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• • İtalyanın imparatorluğunu tanımak için Hafayda 

Ingiltere Avrupa devletle- işkenceler 
:rile müzakerelere başladı 
işi tatlıya bağlayabilmek için ispanyaya gönüllü 

gönderme meselesi 
Milletler Cemiyetine kadar akseftirilmiyecek ........................................................ , 

iBürkk 
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v T ü r k k o n t r o 1 h e y e f i 
an acı ıgı 

harekete hazırlanıyor · Bir memleketin her türlü ildi -
Sadi ve ticari hareketlerinde ban • 
ka en büyük nanrndır Bankası ol
rnıyan, daha doğrusu milli banka· 
ları c.lmıyan meml.emtler hakiki 
istiklali anlatan bu mevzuda ge
rı kalmıYa mahkum olurlar. Bun
dan dola~ıdır ki milli olmıyan va
sıta ve unsurların oyuncağı olan 
Osınanlı İmparatorluğu devri, bu 
hakikatin doğruluğunu isbat eden 
bir m• ,aldir. Yaşamak istiyen her 
rnıllct iktisat sahasında da yaban
cıya muhtaç olmaksızın çalışmak 

zaruretindedir. 
lş Bankasının on iıçüncü yılını 

kı..tıadığı şu sırada bir taraftan 
tarn maııAslle milli olan bu mü • 
essescmiz;;n muvaffaklyetlerile ö
v nliyor, bir taraftan da 'l'ili"k'ün 
bankacılık yapaı:nıyacağı ve ikti • :t4 magısta Jtalganın Habeıiıtan imparatorlıı~unun tanın,,.ası m•1zak .. 
satçı ola'lUyara , yolunda ileri sü- nlerine ıahnı olacağı antoıılon Mil!etltr Cımiyıtl binaıına 
~ • ui r Jzkar i ~dıaların boşa yukarıdan hir hukıı 
ç, •lı ı gtisteımı olmakla sevi· 

Paris, 31 (A. A.) - Pelit Pari· ı metinin hakiki 1 ~ i ile l~i ir nıı·o~uz r: 
gaz t • oıua -mlr.ra:bh·ı B. • le aJZte · 1 u •i n 1 ı.: Guyondan aldığı şu telgrafı neşre. Hatta, burada, lngilterenin lıaly:ı 

tadi 1<'llkııır.ıasında ve sanayi pro- diyor: imparatorluğunun hukukan tanın· 
g mı ın tnhakk .ında oynadı· Ramadaki kanaat, lng·liz gaze• ı ması meselesinin halli husu.unda 
~ı ve ifa etmiş ole.~ büyı..k hız- leler n'n hücumlarının lngiliz hükü· ! (Devamı ıl.inrl sahifede) 
metler göz önüne getiri.Jrsc. bu 11u11111111111uı11111111111111ııııuıı11111111ı1111111111111ııııımuıı11111u1111111111111111111111ııııtt111111111•ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllılUlll 

rnüesse;e vasıta>ile bütün dünya- ispanya faciası 
Ya tanıtılmış olan kabiliyetlerin -

Yüksek derecesi !:endi kendine Hu"' kuA metçı'ler bı·r zafer meydana çıkar. Gerçek, Türk ço· 
cuğu, yalnız banka işletmekle kal -

ınamış. bankanın 'mevcudiyetini daha kazandılar her suretle maniılandıran bir sı-
ra teşebbüsler de başarmıştır. • 

Suriyede vaziyet 
vahim görülüyor 

HUkOmet yer yer çıkan 
isyanları bastıramıyor 

Antakya 31 (Hususi) - Vatani
lerın ellerinde bulunan gazetelerle 
yaptıkları neşriyata, geniş mikyas
ta giriştikleri propaganda ve tal_ı -
rikata rağmen, Suriyede Türkl~rle 
dost kalmanın daha faydalı olaca • 
ğını düşünen aklıselim sahibi ·nsaı 
!ar, vatanilerin her türlü tezvıca
tına kulak asmamaktadırlar. 

suriy~ııin bir çok yerlerinde si • 
11ıhlı kıyamlar çıkmıştır. Bu isy~n
ları çıkaranlar dürziler, kürtler ve 
bir kısım alcvilerdir. İsyan mınta
kalarına mütemadiyen kuvvet 
gönderilmekte olması~a rağm':n, 
vaziyet gıttıkce daha zıyade vahım 
bır şekil almak istidadını göster • 

. mektedir. 
Lazyekcde demir gömleklilerle 

halk arasında vukua gelen çarpış· 
ma neticesinde tevkif edilenler, 

Beruta gönderilmişlerdir. 
Diğer taraftan Cenevreden de 

müsait haberler gelmektedir. De -
vam eden gayri resmi müzaker Jer 
yeni bir safhadadır. Yakında top
lanacak Milletler Cemiyetine an -
!aşma halinde çıkılması kuvvP:le 
muhtemeldir. 

B. Hit er 

ile barıştı 
Pari•, 31 (A. A.) - Echo de 

Paris gazetesınde Pertinax, Hitler 
ile Ludendorf'un barışmalarının si· 
yasi bir ehemmiyeti olmadığını 
kaydetmek ledir. 

"Journaı. iazelisinin Berlin mu. 
habiri şu telgrafı ç• kmiştir: 

Burada, İş Bankasını, bir Avru
Palı kafasının kolayca anlıyamıya
Cağı kadar büvük bir hızla mu -
vaffakı.n tten ~uv•ffakiyete gö -
türen sayın Celal Bayar'ı saygı ile 
anmak vazifemızi yerme getirmek 
ısteriz, Ccil Bayar, Avrupalının 
ola!!' z dediğini yapmış ve böyle
ce, Turk'un kabiliyetini isbat et -
~iştir. Celal Bayar, m lletin yü -
Zlınü güldürmüştür, millet onunla 
ve onun eserile bugün haklı ola -
tak gurur d ı,·uvor. 

"Hitler • Ludendorr, mülakatının 
mühim noktası, tekrar faaliyete 
geçen Ludendorl'un bugünden iti· 
baren hakıkatıe üçüncü Reich Er • 
kanıharbiyesinin müşavirliğini de. 

,Franko, kendislne suikast yapmak iste-
1
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1 
yen 100 zabiti kurşuna dizdi. K b.'k 

Şakır HAz.ım Ergökmen 
., (Det·amı 3 üncü sayfada) 1'"•1111 
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talyanlar bir 
Ticarethaneyi 
I<apadılar 
1!1giliz hÜkunıeti, 

bu hareketi protes-! 
to etmiştir 

Suikastçilerin bin kişi olduğu söyleniyor ara U 
Cebelüttarık, 31 (A. A.) - Fabrikası 

Dün Tanca'dan geleıı lngiliz ve 
ecnebiler Tetuan'daki suikastçı· 
!arın 1000 kişi kadar olduklarını 
söyl.mişierdir. 

Komplo, bir Arap aşçısı tara• 
fından ihbar edilmiştir. 

Zabit ve nefer olmak üzere 

Temel atma meraslim 
önUmUzdekl cumartesi gU· 

1 nU Y_apılacak, Ba,bakan 
,.,.~.,!'l,ıL.ı 

1 
ve ıJ.;tısr" vekili hazır 

100 kişi kadar kurşuna dizilmiş
tir. Eunlnrın arasında tayyare 
zatitleri de bulunmakta idi. 

Diğ-er c hetten öğrenildiğine 
göre suikastçıların bir kısmr da 
Algeriaa'da kurşuna dizilmiştir. 

