 18 Mayıs 
~ 269!~ 26721 26735 26804 26828 937 salı günü saat 15 de kapalı zarf-
27143 

27282 
27003 27063 27101 27122 la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun e-

27~ 27
438 

27304 27335 27340 27390 tinin tutarı 70.000 liradır. tık temi-
27668 2781 

2745127533 27593 276157 natı 471')() liradır. Şartnamesi 350 
27~1 2833 7 27824 27866 27873 27931 kuruş mukabilinde komisyondan ve • 
2aaaı 2S 3 28385 27571 28573 28790 rllir. isteklilerin kanunun 2, 8 cü 
29ıa2 29 

834 28867 28893 28891 28952 maddelerindeki vesika ve teminat 
29972 3~80 29200 29267 29856 29971 mektuplannt havi teklif tnektupları-
3<>616 3 

27 30064 30155 30377 30498 nı yazılı gün ve saatten bir eaat ev-
3o909 a:44 30687 30696 30723 30768 veline kadar Ankarada levazım amir-
309?9 a1 23 80829 20932 30948 30956 liği satınalma komisyonı.na vermele-
8~2 31~89 31128 31147 31170 31209 ri. (684) (2457) 
81799 3 

62 81507 31558 31581 31654 • • • 
32372 3

1842 31984 82036 82237 32287 Ankara Garnizon Birlikleri için 
327~ 8~~ 32470 32502 32590 32662 325 bin kilo sığır etinin 17 Mayıs 937 
aasa. S4 S.o 33332 33395 33433 33456 pazartesi günU as.at 15 de kapalı zarf. 
342so 06134074 a4177 34179 34234 la ek8iltmeet yapılacaktır. Sığır eti-
84691 :4292 34316 34486 34492 34666 nin tutarı 81.250 lira olup ilk temina-
3s.ı2o 8 

4745 34792 35026 35149 35199 tı 5312 lira 50 Jcunı3tur. Şartııameıi 
35639 ~~ 3~52 35297 35602 35614 406 kuruş mukabilinde komisyondan 
aaa95 i~937 36093 36l4 7 36195 36220 verilir. Isteklilerln kanunun 2, 3 Un-
87231 

87 
595 86693 36750 36905 36940 cü maddelerlndek~ veaıt~ ve teminat 

37683 385 37402 37565 37647 37652 mektuplarını havı teklıf mektupları-
a1s98 

3
7732 377 48 37813 37833 37875 nı yazılı gUn ve saatten bir saat evve

as137 
37

938 87960 37975 37944 38021 line kadar Ankarada levazım lmir
~9 i8160 38205 38240 38242 38295 li.fi satmalma komisyonuna verınele-
~ 3~6 38365 38371 38498 38632 n. (68!5) <2459> 

75 38992 39047 30068 39147 ••• 
A1··1ı41 90 ton muadili 121,934 litre 395 

Son 11 tıf kazananlar ton muadili 535,158 litre 77 oktanlık 
:ultata~~rac Çekilen 20 bin liralık benzin pazarlıkla eksiltmeye konul • 

ltaı ın~dU 1U kırk numara arasında muştur. Tahmin edilen bedeli 139141 
121 

40 
ecektır. lira B kuru, olup ilk teminat paıuı 

ALTIN: Safi kiloJr&m 21.043.497 
BANKNOT • • • • • • • . 
UFAKLIK •••• • 1 • • 

Dahildelti Muhabirler: 
Türk lirsı . . . . . • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5,054.474 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . . • 
Diğer dövizler ve Borçlu kleriııg 
bakiyeleri • • • , • • • .ı 

Haz.ine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
kartılığı • • • • • • • - • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafmdan vlki 

29,599,361.~8 
12,748.877,-

832,06l5,34 

558,318,51 

7,109,~22,04 

3,134,98 

45.601,975.7 4 

158,7 48,563,-

tediyat • • • i 1 • • • • 13,372,427,-
'!.---:,._·---J 

S.n.Jat Cüzdanı: 

HAZ1NE BONOLARI , , , ·~ 2,000,000,-
TtCARI SENEDAT • • , , ·lL__ 24,342,906,05 

Eıham ve Tahvilat Cüz.danı: 

A - (diyenin karfıhğı Esham ve 
(Deruhde edilen evrakı n&k-ı 

(Tahvilat (itibari kıymetle) 37,64~.ıı0.47 
B- Serbest esham ve tahvilat . 3,857.800.77 ·-------· 