Hüll Qmetçilerln zaferi 
Andujar, 31 (A. A.) - "Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor:,. 
Dün saat 18 de M.lisler tarafın

dan yapılan bir baskın neticesinde 
Alac:ııacejos ve Yılla Nuova del 
dugue kasabaları zap' edilmiştir. 
Bu muvaffakiıetAlavauan Civa ma· 
denlerile Pucrtollano kömür ma. 
den leri n i ele geçirmek için asiler ;\, __ ....,fö.iııtiiıliiiliiiıMııbııılllıriiıı!ıl!MliılııılSi 
tarafından yapılan taarruza bir mu• 
kalıele olmak üzere birkaç günden 

(Devamı 2 ci sayfada) 
Yı1z rahili daha kuııuna dizdiıw 

ıhi General Franko 

bu:unacaklar 
Ankara 31 (A. A.) - Karabük· 

de dernir ve çelik fabrikalarının 
temel alma mer~simi cumartesi 
günü yapılacaktır. 

Merasimde Başvekil ismet lnönü, 1 

lktısat vekili Celal Bayar ve diğer 
vekillerden bir kısmı hazır buluna
caklardır, 

Ankaradan davetlileri hamil ola· 
rak cuma akşamı saat 21 de iki 
tren hareket erlecek ve cumarte•i 
merasim yapıldıktan sonra davet
liler aynı trenlerle Ankaraya av. 
det edeceklerdir. 

- -·-·--·-
Londrada 
Ekmek pahalı 

bl'>ndra Jl (A. A.) - Addis· 
a «ba'daki ltalyan makarnalı Meh· 
llıet Ali lngi"iı-Hind ticarethane
~•ni kapatmışlar ve .ahibini de hu. 

01Ud harici etmişlerdir. Buna sebep 
t ~•ak da mezkür ticarethane müs• 

1
a_ .!emininin casusluk yaptığı ileri 
UruJmekt d" I e ır. 

l' ngiliz hükümcti bu tedbiri ita!. 
....:._rıtzdinde proksto etmiştir. 

P ransız kabinesi 

Türkkuşu yurdun her yanın 
da f aaliyefi~J_ genişletiyor j 

Pahalılık harp zamanın· 
dakl dereceye çıktı 

Londra 31 (A.A) - Son üç haf. 
la içinde altıncı defa olarak, dün. 
den itibaren Londrada un fiyatına 
~eni bir zam daha yapılmıştır. Bu 
zammın ekmek fiyatı üzerinde le· 
sirıni göstermesi pek muhtemeldir. 
Esasen bugün dahi ekmek niıbeten 
pahalıdır. Filhakika ekmek fiyatı, 
Londrada, harp seneleri seviyesine 
çıkmıştır. 

~11nıhurre·~i LebrönUn• 
8tkanlıjında toplana· 

;ak beynelmilel vaziyeti 
Onuttu. 

Yazı il 2 ı"nci •agfaffllzrle 

Bursa, Adana, lzmir ve lstanbula yeni plA· 
nör ve ö§retmenler gönderiliyor. 

Ankara 31 (A. A.) - lnönü 
kampınııı T•mmuzda başlıyacak 

olan. ikinci devre faaliyetine hazır· 
lık olmak üzere Türk Hava Ku-

rumu genel merkezi lstanbul, iz. 
mir, Bursada açılmı, olan Türk 
KuŞu şubelerinin amel! çalışmaları. 

(Devamı i/;inci sayfada) 

Belgr,,~"!.d toplantısı 

Küçük itilaf devletleri yeni 
bir askeri pakt yapacak 

Çek Hariciye Nazırı : "Alman
ya bize saldıramaz ,, diyor 

Belzral/a toplanacak olanlar ıoltlan ıa;a : Bınes, Tatareıko, Stoyaclinoviç 

Londra :il (A. A.) - Daily tel· mü•deki içtimaının hedefini, küçük 
graf ııazctesinin Belıırad muhabiri• antant Azası ôevletler ;ırasında lıir 

nin bildirdiğine göre, küçük anlan• askeri pakt vücuda geliri:mesi teş-
tın Belgradda toplanacak olan önü· (Devamı ikinci sayfada) 
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Serbest idhalat sistemi 
• 

G. 1. R. deki ba a is-
·ıe ıer tadil ediliyor 

Yeni sistem 
masına da 

hayatın 
yardım 

ucuzla
edecek 

' ldhala.tın ser• 
bestisi hakkında. 
ki tct~ ikler eh. 
rmıızdC f'li 
bir alAkır uyan• 
dırmıştır. Şehri• 
mızde bul nar, 
Türkofis reisi 
Bay Bürhan Zihni 
bu hususta gı., 
zetecilerc izahat 
vererek demiş

tir ki: 
u_ ldhal!tı~ 

serbestisi hak 
kında tetkikat 
yapılıyor. Bugü-

Türkofis n111 

Bürlıan Zihni 
nün ihtiyaçların• göre bazı nas
lar tertip edilmektedir, ldhali mem. 
nu eşya listesindeki baıı madde
lerin idhali tamamen serbest bıra
kılacaktır. Bu listedeki maddelerin 

başka listelere bahlı buluna!l baıı 
, cinsleri de tetkik edilecek ,.e luç 

ir m üUit cıkmo,.,.. ..... ___ """~· 
oldukları listelere tak•im ediiec~k· 
lerdir. ldhali memnu eşıa ·Hslesile, 

(A) ve (Ke) listeleri tasfiye eC:ilecek 
(V) listesi tad.lat görerek baki 
kalacaktır. Bütün bunllrın netice-. 
sinde ihrdca:ınnzda inkiş3f edeceği 
gibi bir fiat ucuzluğu meydana 

1 gelecektir. 

Romanya anlaşması 
Romanya ile yeni bir anlaşma 

yapılacaktır. Bunun için b'zden bir 
heyet yakında Romaııyaya gide. 
cektir. Macaristan ve Fransa ile 
anlaşma yap lacagı cihetle bugün· 
!erde bu memleketlerden lircr he· 
} etin gelmesi beklenebilir. 

Alman kleringi meselesi halledil. 
mektedir. Kati kararlar bugünlerde 
belli olacaktır.,, 

Yurtta ilk tahsil vaziyeti 

Nekadar para ve kaç 
mlıallim var? 

Kültür bakanhğının toplattlğı dik· 
kate değer rakamlar ve malumat 

Yarı"ın bügllkleri: ilk talııil gawuları 

Kültür Bakanlığı, yurdun ilk 

Öğretim durumuna ait bir fikir ve

recek c';.n rakamları toplamış ve 

bunları tasnif e~tirmiştir. Bu r!l • 
kamaştıran tetkiki vilayetlerimizde 

ve köylerde ilk öğretim vazivetini . . 
izah etmektedir. 

Bütün ~ila)ietlıerimizin hususi 

idarele·inin 934 deki genel geliri 

(Devamı ikinci sayfada) 



Kamutayın toplantısı 
Ereğli kömür şirketine ait tesisatın satın 

ahnması mukavelesinin 
tasdiki hakkındaki layiha kabul edildi 

Ankara 31 IA.A.) - Bugün Hil
mi Uran'ın başk~nlığında yapılan 
kamutay toplantısında siyasi müs
teşarlıklara tayin edilen azadan 
münhal kalan encümen azalıkları 
seçimi yapılarak malıye-encümeniııe 
Atıl Bayındır .fstanbul- iktisad en
cümenine lbrahim O b'av -Koc•eli
Bütçe e"cümenine R•if Karadeniz 
•Trabzon- arzuhal encümenine Meh
m d Ali Kurto~lu .Siirt- ayrılmıştır. 

nın beş milyon ~tona kadar çıka. 
'bileceğini kaydetmiş ve mem• 
ıeket iktisadiyatı üzerinde çok ba• 
yırlı tesirler yapacak olan hu mu
kavelenin akdinden dolayı ekono
mi bakanını tebrik ederek bu mın
tıkadaki demiryolu inşaatının bu. 
günkü oziyeti ile Eregli limanı 
ir,şaatı üzerinde ve gtçen müzake
reıer etrafında sualler sormuştur. 

Em;n Sazak • Eskişehir • mu
kaveıenin akdindeki muvaffaki· 
yet üzerinde durl'{Pı, t>u husus
ta gösterilen büyük ı,ayrete i~aret 
eİmiş ve bugün ytzde dok,anı 
devlet eliıde bulunan bu havıadaki 

Kaı seri meluslu~una ıeç!len Fa
ik Eaysalın mazbJtası kabul edil
miş ve n·umaileyh yemın etmiş!ir. 

Bundan sonra liüyük Millet Mecli· 
sinin 937 yılı ikınci kanun aı· ı he
s plan ile Buyük Millet Meclisi 
muştem ı atındaki eŞ}a hakkındaki 
mazba:al ar okunmuş ve hckümetle 
E eğli kömur şirketi arasında bu 
şirkete aid tesisatın satın alınması· 
n ait mukavelc~in ıascikıne mü
ted1ir ka un layihası muzakere 
edilmıştır. 

ıy a bancı diğer şirketle de ayn isuretle 
oir ania,maya varılması temenni· 
sinde bulunmuştur. 

Bu sonuncu kanu'.l laı ih~sının 

görüşü mesi esnası nda söz alan 
1 ialil Menteşe • lzmır • son on yıl 
içinde havza kömür istihsalatında 

ı;örülen inkişafın İ<tik'ıal için çok 
ümid verici olduğunu ve buradakı 
is.iilsal vasıloları modornize ve 
Havzaya giden hat ikmal edildi&i 
ve liman yapıldığı zoman bu 
mıntıklda kömür istihsaıatı· 

Mithat Aydın. Trabzon• tasdi· 
ki mevzuu münkere olan mukave
lenin en büyuk hc.susiyetinin satış 

bed3lin.n Terk lirası üzerinden tadn 
edilmiş bulunmasında o'.duğunu işueı 

etmiş ve bazı sua:lcr sormuştur. 
H.ıltpler tarafından il.ri sürü'en 

noktalar etrafında ekonomi bakanı 
Ccıal Baı ar tarafından verilen iza· 
halı müteak p mukavelenin tasdi ki. 
ne uit kanun layihası reye konul· 
muş, kabul edilerek toplantıya ni• 
hayet veri.miştir. 

Kamutay cumartesi ııünü topla· 
n•caktır. 
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Akdenizde 
gittikçe 
(Birinci sayfadan devam) 

temayülü olduğu, ümitle kaydedil· 
mekt dir. 

Romada sanıldığına glire, 24 Ma· 
yısta M.srın Cenevre müessesesine 
girmesi işini tetkik için toplana
cak milletler cemiyeti asaırp esi 
içtimaında bu yolda bir adım atı

lacağı görülecektır. Hatta bazı ma. 
hafil, lugılız hükümP.t mahafılinin 
24 Mayısta kal'i b.r teşebbüs yap· 
mak niyetinde oldugu kanaa.in· 
dedir. 

Eu ltalyan mahalilinin söyledik
leri ıe göre, bu hususta dig er Av
rupa hükümetleri ile müzakere.ere 
dahi bn~lanmış bulunmaktadır. Bu 
bükümetlt rin 1 ir çogu ise şimdiden 
böyle bir teşebbüse muvafakatla· 
rini li d rm'şlir. 

Bu da ayni şey •.• 
Pnris 31 {A.A,) - "Jou ,nal. ga• 

zetesinin Rııma muhabırine göre 
lngilız hiikümet mahfe leri, ltalya 
lmperatorlugunun 1 ukukan tanın
ma" m~selesinin halli için milletler 

cemiyetinin 24 mayıs tarihinde ak. 
dedeceği celseoe teşebbüste bulun
mak arzusundadır!Jr. Bu hususta 

Avrupa hükümetle·inin kançebrya
ları ara .. nda müzakereler cereyan 
etmiştir. 

Bu hükümetlerden bazıları cöyle 
bir teşebbüs yapılmasını tasvi? et· 
mişlerdir. 

it timdilik tatlıya bağ· 
lanıyor 

Londra 31 {A. A.) - Havas 
aj ınsının muhabiri bildiriyor : dip
lom tik mahfeliere göre, ispanya 
hLkümeti şimdi gevşerr.ek üzere 
bulunan vazi)etin tekrar vahlmet 

kesbetmesinden korkJn Paris ve 
Londra"yı teskin etmek üzere ltal. 
ya gönüliüleri meselesini Cenevrenin 
tetkıkine arzetmekt<n vaz geçmiş· 
tir. 

Ayni mahleller Sovı etler birli· 
ginin de ademi müdahale komite· 
sinde bu meselenin müzakeresine 
mahal bırakmıyacağını zannetmekte 
çünkü vakayi hakkında elde delail 
n:evcud olmadığını ve Sov~ etlerin 
istediği Pibi bir tahkik komisyO• 
nunun ispanyaya gönderilmesine de 
pek az ihtimal olauğunu kaydet
mektedirler. 