AvaıulCIJ': 

Altın ve Döviz Uzerine • , • ·.ı 
Tahvilat üzerine • • , ı • 

M,743,94
1 

8,f.95,99', 70 ------
Hi.ıedarlar • • 
Muhtelil • • • 

• • • • • 
• • • • • 

Yeldin 

Lira 

43,180,293,92 

558,318,51 

52, 714.632, 76 

145,376,136.-

26,342,906,05 

41,502,911,24 

8,561, 738,64 

4,500,000,-
10.964,903.52 

333,701,840,64 

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • • • 
ihtiyat Akç .. i • • • • • • 

Acil ve f evkallde 
Huaust 

T eclavülcleki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 llici maddelerine 
tevfikan ba.zlne tarafından vaki 
tediyat . • • • • , • • . 

Deruhde 
bakiyesi 

edl. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten teda~le vazedilen . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

Türk lirası Meı>Jualı: 
Döviz. Taahhüılatı: . 

2.ı~.ı 72,40 
4,516,007,70 

158, 7 48,563,-

13,372,427,-

14t5,376,136.-, 

19,000.000,-

12,000,000,-

1,082,05~ 

22,979,694, 73 

Altına tahvili kabil dövizler • 1 
Diğer dövizler ve alacaklı klrin 
~akiyeleri • • • • • • • . ______ ;.,__· 

Muhtelil • • • • • • • • , 

Yekun 
1 

2 Mart 1933 tarilı;nden itibaren 

Lira 

15,000,000,-

6.621,180,10 

176,376.136,-

12,800,WS,31 

22,980,?26,78 

00,923,292,40 

333,701,840,84 

2959 
363 

1 1185 1237 2456 2891 8207 liradır. İhalesi 19 Mayıs 937 çar
lae20

13 
4 6240 780011177 12178 şanba günU saat 15 dedir. Şartname 

~~7321.~145251415151655717085 sini 696 kuruş mukabilinde M. M. V. 
alS ~ 24319 24975 25964 26471 Satmalma Komisyonundan alınır. Ek 
!)~;~ 

84731 
~l 30466 31101 31998 siltmeye gireceklerin 2'90 sayılı ka· 

u"""~~.:. ~oıs nunun 2ı 3 Uncu maddelerinde iste -

--~~~-~-~-~~--------------------~----
lakonto haddi o/o 53/ı Altın üzerine &ftlıı % 4~ 

1 -.ıc>22 
351

12 85368 87521 nilen belgelerle lhale gün ve aaatinde 
krahl • " • Aiıkarada M. M. v ..:Satm&lma Komis 
btın 1Y• kazananlar yonunda hazır bulunmaıan. c2102) 

~e ~a ~dar i>UyUk ikraml
t.~ beıu olın taliblılerin bir krsmı da
~ 0te 3() b' U§tur. Gelen telgraflara 
t.er ın lira k . . 
ı Pe.r~ı azanan bıletın dl· 
a~ 'tına &ahip olanlar şun· 
~av r, Söked k 
l'tı kı:uı l:>a e . ahveci Hüseyin, 2-
lıt~Coı ı:a.~ı krom madeninde 
~ ta.hını ve arkadaşı lbra-

15 ı. 
lilıı uitı ll 

İstanbul 6 cı İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup bu 

kerre paraya çevrilmesine karar ve • 
rilen muhtelü ev aşyası halı vesaire 
14 • 5 - 37 Cuma günü saat 12 den 
itibaren sandal bedesteninde ikinci 
açık arttırma ile satılacağından yev. 
mi mezkOrde ve mahallinde buluna. 
cak memuruna mUracutıan illn o-
l (32586) un ur. 

KARYOLALAR Jj f abrlka flatına aatthyor. 