Bu mahafiller bir tahkik heyeti 
gönderilmesi hakkında Sov ıetler 
tarafından yapılan teklifi Grandi· 
nin son beyanatına karşı bir mu. 
kabele tellkki etmektedirler. F •kat 
Romanın itilafl[iriz bir tarzı hare. 

~~~~~-

Zekeriyya 
Sofrası 

Aka Gündüzün tefrıka etmekte 
olduğumuz bu güzel eserini mün
derecatımızın çokluğundan dolayı 
iki gündenberi maalesef koyama· 
mıştık. Okuyucularımız buııünden 

itıbaren bu tcfrikamızı muntazaman 
dördüncü sahifemizde bulacaklardır. 

gerginlik 
gevşiyor 

ket ittihaz etmiş olması bu teklifi 
artık muh·k göstermemekkdir. 

CebelUttarlka gidecek 
heyetimiz seçiliyor 
ispanyanın Cebeluttarık sahilin• 

de yapılacak kontrole yardım 

etmeK üzere hükıimetimizden isten• 
miş olan heyet bugünlerde şehri· 

mizden hareket edecektir. 

Heyet kumandanlığına intihap 
edilen Bahri, e il bayı Safyeddin 

diin salahki ehpresle şehrımize 

gdmi~ti r. )(endi ıne refakat ede

cek dil:er zevat ve mi" tehassısla• 
rında seçilmesine Laşlanmışbr. 
Cebelittarıkta Kara ve deniz müra

kabe idare Amirliği vazifesini göre

cek olıın Bay Safyeddinin maiye· 
tinde diğer muhtei il devletlere 

mensup mütehassislrada buluna• 
caktır. 

ispanya 
Faciası 

Hükumetçiler 
Bir zafer daha 
Kazandılar 

(Birinci sayfadan de~am) 

beri milisleriı seri halinde yaplık. 

ları harekatı tetviç etmektedir. 

Milisler ileri hareketlerine devam 

edertk Vııla Nuova del dugue ka:" 

sobasını sü:at'e işgal etrrişlerdi•. 

Asılerin Lur•daki mukavemeti 
pek zayıf o ' muştur. 

Mili•lerh Cordoue cephe•indcki 
harekatına tayyareler de müessir 

bir surette yardım etmişlerdir. 

Son günler zarfında hava kuv· 
vetleri mütemadiyen düşman 
mevzilerini ve bilhassa Monlo

ro, Penarroya, Pueblo. Nuevo del 

Terribile ve Villa del Rioyu bom• 
bardıman etmişlerdir. 

Asiler kaçıyor 
Cebelüttarık 31 (A. A.) - Ôjt• 

renildiğine göre Almeria'dan gc. 

len hükümet kotaları motrll civa• 

rınd ıki asi kuvv.tlerine taarruz 

ederek bunlara büyük zayiat ver• 
dirmişlerdir. 

Asilerin Malalfa istikamet inde 

rical ettikleri bildirilmekt•dir. 

General Frankoya 
Suikast mi? 

Londra 31 {A. A.) - Roytcr 
ajansının Cebelüttarık muhabiri 

General Frankova karşı bir suiktıst 

meydana çıkarılmış olduğu hak. 

kındaki haberlerin doğru olmadı· 
ğını •bildirmektedir. 

-ACIK sez-

Frensız kabinesi 
Cumhur reisi Lebrönün başkanlı

ğında toplanarak 
beynelmilel vazi:t eti konuştu 

Paris 31 {A. A.) - Kabine bu gün Reisi Cumhur Lebrön'ün riyase
tinde topl .ınarak hemen hemen münhasıran beynelmilel vaziyetin tetki· 
kiyle meşgul olmuştur. 

Ha iciye nazırı Delbos, lsp1 nya işlerine ademi müdahale komitesinin 
mesaisini, kara ve deni1 kontrolü meselesinh bugünkü halini ve lspan• 
yadaki ırönüılülrrh geri alınması için yapılan müzakereleri anlatmıştır. 

Yeni !talı an· Yugoslav anlaşması da görüşülmüştür. 
KJbine Mısır kapitülasyonları meselesini telkık için 14 Nisanda Mont

trö'de tcplaııacak olan konferansa memur Fransız murahhaslarını ta
}in etmiştir. Heyete müsteşar Dö Tassan riyaset edecek ve mebus Hy· 
man• ık·n ci muıahhaı olacıktır. 

Nihayet kaline m hrukat hariç olmak üzere perakenpe ticarette kırk 
.saallik hafta mesaısini mecburi kılan layihayı tasvip etmiştir. 

• • • 
Feci bir ekispres kazası 

Paris 31 {A. A.) - P aris-Henda>e ekspresinin Dax cıvarında yol
dan ç.kmosı suretile vukun gelen ş mendifer kazası kurbanlarının haki· 

·ki sayısı şudur : 

Bir kişi ö'.müş, b"ri ağır ve 44 ü hafif olmak üzere <45 ki~i yar~lan• 
mıştır. Kaza, vagonları baghyan ziı.cirlerden birinin kırılması nctıcesınde 
vukua gelmiştir. 

• • • 
Adapazarı Türk Ticaret Ban-

i Heyeti kası Umum 
Banka bundan böyle sadece uTürk 
Ticaret Bankası" namını alacak 

Ankara 31 (A.A.) - MAdapazarı nin verimi olarak bütün karları ve 
Türk Tıcaret Bankası~ heyeti umu- mevdnat faizlerini kar,ıladıktan 
miyesi bugün banka m ·rkezinde maada 189,98() lira 4() kuruşu kar 
idare ırecl si ba kanı Nusret Ne- tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. 

rayın başkanlı~ında birbirini müteak'p Bu karın, 99,951 lira 51 kuruş es. 
ale ade ve fevkalade iki toplantı ki idare zamanına ait işlerden liki· 
yapmıştır. dasyonu yapılab !enlerin açıkları 

Heyeti umumiyenin alelade top. için 32,743 lira 72 kuruşu amortis-
l•ntısında idare mecl si raporu ile man olarak ve 44.187 lira 89 kuruşu 
1936 yılı ti:ançosu okunarak l&S• eski pla,mın meşkuk matlubatına 
vi;> edilmiş ve idare m~clisi azalı· karşılık olarak ve 3.103 lira 28 
ğından ayrılan Ha}ru.lah'ın yerine kuruş da 1924 den müdevver za· 
Emlak ve Evtam bankaoı genel rara mahıup edi mek üzere ayrıl· 
direktörü Cevdet, mur•k'p iklere de mıştır. 
ziraat bankası hukuk müşaviri Maz. Fevkalade heyeti umumiye top. 
har Nedim Giiknil, Anadolu •jansı lanta.ında ise bankalar kanununa 
mubaseb.cisi Cemil OUen seçil- tevfıkan esu nizamnamede yapılan ta• 
mışlerdir. • dilat ittifakla kabul edilmi' ve bu 

idare meclisi raporuna nazaran arada mıntakavi bir ırahiyet ifade . 
bankanın faaliyeti geçen senel re eden Ad p zarı isminin kaldırıla-
nisbetle çok genişlemiş bulunmak- rak, bankanın sadece Türk Ticaret 
tadır. Bankası ismini alması tasvip olurı-

Banka 936 yılı içindeki faaliyeti· muştur. 
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Belgrad toplantısı 
~--=;;....~~--=:....~-~ 

Küçük itilaf devletleri yeni 
bir askeri pakt yapacak 

-----·---
(Bidııci sayfadan devam) \ 

~il edecektir. Bu pakt ile, küçük 
antant dev etleri, !Cbebi)'et verilme 
miş bir tecavüz takdirinde biribır
lerine ya ı dımda bulunmayı taahhüd 
c liveceklerdir. 
Çek hariciye nazırının 

beyanatı 
Paris 31 (A.A.) - "Ce soir. ga• 

zetesinin Prag muhabirine be a• 
nalla bulunan lıaricıye nazırı Krolta 
Almanya ile Çekoslovakya ara• 
sındaki münasebetlerden bl'hsede· 

rek Almanyanın Çekoslovakyaya 
taarruz etmeğe niyeti olm•dığın• 
dan emin bulunduğun~ söylemiStir, 

Nazır demiştir ki: 

Almany:ının bütün Avrupa ile 
uzun sürecek bir harbe girmesi ih· 
timali olmadığı her~esçe malüm
dur. Habeşistan, hatta l•prnya 
n evzuubahs olduğu müddetçe 
Fransa Mil bir vaziyette kalabilir. 
Çünkü bu memleketler onun mül• 
tefiki değildir, Fakat memleketimiz 
mevzuubahis olduğu zaman i§ de· 
ğişir. 

Ya lngiltere Hariciye Nazırı 
Edenin A\·am kamarasındaki be
yanatını okudu•uz mu? Sovyetler 
birliği ile küçük itilafı hesaba kal· 
m•dınız mı? Hatta Polonya ve 
Belçıkayı,da unutmamalısınız. Al· 
man ricali, memleketlerin hemen 
hemen tecrid edılmiş bir vaz'· 
yelle bu 1 un d u A' u şu sırada 
b,r sergüzeşte atılmıyacak kadar 
ihtiyat sahibidirler. 

Tuna memleketleri hakkında 

Krofta, Avusturyanın ııenişlemek 

isti;en Almanya tarafından tehdid 
edildiğini ve ltalva tarafından da 
~afı derecede müdafaa edi'med'l!'i
ni ve bunun için kom~ularına dön· 
mek ihtiyacı karşısında kaldığını 
söylemiştir: 

Nazır, Macari<landa da aynı ar
zunun tezahür etmeğe başladığını 
kaydederek şu sözleri ilave etmiş
tır: 

"Bana inanınız, Paris ve Londra 
diçlomasilerinde ı eniden dojtmaya 
başlıyan şiddet sayesinde •Ulh ta. 
raftarları için artık korkulacak bir 
şev kalmamıştır. 

Şutnlgln Roma seyahati 
Roma, 31 {A. A ) - Messagero 

gazetesinini bildirdi>ine göre Avus
turya Başvekili B. Şuşnig, Romaya 
9 Nisandan evvel gelemiyecek, zira 
daha evvel Belgrada uıtrayacaktır. 

Türkkuşu 
Faaliyeti 
Genişliyor 

(Birinci sayfadan devam) 

na bir an evvel başlama:arı için 
bugünden itibaren m ıallim ve pla
nör göndermiye başl•mıştır. 

Eursaya dört planör, Adanaya 
beş, lstanbula üç, lzmire iki. 

Bursaya Abdürrahman, Ekrem, 
Rüstem, Adanaya Fikri Mer.med, 
Cemal Uygun, l<tanbula Alaeddin, 
Selçuk, lzmire Hüs•)'in, Hıkmet 

Bölge temmuz başına kadar tale
beı e a. provası verdirecekler mu• 
vaffak olanlar yapılacak seçimden 
sonra lnönüne gideceklerdir. 

Japon 
Meclisi 
Feshedildi 

Tokyo, 31 (Hususi) - Diyet 
meclisi, Başvekil B. Hayaşi'nin tav· 
siyesi üzerine feshedilmiştir. Baş • 

vekil, siyasi partilerin apstrük,von 
yaparak çok mühim kanun proje -
lerinin müzakeresine mani old,ık

larını söylemiştir. 

Yeni seçim, 30 Nisanda yapıla -
caktır. 

Yurtta ilk 
Tahsil 
Vaziyeti 
Ne kadar para ve 
Kaç muallim var? 

[Birinci sahi!eden devam] 
31.078.462 liradır. Ayni sene bu pa
radan 1.2.043.247 lirası kültür iş -
lerine harcanmıştır. Gene bütün vi
liıyctlerimizin 935 deki genel ge
lirleri 37,271.064 liradır ve 12.186.645 
lirası kültür işlerine ayrılmıştır. 

Kültür direktörleri 
Valiliklerin kültür işlerini ve bu 

arada ilk öğretim ve eğitim mese

lesini, idare eden kültür direktör
lerinin formasyon bakınundan du
rumları şudur: 

Dört kültür direktörü idadi ve li
se mezunudur, 22 kültür direk -

törü öğretmen okulunu bitirmi~ -
tir. Bir kültür direktörü kadastro 

okulu, bir kültür direktörü, Siya -

sal Bilgiler Okulu, on beş kültür 

direktörü, Gazi Terbiye Ensti -
tüsü, bir kültür direktö -

rü Frankford muallim mektebi a

kademisi, 10 kültür direktörü da-

rülfunun edebiyat fakültesi, 3 

kültür Jirektörü riyaziye, 2 kültür 
direktörü, felsefe, bir kültür di -
rektörü tabiiye ve bir kültür direk
törü de hukuk mezunudur. 

Öğretmenler 
İlk öğretim işlerinin en mü -

him bir kısmı olan öğretmenler 

meselesinde yurdumuzun bugünkü 

durumu şudur: İlk öğretim öl( -
retmeleri arasında 180 yüksek okul 
mezunu, 418 lise mezunu, 9,164 öğ
retmen ckulu mezunu. 2.252 orta 

mektep mezunu, 1.823 ilk okul me
zunu vardır, Vekil öğretmenlerin 

sayısı 585 dir. Hepsinin yekunu 
14437 dir. 

Teftiş 

İlk öğretim teşkilatında teftiş 

kadrosunda son yıllar içinde mes

lek bakımından lüzumlu bir çok 
tasfiyeler yapılmıştır. Bugün kül

tür bakanlığının kadrosun~a vazife 

gören müfettişlerin formasyon du· 
rumları bakımından şudur· 

Viyana Ppedagoji En;titüsün

den mezun 3, Gazi Terbiye 

Enstitüsünden mezun 33, Öğret -

men okulundan mezun 150, idadi

den mezun 4 müfettiş olarak 19() 

müfetti§ vardır, Bu.günkü okul sa

yısına göre bu rakam çok az oldu

ğundan, bakanlık, mümkün oldu

ğu kadar kısa bir zamanda müfettiş 

yetiştireLilmek için gazi terbiye 

enstitüsiınün pedagoji kısmına çok 
talebe almaya başlamıştır, 

Bugünkü müfettişler sayısı 933-
934 istatistiklerine göre Türkiye 

okul, öğretmen ve talebe sayısına 

nisbet eciildiği zaman şu vasatiler 

meydana çıkmaktadır: bir müfet
tişe 33 okul, 8() öğretmen ve 3111 

talebe düşmektedir. Bu mevzu Ü· 

zerinde, müfettiş sayısının arttı -

rılmasını gerekli kılan en mühim 
amil bir müfettişe düşen saha me

selesidir. Türkiye mikyasında va
sati olarak bir müfettişe 4105.6 ki

lometre murabbaı bir •aha düş • 
mektedir. Bir müfettişin her vi -
!ayette } isscsine düşen okul sayısı 
başka ba kadır Mesela İotanbulda 
bir müfettişe 19, İıMirde 31, An -
karada 22, Çanakkalede 35, Antal
yada 34, Erzurumda 25, Kırşehir
de 40, Çoruhta 37, Orduda 70, Ur
fada 28, Vanda 17 okulun teftisi 
düşmektedir, 

1 Nisan___,,, 

Deniz devletleri 
arasında 

Tokyo'dan bildirildiğine göre Ja• 
ponya, büyük harp gemilerinin • 
teçhizinde azami top hacmini on 
altı pustan ondört pusa indirmek 
için geçen sene Londrada verilen 
karara tabi olınıyacaktır. Japon -
ya bu kararile harp gemilerı in • 
şasında ve bu gemileri teçhizde 
hiç bir kayıt ile mukayyed olmalı< 
istemediğini bir kerre daha dün • 
ya}a ilan etmiş bulunuyor. 

Ma!Umdur ki geçen senenin Mal'· 
fenrası, 1936 senesinin so • 
nunda nihayetlenecek olan 
192:! Vaşington deniz mu -
kavC'lesi'lin hükümlerini uzatmak 
için yapılmış bir teşebbüs idi. Bu 
Vaşington deniz mukavelesi harp 
sonrası devrinin si!fıh meselesi ü
zerinde yapılmış yegane muv 0 f • 
fakiyeti itilıifı idi. Vaşington an • 