Asri Mobilya Mag"' azasıAhmed 
Fevzi 

' .. ~ ' 

lstanbul: RızapB.!la Yokuşu No. 66. Tel. 23407 

Zonguldakta 

Eti Bank 
Ereğli KömUrleri l9letmeıinden: 
Ereğli Şirketinin HUkumetimlzle yapmış olduğu anlaşma veçhile mez

k\lr şirketin uhdesinde bulunan ifletmeler 1 Mayıs 937 tarihinden itiba
ren bize geçmlf olduğundan iKS.zil geçen tirketten devir aldığımıa mezkur 
ı,ıetmeleri ali.kadar edUp ı Mayıs 937 den aonra teairi bulunıw::a.k olan 
ifler için tetkllatımıza müracaat edilıneaL (2639) 

th~ &ahıp1:~ kazanan biletlerin ta -
~;ıQ?. t!unı nden bazıları da anlaşıl
~t ~lltı h ar: ı - ÇakınakQllarda 
lr~~tıu, ~ Bay Minu Diyarbe
da -,:"Illdg ~ Malatyada Yenlcami 
b 'Y ~ radenlı nUrnune fınnm-

' lstanbul Gayrirlıübadiller Komisyonundan 
aııebicı )4 tıp, 3 - Kara.köyde ma • O. No. Semti ve mahalleal 
l2 b' UBadır 

Sok atı 1:mllk No: 

tası lll Uratık ·k· 
~ ~adoı 1 rLrniyenin Uç par- -
Ze1tı ra. SUıhUdaclır. Bunlardan biri 1028 
~l>e '1e tia at Bakanlığında Bayan 
bil' lQ oflu ~ Zekide, diğeri Niğdede 
~ arbek· eınalde ve üçUncilsU de 
ecatid~: ~yYare alanında makinist 
lo bı ır. 

~ha ... il lira il--1'1'1' llınt ~nııniye ve mükafat ka 
~ 'l ....... ardır: 
~et ~r Sıhh 

aeı ' 2 - 1{ at Yllrdunda Bayan 
\>e' a ...... , __ araınanda arabacı Vey-
~ Olıu \{~uguldakta Bayan Yaşar 
~ 1"oı0 ar, S - Romanyada Ba-

\~~a "e' }{~ "k Gedikpaşada Ba van 
tı~ e ...... J!e r çU hanında ~çı Klr
~ll '!'ada t~C>tlu Telgraf sokak 115 
~t~ l'rıuaır renı, 6 - Adanada ln
~ıı l!decıe hu~rn~ kerirnesı Zehra, 7-
... 'ttta. usı nıuhasebe tahsildan 

1502 

1633 

1966 

2515 

2517 

2858 

3548 ~~I :--·- --..-.. __ 
alma k Ko~ut,nlığı Satm : 
~t ornısyonu ilAmarl 4684 

?ı.... ilı1tt J 

-...Q ~ rn tabu . 5075 
~% r. "' lal ru gal'lli7.on binası-

7952 

8082 

8185 

Ortaköy 

Fener Tevkii Cafer 

Bostancı 

Portakal caddesi 
Gürcü kIZI 

Kiremit 
C&ddesi 

Cataıç"me 

E, 83 
Y. 111 

E. 68-70 
Y. 62·64 

16MU. 
Harita: 27 

Edirnekapı Salma tom- E. Cıkınaz ermeni odaları E. ve 
ruk Kariyel atik Allpaşa Y. Kırk odalar Y. 9 

Halıcıoflu Abdüsselam Maltız 26-28 

" " " 38MU. 
Yeniköy GU,elce Alipaşa E. Rum E. 77 ve 

MU.77 
Mtl. 71 

Y. 1-1-1 

E. ve Y. 4 
Ada: 283 
Parsel: 1 

E. 7 

Mercan E;Ulevmanlve 

Uıkild&r Yeninıahalle 

Heybeliada 

Burguada 

Arnavutkö)' 

Fatih Kirmaatl 

mezarlıiı 

cad. 

Keb&bcıhar 
yokutu 

E. Mecidiye 
Y. Mecit reis 

E. Delirmen 
Y. HUtıeyin 
Rahmi 
E. Manastır 

Mahallen: 8 
Y. 49 

Ada: 85 
Parsel: 9 

Y. 1-1 

BUyUk ayazma E. 129-131 
Beya.z,uı cad. Y. 18~-137 
E. Küçük Karaman ve Y. 16 
Emirler Y. Fatih cad. 
ve Feraizci 

Cinli ve hl.l8e.t HiMeye göre 
mUhanunen K. 

140 metre arsanın 
2/ 5 his. 
62 No. lu hanenin 1/14 
bissesile ittisalindeki 
6• No. lu arsanın 1/ 7 
bl.I. 