!aşması iki kısma ayrılıyordu: 

1 - Her de,·'elin salııı:ı ol•ca • 
ğı donanmcının m~"cmu t-onajı ta
yin edilmis ve İngil'ere ile Ameri· 
kanın be er nisbetine karşı Ja • 
paryaya üç, İtalya ile Fransaya da 
bir ve üç çeyrek a}Tılmı~tı, 

2 - Her gemlni,ı tonajı ve teç
hizatı tahdit edilerek gemi hacim • 
!erinin otuz beş bin tonu, top • 
)arın da on altı pusu geçmiyeceği 
kabul edilmişti. 

1U36 senesi sonuna kadar meri 
olan bu anla~ma, Japonyanın ken
di hissesine ayrılan üç nisbet ile 
iktifa etmeyip Amerika ve İnril • 
tere ile müsavat istemesi yüzün· 
den suya düşmüştür. Fakat Ja • 
ponyadan başka Vaşington muahe· 
desini imzalayan ciğer devletler, 
geçen sene Lordra,ia toplanarak bu 
muahedenin yerme kaim olmak ü
zere şu noktalar üzerinde muta • 
bık kalmışlardı: 

1 - Otuz beş bin tondan daha 
büyük gemi inşa etmemek. 

2 - Deniz programlarından bi • 
ribirini haberdar etmek. 

3 - Top hacmini on altı pusları 
on dört pusa ındirmek 

Fakat Japonya bu kararhra iş· 

tirak etmediği gibi, o sıralarda ha
beş harbi dolayısile, hakkında !eC· 

ri tedbirler tatbik edilmekt~ bu -
lunduğundan İtaly ·, da bunlara il· 
tihak etmemiştir. Binaenaleyh mu· 
kavele ancak İngiltere, Amerika 
ve Fransa arasınd~ yapılmış de .. 
mektL Maamafih 1 'isan 1937 ta
rihine kadar Japonva ve İtalya da 
sonuncu fıkraya iştirak ederse, bü· 
tün devletler hakkında meri ola· 
caktır. İtalya, Japonyanın da ka • 
bulüne bağlı olmak üzere top ha· 
timlerini on altıd3n on dörde in

dirmeği kabul ettiğinden btı hi:k· 
mün meri olması ıçin yalnız Ja • 
ponyanın buna iltihak etmesi kal· 
mıştı. İşte bu ilibarladır ki ,T.ıpcn
yanın kararına ehemmiyet veril· 
mckte idi. Japonyc.nın, top hacim· 
!erini on altıdan on dörde indir -

meğe razı olmamar.ile diğer dev -
Jetler de serbest kalıyorlar demek· 
tir. Şimdi Japonyünın om~ tınş 

bin tondan da büyük harp gemisi 
yapacağından korkulmaktadır. E • 
sasen top hacimlerinin tahdirli, do· 

layısile, gemi hacimlerinin tah • 
didi demek olduğu içindir ki Lor
dradaki karara ehemmiyet veri • 

liyordu Büyük topları ancak bü
yük gemiler taşıyabilir. Ve müte
hassıs!aı ın kanaatlerine göre, otu, 
beş bin top bir geminin en bü -
yük top on altı pusluktur. Hatta 

İngilizler, bu hacimdeki gemile~ın 
on dört ·pusluk toplarla teçhiz e
dilmelerini daha elverişli bulduk

larını söylüyorlar. Bu itib.ırladır 

ki Japonyanın kararına rağmen, 

İngilter~ inşa etm2kte olduğu be· 

şinci Corc ve Priaceoz Wales na· 
mındaki zırhlıları ve 1937 senesin

de inşasına başlanacak olan üç ge· 
miyi on dört pusluk toplarla teç· 
hiz etmek kararından vaz geçır.e· 
mişlrL İtalya 1934 senesindenberı 
inşa etmekte olduj:u otuz be~ bin 
tonluk Vittorio Vcnito zırhlısını 

on beş pusluk toplarla teslih edi· 
yor. Fransa da 1935 senesinde in -
şasına b<:şladığı gwe otu• bc~er 

bin tonluk Richilim ve Gean Bart 
zırhJıla,·ının üzerine on beşer pus· 
Juk loplar koyacak. Amerika öte· 
denberi ağır top ve büyük hacim -
de gcmı tarafdarıdır. Fakat Ha • 
zırarıda inşasına b&şlayaca~ı ı:e • 
milcrın b.lahlann hakkındaki kara· 
rını Japonyanın kararına talik et· 
miştL Şimdı bu gemileri on altı· 

şar pusluk toplarld teçhiz cdec ". 
ğine şüphe yoktur. 

Görülüyor ki bu senenin ba • 
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M arianne gazetesi haftada bir defa çıkıır; iki yüz bine yakın sürümü var• 
dır. Geçenlerde Ankaraya gelen ve devlet ada~larımız t~rafın~an 

Elektrik 
Şirketinin 
Tesisatı 

J Gümrük ve ./Navlun Çiğned i 'l"'ürk musiki~i. 

Şoför Arifin idaresinde.1htelif p.a~ 
kamvonu, Kuşdilinden g 

kabul olunmuını istiyen hır muharrır, bıze, 

Marianne'ın Türk dostu olduğunu Ja söylem işti. İnhisarlar Komisyonu 
Ali isminde bir şoföre çarpı. 
yaralamıştır. Fıkr8nın içinde gördüğünüz karikatür, işte bu 

gazetenin son nüshasında çıkmı.ş~ır.. ~~r~katürcü, 
Türk inkılabı diye bir şeyler ışıttığı ıçın, yata· 
ğan ve sarığı çıkarmak liltfunda bul?n":'uş~a .d.a, 
Cezayir püsküllü fesi bizim i~in kaJı. _bır ılerılık 

alameti telakki etmiştir. Hepsı olabılır_: Fak~t 
karikatürün altındaki yazı, Fransız munevver~
nin, başka milletier hesabına, cehalet v_e fazı. 

Tetkikat yapan Nafıa he· 
yeti çalışmalarını bitirdi 

Vekaleti Toplandı 
Kaza etrafında tahkikat 

maktadır. 

19,30 yap 
rim 

• 

Elektrik şirketinin he5aplan üze• 
rinde tetkikat yapan konıiıyon ça
lışmalarını bitirmiştir. Komisyona 
riyaset eden Nafıa VekAleti teftiş 
heyeti rei5i Bay Şefik dfın gazete
cilere demiştir ki . 

Bu veklletln kald ırıla· 
canı ve maiye"'" iki 

vekllete ayr ılacağı 
söyleniyor 

Mal sahipleriyle acente· 
lerln mutalaaları alınacak 

Ticaret eşyası nakleleden vapur• 
lara ait bir navlun mukavelesi tipi 
tesbit edecek olan komisyon dün 

bir toplantı yapmıştır. Esas iti
bariyle bir.1,mukavele tipi tesbit 
edilmiş ol- la beraber yükleyici· 

lerle nakli,'::°ciler arasında çıkan 
yeni bir ihtilaf bu husu5taki tetki
katın yeniden derinleştirilmesini 
icap ettirmiştir. 

Men dakkadukka. Meşhur darbt- n 
meseld'r: Çuvaldızı kendine, iğneyi 
başkasına ... 

1 t . r..n ne derecelere kadar mubah gormekte e sız ı,.. B" . 
olduğuna yepyeni bir işarettir, ızı tanıma: 
mağı kendilerine hoş görürüz. Fakat kendı 

üniformaları içinde yamyam dolaştırmağa taba~
"'ül edecek kadar havsalası genişli yen . bu. ?1u• 

Vverlere bizim haysiyetimizin kendılerınınkl 
ne ' . . B"" l . . insten olmadığını hatırlatmak ısterıl. oy e 

ile asla muk_ayese ed~ır .C 1 deki Fransızların fotoğrafları altına pek 

Zarar yok şoförler iğneyi kendi. 
leı ine soksunlar, çuvaldızı bizt! 

Yine meşhur darbımeseldir: 

karikatür leıandlanb. 1~om~~fer:~at bıraksınlar. Fatay 
haklı olar~.k kona ı ır. 

Aıdliyede:· 

" _ Tetkikatımızı bitirdik. Ya. 
kında Ankaraya gidiyoruz. Bir 
rapor hazırlayıp vekalete arzede
ceğiz. Raporu hazırlamadan tetki. 
katımız hakkında birşey söyleye. 
mem.,. 

Dığer taraftan aldığımız malü. 
mata göre şirketin şebek~si evvel· 
ce 15 bin aboneye göre yapıl
mışken senelerden ıonra hu mik· 
dar yüz bine çıkmıştır. 

Ankaradan verilen bir habere 
göre, Maliye ve inhisarlar VekA
letlerinde mühim değişiklikler ya. 
pılacaktır. Söylendiğine göre Mali. 
ye Vekaleti varida.t işlerile m~şgul 
olmak üzere Hazıne VekAletı ve 
masraf işlerlle meşgul olmak üzere 
Maliye Vekaleti unvanlarile iki 
vekilete ayrılacacaktır, Gümrükler 
ye inhisarlar Veklıleti de, Umunıt 
Müdürlük hal"nde Hazine VekA· 
Jetine bağlanacaktır. 

Yükleyici mal sahipleri ile nakli
yeci acentalar arasındaki bu ihtilaf 
karşılıklı menf atlerin çarpışmasın· 
dan ileri gelmiştir. 

Bin nasihattan bil' musibet ycy· 
dir. Tedbirler, na<inatlar, cezalar, 
şikayetler, ahufigan vız gelen bu 
modern makinistlere böyle hakikr 
bir musibet, kazanın ne demek 
oldu~unu öğrenir de belki başımız 
selamete erer! 

Kayıp seyyahlor 

Şehrimize gelen Alman seyyahla. 
rından ikisi kaybolmu,. aramışlar, 
tarsmışlar bulamamışlar. Numarasız bir hamalın 

Garip_ m~ceraları 
Bu münasebetle şirketin tesisatı 

bu günkü ihtiyaca göre nok5an 
addedilmektedir. 

Gümrüklerden çı · 
karılan mallar 

Bazı klmseıerln hlle 
yaptıkla r ı anlatılıyor 
Harıçten mal ithal eden bir çok 

Navlun komisyonu dün bu ciheti 
tetkik etmiş ve her iki tarafla da 

temasa karar vermiştir. Komisyo
nun çalışmalarının uzayacağı aııJa. .. 

Kaptan, vapur halkı, polis telaşe 
düşmüş. 

Fakat nihayet kayıplar bulunmuş, 
meselenin acayipliği de anlaşılmış. 

Üsküdar 
Tramvayları 

şılmaktadır. 

Çivi 
Fiatları 

Hamal Ali çırılçıplak bir halde 
yakalandı ve bir g_ün. hapse 

mahkum edıldı 
iki gün evvel, Galata rıhtımına 

}'ana~mış bir vapurdan f'~ya çıkar• 

ın •k isteyen Ali i<m.nde bir hama· 
lın numarası olrradığ'ını gören bır 

-·--
karar verilmiştır. Aynızamanda, 

harekeli emniyeti muhil de ıtörıil· 
dü;ünden derhal tevkif edilmiştir. 

Umumr heyet dUn top. 
lanerak bllnçoyu 

tetkik etti 

kimselerin son zamanlarda bır çok 
hileler yaptıkları anlaşılmıştır. 
Gumrük muhafaza teşkiliitı yaptı
ğı tetkıklerdc mal kalıtelerini aşa
ğı göstermek suıctile gtimrük re
sımlerinden istifade ~dılmek isten

diğini meydana çıkarını~tır. Meseli 
tamamen ıpekli bir kumdş pamuk
la karı~ık gibi gösterılmektc ve bu 
suretle az gumriık resmi verılmek

tedır. Bu diğer bir çok eşyalar ü

z~rinde de tatbik edılmektedir. 

Vekllet tesbit etti. Teb· 
llgat yapılması bekleniyor 

lktısat Vekaleti çivi fiatlarını 
16,5 kuruş olarak tesbit etmiş, faka! 
bu hususta alakadarlara henüz teb
ligat yapılmamıştır. Çivi önce 13, '.> 

kuruştu. Fiyatların arttırılması do-

Meğer, seyyahlar şehre çıkıp bil. 

medikleri bir içki olM rakıyı çe
kişdirıııişler ve bitt•bi kör kütük 

sarhoş vapura dönmüşler, kamara· 
larına girecekleri yerde anbıra 
dalmışlar ve bir kenarda sızın şiar. 

iki kayıp seyyah, nihayet böyle
ce anbarda bulunmuş. 

Polis eşya 

etınem.ştir. 
çıkarmasına müsaade 

Ali, bunun üzerine, 
- Numaram yok diye aç mı ka

laca'ıın ? Ekmek parasını nasıl çı· 
karalım? dıye yaygara yapmıya 
başlamış, bir taraftan da, bir buh· 
tana tutularak, elbi<elcrini parça• 
layıp soyunmıya başlamıştır. 

Polisin ve etrafına toplananların 
ta, si 1 e ve ihtarlarına rağmen, ana
dan dJğnıa so;unmuş ve rıhtım 
Üzerinde ko:ma ğa başlamıştır. Po
lis ve yolcularda arkasınddn ko
~ar ık Aliyi yakalaıııışlardır. 

Evvelki gün Beyoğlıı sulh ceza 
Inahkemesinde muhakeme edilen 
Alioin bu hareketi adaba muhalif 
8ôr(i m:ış, bir gün hafıf hapsine 
karar verilmiştir. 

• • 
Bir amelenin 
Baışına gelenler 

110 kuruş için 1500 kuruş 
ceza verecek 

iki üç gun evvel, doklar Horho
runinin Ceyoğlundaki apartmanına 
Riderek 110 kuruş alacak isleyen 
Ve doktorun böy 1e bir borçlan ha. 
beri olmadığını 5Öylemesi üzerine, 
taşla kapının kristal camını kıra:ı 
arııeıe Ct mal, evvelki gün Beyoglu 
•u:h ceza mahken,e>ine verilmiştir. 

Cemal, doktorun yeni } aptırdıgı 
•Parı m ınına tuğla taşıdığını, o za
llı ından kalma -110 kuruş ~ıacağı 
Oldu unu, gidip istey.nce dokto
tun borcu inkar ellıflini, onun üze. 
tine c 1mı kırdığını söylem iş ve 
<lenıişlir ki: 

• • 
Takas 
Suiistimali 
Muhakeıne gi.lmrUk mUfet· 
tişinin celbi itin başka 

güne kaldı 
Meşhur kereste takası suiistimali 

davasına aslıyc ü~üncü ceza mah· 
keme•inde devam edilmış •r. 
Müdueıumuml bazı aleplerde 

bulunduk t3n sonra, G rük mü
frttişi Ali Krmdlin ça !arak şa. 
hil olarak dinlenmesioe, takas şa. 
ha del namelerinin asıllarının 11erede 
o!dugunun ve bu suiistimalie hazi
nenin mütezarrır olup olmadığının, 
zarar görmüşse zarar miktarının 

Giımrük ıdaresinden sorulmasına ka.. 
ror verılmlş ve duruşma 21 Nisan 
saat on dörJe birakılmıştır. 

• • 
Bir otobüs 
Faciası 
Bir çocuğu çiğneyerek 

öldüren şoförün 
muhakemesi 

Karar.ümrıikle Ac.çeşme tram
vay istası onu ara•ınrla kullandığı 
otobüsle 'r aşar i.<.m;nde 7 yaşında 
bir çocu!!"a çarpır•k ö'ümiine se· 
bep olmasından suçlu ~oför Mah
yanın muhakemesine asliye ikinci 
c e ~ a m ah k em" si n de dev,ım 

edilmiş, yolculard n Basrı ve otel 
kamarotu Zehra ıle otobüsün bilet
çisi Osma şahıt olarak dinlenmış· 
!erdir. 

Üsküdar ve Havali•i Tramvay. 
ları Şirketi heyeli umumiyesi dün 
şırkelin Üsküdardaki mer. 
kez nde toplanmıştır. lçtimado; 
evvelkı gün Ankaradan şehrımize 
dönen Şirket Müdürü mes'ulü Nec
meıtın Sahır müessesenın son bir 
yıllık laalıyeti hakkında izahat 
vermiş ve bir 1endik bilanço tet· 
kik edi,miş ve murakıplar seçil. 
miştir. ücretlerde Lenıılat yapıl. 

nı&.sı 

Naha 
işı bu toplantıdan 

Vekaletince tetkik 
sonra 
edile-

Bu usule bılhassa fabrıkalardan 
alınan orıjinal faturaların menşe , 

şehad~lnamclerinde yanlış gö•te • 