223 metre arsa 

70 Açık ar
tırma 

150 
120 

,. 
., 

Ahşap hanenin 1/2 his. 350 .. 
171 metre araannı 

2/ 3 his. 
126 metre arsa 
l{ısmen dıvarla çevril
?Ilİf 18373 metre bağ 

100 

50 
.. 
" 

yeri ve bahçe ve ta,- 1700 
Iık arazi 

Kapalı 
zarf 

606 met.re arsa ve ya-
nın maeura ıu 2•30 " . 

183,'50 metre &na 

Ahşap baraka ve 
bahçe 

258,50 metre mUtrez 
ana 
Ahşap hanenin 1/ 2 
htl. 
254 metre arsanm 
1/ 2 his. 

100 Açık ar
tırma 

100 

260 .. 
1210 Kapalı 

zarf 
330 Açık ar

tırma 

l937 etutileee:i açık eksiltme ile 
lacalt~a~rtesı r. lhalesi 24 Mayıs 
~,ır. :!duba gUnu saat 15 de yapı
t11v,1 . eal'tlı rnınen keoıt bedeli 21')() 
lite ~ollılsy~nıesi her gUn l>ğleden 
"el'~ 19 liraıı:a gCSrtUebllir. :üıtek
'itıct~~tıupıa llk ternlnat rnakbu.z 
l'ı "~· 1haıe gU rı.:!e 9 cu inşaat şube
tı Ilı. 11ttıar1a ~ den evvel alacakla
b1t ~~ellind taber ihale günü vak

)i, (26Qt?ııaılkla : Fındıklıda komutan. 
8) oınisyonuna gelmcle-

Yukarıda evsafi yuılı pyrimenkuller on giln müddetle satıfa c:ıkanlmlJtlr. lhaleleri 
düşen Pazartesi günU ıaat 14 dedir. Satış mUnhasıran gayrimUbe.dil bonoslladır. 

24.5.937 tarihine 

Maliye Veka'etinden: 
1~-200 lira ücretli hesap mUtehua11lıfı için 1 Haziran 937 de Anka.. 

ra ve lstanb.ulda bir mıısabaka imtihanı açılacaktır. '.Daliplerln memurin 
kanununun beşinci maddesindeki prtlardan maada ytlluek ta.hail gör • 
rtıüf olmaları, devlet ve mUesaeaatile banka ve mUmuili mUhim tirket mu 
hasebelerinde ,eı veya ,ef muavini derecesinde beJ yıl muvaffakıyetle 
Qalışmış bulunmalan şarttır. lmtihan kazanç, muamele ve istihlak vergi 
lerile ticaret kanunu, usulU defteri ve hesaptan yapılacaktır. Taliplerin 
20 Mayısa kadar evrakı mUıbitelerlle Ankara.da Zat t,leri MUdUrlUğUne 
ve .latanbulda Defterdarlığ& mUracaatlan. (773) (1824) 

Uyuıturucu Maddeler inhisarından: 
ldaremiz 1937 senesi Afyon rekolteaini TUrRiye Ziraat Bankası Vasıta· 

siyle doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 
Alımlar mezkür bankanın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 

54 şube ve 1andığında yapılacaktır. 
Tokat, Erba, Niksar. Zile, Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, çorum, 

MecidözU, IskUip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir, Sivrihisar, Mihalhcık, 
Kütahya, Emet, Gediz, Simav, Tav,anlt, Akfehir, Yalvaç, Dgın. Bozkır, 
Karaman, Beyşehir, ş. Karaat&Q, BHecik. BozöyUk, Inegöl, Geyve, Göy· 
nilk, Orhaneli, Uşak. Çal, Çivril , Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin, San • 
dıklı, Yenişehir, Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya. Denlzli, Aydın, 
Isparta, Eğridir, ınuburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mubayaa fiatıa.n şu suretle tesbit olunmu,tur: 
Softlar beher morfin derecesi 40 kuruş 
Temiz ve Konaksız toplanm19 dro~tler. beher morfin def erecesf 40 kuM.lf 
Morfin yü~de 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin derecesi. 35 kurut 
Morfini yüzde 12 den aşağı kabalar beher morfin derece!! 30 kuru, 

Satın alınacak afyonlann iptidai muayenesi idaremizin alım merkez • 
lerine göndereceği eksperler tarafından yapılacak ve tartı ve tesellümü 
mUteakip allkadarlara kilo batma berveçhi &ti miktarlarda avans ve • 
rilecektir:. 

Softlar •.- TL. 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 4.- TL. 
Morfini % 12 ve daha yukan kabalar 3.- TL. 
Morfini % 12 den 8.fağı kabalar. 2.~ TL. 
Bakiye afyon bedelleri :üıtanbulda yapılacak Laboratuar tahlilden son

ra azami sür'atle ve yine Ziraat Bankaları vasıte.aiyle alakadarlara ödet
tirilecektir. Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itiba
ren hiç bir masraf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalar& afyonun toplanmasını mütee.kip derhal başlanacak ve bu 
tarihler Banka tarafmdan mahallen ilan olunacaktır. 
Alım münhasıran 1937 seneıi rekolteaine ve hakiki mUstahsillere aid 

mallara tahıla edildiğinden e!kl seneler mahsulü af yonlarla tüccar ve 
milstahsil mallan katlyen kabul edilmiyecektlr. 

Temiz ve konakı.ıa olarak toplan '/ i saf afyonlara dah& yüksek fiat 
verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplamuı kendi men-
'faatlan icabındandır. (2709) 

Dıılıt D•mlryollın n ll1111ılar1 ı,ııtmı U. ldıreıl Oinlır1 

Muhammen bedeli 14000 lira olan 1400 ton odun 26 - 5. 1937 çaroamba 
gUnu·saat 15,80 da kapalı arf usulU ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 10:50 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veıikalan, resmt gazetenin 7 - ~ • 1936 gün ve 3~7 No. ıu 
nilı!ıhasmda lntipr etmtı olan talimatname dairesinde almnuı vesika ve 
tekliflerini ayni IÜD aaat 14,30 a kadar komilyon reisliğine vermeleri lL 
zınıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme da.lreeinden, Ha}°dal"I>&• 
sacla tesellU.m ve sevk şefliğinden daıhtılınaktadır. <2598l 
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14 Mayrs Cuma gUnU açılacaktır. 
Magazası 

{ADRES: Beyoğlu lstik'al caddesi 353) 

• 
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1 TER Zi F'A • 
1 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins T Q P A N E Teraz·ıeri 
Tartı v e Ö lçü A le tleri 

Mamulatmı ter-

cih ediniz ve tak 

}itlerinden sakı-
Markaya 

dikkat nınız. 

l İstanbul, Tahtakale .caddesi No. 68 
Satış Depo~an J MarpuçculaT caddesı No. 51, 

Kantarcılar cad. No. 46 

l~ürkiye 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikaı;nızm bir senelik ihtiyacı olan 
500 - 600 ton çavdar sapı 31-5-937 tarihli Pazartesi günü saat 15 de 
toptan veya 2-3 kaimede açık eksiltmeye konulacaktır. 

Taliplerin, şartnameyi görmek Uzere, Bahçekapıda Birinci Vakıf 
Hanındaki merkezimize müracaat eylemeleri !lfı.n olunur. . 

HEDENSA FORTESTiN 
Ameliyatsız basur memelerini mahve
der, Kanı, ağnyı derhal keser, btitün 
dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce pro .• 
fesörün takdirnamelerini kazanmıştır. 

Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafa· 
kanı, çarpıntısı tutaıılar 20 damla "Nevrol Cemal,. 
alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz 
yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur "Nevrol Cemal,. i 

alırken "Cemal,. ismine dikkat ediniz. 

Pek müessir bir ilaçtır. Bel gevşekli~1 

geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gençleftl' 
rir. Suiistimal edilmiş yorgun • vücutlaf'l 
dinçleştirir. Yalnız ismine dikat edinİJ· 

~ öksiirenlere:kalranHakkı Ekre 
~ 1 İstanbul Vakıfl:r Direk~örlüğü tıanıan 1 Siz de bu kremdell 

• şaşmayınız 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden: 
2762 No. lu Vakıflar kanunu ve buna müteferri nizamname ve talimat· 

name uyarınca Tekirdağrnda Ertuğrol mahallesi Peştemalcı caddesin • 
deki Katol{k kilisesi ve Hürriyet mahallesi Tabaklar caddesindeki Muse
vi Sinagogu Vakıflarına ayrı ayrı tek mütevelli tayin olunacaktır. Müte
vellilik imtihanı 20-5-937 Perşembe günü saat on dörtte Tekirdağ Va
kıflar. idiresind~ yapılacaktır. Şerait ve evsafı kanuniye ve matlubeyi haiz 
ve' teamüllerine gÖre 'alakalı taliplerin muayyen güne kadar Tekirdağ 
Vakıflar ldaresine müracaatları ilan olunur. (2666) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

KİRALIK 
Beyoğlu Kamerhatun, Hamalbaşı caddesi 4 No. lu otel 
Yukarda yaı;ılı vakıf 2tel 31 Mayıs 1938 sonuna kadar kiraya verilmesi 

10 Mayıs 1937 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
İsteklilerin her gün Beyoğlu Vakıflar MüdürlUğü akarat kalemine gel-

meleri. ( 2698) 

lstanbul laki.n Direktörlüğünden: 
Saray burnu Göçmen misafirhanesiyle Tuzla Tahaffuzhancsine gele -

cek muhacirlerin hayvanlarının iaşelerini temin için elli bin kilo kuru ot 
pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin Mayısın 17 inci pazarte
si gilnü saat 05) şe kadar Sirkecide Mithat Pa.7a Hanında iskan Satınal-
ına Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2696) 

Çünkü, 
Bütün cihanda elll senedir daiJJ19 
tün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir t~ 
mahsulü olarak vücude ge 
yegine sıhhi ilremlerdir. 

KREM BALSAMIM 
Şöhretini söz ve şarlet.anlıkla d 
sıhhi ev~afmm Paris, Londra, JJt ~ 
Nev . York güzellik enstitületlD 
~iizlerce krem arasında btrincilil' 
kafatmı kazannu~ olmakla IS~ 
miştir. 

KREM BALSAMIM ~ 
Gündüz için yağsız, gece ıçlJJ~ 
ve halis acı badem kremleri· 1 
mış ecza, Itriyat ve tuhafiye dl 
zalannda bulunur. ~ 

Depo~m: İngiliz K<lnzuk Ecza!l 
Beyoğlu - ls!.anbul ~ 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

i)r Hayri orne1 
Oğleden sonra Beyoğlu A.ğııc;:~ 

Ciheti askeriyeye aid bir kısrağın 14-5-1937 Cuma günü saat 10 da ı karşısında No. 133 Telefon:4 
tJskUdar at pazarında satılacağı ilan olunur. (2668) ••••••••••-~:: 

~ 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 
' 

~ Bütün bünya<llll~ \ 

OKER 
Tıraş bıçaklarını 

kullanıyor 
Siz de ahnız 

POKERPLAY 
markasına dikkat edJniz. 

Universite ReKtörlüğünden: 
tda;i ve Mali işler kaleminde 22,5 lira asli maaştı bir katiplik için 17 

Mayıs Pazartesi günU saat 14 de imtihan Y~~ılacaktır. Yaşı 30 u agkm 
ve askerlikle ilişiği olmamak, yüksek tahsılı. ve. memurin kanununun 4 
Uncu maddesindeki vasıflan bulunma.k şartile iSteyenlerin istida. ve ve-
sikalarile birlikte Rektörlüğe müracaatları (2677) 

--
Yenice Belediyesinden : ıııı"' 

Çanakkale vilayetine bağlı Yenice kasabasında mayısın on seıci 
büyük ve zengin bir hayvan panayırı kurulacaktır. ~ 

Bu kaza Balıkesir ve Çanakkale büyük şosasınm ve Balya. 
Bayramiç Biğa ve Gönen kazalarının tam ortasındadır. ıJl 11' 

Damızlık, kasabhk hayvan Halı, kilim ve seccade meraklılatln 
panayıra iştirakleri çok faideli olacaktır. ,efiöl'' 

Yeni kurulan bu kasaba çamlıklar içinde bir eylenti sağlık ~ 

KALORıFER MALZE M E S i t>t1 
Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhW: S~~ ~e 

kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radıa\11ıdJ 
kalorif~r tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme ıstan tJcJ' 
Galata Tünel caddesi No. 48. MlHRAN GESAR OGULLARl ~' 

' rethanesinde satılmaktadır. Tel: 40308 ~ 

Sahilli: Ahmet Emin YALMAN. Um um! Neşriyatı ldare Eden: S. ~ 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAS mıı. 