rılıPPk ~uret!le yapılmakt~dır 

Gümrükler idaresi bu hususta Ja. 

7.ıın gelen tedbir lcri alacak ve bu 
şekılde yakalanan e~yalardan ağır 
cezalar al;ıraktır. 

layı•ile fabrikaları, piyasaya çivi 
arzetmeleri bekleniyor. 

Fakat alakadar yeni fiyatı da az 
görmüş ve Ticaret Odasına yeni
den müracaatta hulunmu~lardır. 

Bunlar çivinin iptidai maddesi 
olan çivitellinin yeniden yükseldi. 
ğini iieri sürmektedir. 

Tıc ıret odası bu cihetin doğru 
olup olmadığını tetkik •lmektedir. cektir. ' 

Elektrik Şirketi heyeti umumi· KÜÇÜK HABERLER 
ye~ı de dün Metro hanındaki mer. p.:... _____ , _______ -."I 
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kezınde toplanmış ve hisseda_ria. * Sut satışı meselesınde 'llt 
1 ----

Gün1rük müsteşa. 
rının tetkikleri rına terııellıi olarak 17,5 lsvıçre mtistahsıllerile eskı süt satıcıları 

frangı dagıtılma5ına karar ver- esnafı tamamile anlaşmışlardır. 
nu~ıır. Dünden ılibaren süt satışını eskisi 

lzmirli Orhan dUn yenlldi. 
Sehzadebasınd:. cb-· ..--Pr0 • 

nası nıaçlarına devam edilmektedir. 
Dun gece ilk olarak T dli\lld Rah. 
mi pcehlı van hrşılaştılar. Maç üç 
5aat sıirdü. Rahmı pehlivan ikiye 
karşı dört sayı ile galip geldi. 
Bundan sonra hıç mağlup olmayan 
hmırli Orh•n ilk dela olarak Yu
murtacı Emru~a ikıye karşı dört 
sayı ile mağlup oldu. Bu pazar 
günü son şampyonluk maçı yapı
lacaktır. 

gıbi sütculer idareye başlamışlar
dır. * Hükümelimiz Paris sergisine 
iştirak etmemrğe karar vermiştir. * Gebze, Dnrıca ve havalısınde 
şakavet yapmakla maznun çetenin 
reisi Kara Alınin dün nakzen ya • 

pılan muhakemesinde cezası 30 se
neden 18,5 seneye ındiri!miştır. * TPdavi edılmek üzere Fran • 
saya gıden Malıye Vekili Fuat Ağ
ralı Paristen Berlıne gcçmışt°ir. * Fişek fiatlarının pahalı ol • 

-- ması sebebilc şehir dahilınde vu • 
Kavanoz hırsızları mah· rulacak kargalara verılen Ü<"ret 

küm oldular beş kuruştan yedı buçuk kuruşa 
Evvelki akşam sadt 19 da, Şeh- çıkarılrnıştır. 

>adebaşında, Fevzıye caddesinde * Ecnebı memleketlerde oturup 
Mehmet Alinin 113 numaralı şekerci memlekctırnizde emliiki bulunan • 
dükkiinından bir •avanoz şeker ça. ların irat paralarının ihracına mü-
larken cürmü me~hut halinde ya. saade edilmesi ıçin tetkıkler yapı-
kalanan Aksarayda TanburiCemil lıyor. 

Ticaret ve idnaıat eşyo
ıarı harıgi ıskelelere 

çıka.,.-.ı~cok? 

lnh;5ar ve Gümrükler müsteşarı 
Bay Adil tetkiklerine devam edi
yor. Bay Adil dün de Liman 
dahilinde gezmiş, dahıl! ticaret eş. 
yasıyle ithalat emtiaıının şehre çı• 

karılacağı iskeleleri gözden grçir· 
mi;tir. Bngün bir toplantı yapıla. 

rak ıskelelerin kal'! yerleri tesbit 
edılecektil 

Merkez Bankası MUdUrU 
Merkez Bankası lsıanbul şubesi 

müdiirü Sait Bankanın Umum mü· 
dür muavinliğine tayin edilnıışlir. 
Saidin yer;ne lzmır şubesi müdiırü. 
nün getirileceği söylenmektedir, Bu 
zattan boşalan Ticaret odası ikinci 
re15 vekilliğine de başka bir zat 
seçilecektir. 

sokajiında "turan Arifle arkadaşı * Fenerde Saffet isminde bir Uzak Şarlttan gelen 
hacı, dün, Sulianahmet Üçüncü kadın, damadı Ömer Seyfeddıni mallar 

(Aç tavui< kendini arpı anba. 

rında) sanır r ibi kırk yıllık darbı. 
meselde inkı'ap oluyor demckt.r. 

Bu sefer (tok ta\•uk kendini ar
pa an barında) buluyor. 

Bu hesapla darbımeseli şöylece 
ıslaha gerek olsa: 

"Ayyaş seyyahın yolculuğu an. 
barda geçer/., --Çinde açlık 

Çinde müdhiş bir kıtlık olmuş 

(25) milyon insan aç kalmış, günde 

on bin adam ölüyormuş. Ve bazı 
yerlerde cesetler bulunamıyorm ış, 

Çünkü Çınliler ölüleri yiyorlarmış. 

Şiddetli bir yamyam1ık başlamış. 
Halep oradaysa arşın burada! Bö • 

le bir haberi nisan balığı dahi yu. 
tıımaz. 

Sonra celepler p1stırma, suc,ık, 
kavurma yapmasını bi miyo larmıki, 

canım eşek eti, mi, gibi köp k 
liıhmı dururken biribirioi yesinler. 

Serdengeçti 

Avrupa ittihadı Cemiyeti 
r eisi geldl 

Avrupa hihadı Ctmiv~ihin 
Rei'i Kont Gudenhof K.ılergi Sor. 
yadan şı hrim,ze grlıniıtir. Kont 
buradan Alinaı·a gi tcı:ektir. Ş :hri
mizde bir konferan5 vermesi de 
muhtemeldir. 

Hlklmler ln t ayin llst esl 
bekleniyo r 

Hakim ve müddtiuoıum:lerın ter
fi, tebdil, tayın ve nakillerine aid 
listenin bu günlerde Müddeiumu. 
rniliğe :eb i~i beklenmekle 'ir. 
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._ Yaptığım işten hiç pişm111 
de~ilim. 
y VerLecek cezaya da razı}tm. 
•lnız, 110 kuruşu alıp bana veri

~· •t .. 

Bunlar, üç ço uğun. karşı tarafa 
gcımek üzere birdenbire otobü5ün 
önüne çıktıklarını, dığer ikisinın 
koşarak kurluıduklarını, fakat, Y J· 

şarın arka Jekerlek ç>murluğuna 
çarµarak yere yuvarlanıp yaralan
dıgını söylemişlerdir, 

Sullı Ceza mahkemesinde ikişer ay baltayla yaralamak suçundan bir Süveyş kar.alı yolile Uzak Şırk-
hapse ve ikişer ayda Emniyeti umu. sene dört ay on gün hapse ve da • tan gelen büWn gemilerin veba 
mı ye na1areti altında bulundurul- madına 200 lira tazminat vermeğe ve kolera muayenesine tAbı tutulma • 
mı~a mahkum edi·m;şlerdir, mahküın edilmişlır ları kararlaştırılmıştır, 

""""'""""""""""'""""'"o·ç ..... ·a·y·i'l"i<"l'a·r·ı'ii"'"'ie'vi'i"i"n"ci'e""'"""""" ........................ .. 
j Türk 
Bankacılığı 

b Doktor da, böyle bir alacaktan 
•beri olmadığını, amelelerin yev

llııyesini kcndisının değil, inşaata 
~•z•ret eden kimsenın vereceğini 
•ô~ıen iı, bu işi, ba~ka maksatlarla t' P mış lir tecavüz olarak telak-
1 Cltiğini de ilave etmiştir. 

la ~•malin suçu kendi ıtiralile de 

l bıı olduğundan 15 gün hapsine ve s ı· 
~a p r.ı ceza~ı·ıa çarpılma~ına 

;ı<laııberi deniz siliı.hlarıru tahdit 
t ıleıı kayıtların bir çoğundan kur
h~laıı devletler arasındaki ~ ı•ış 
beııuz 6emi hacimlerinde otuz beş 
0~11 toııu ve teçhizatta da on dört, 
~İld?eş ve on altı pusu geçmiş de
~ ır. Fakat hiç bfr kayıt ile mu
,;:r:ret clmıyan Japonyan.n tor. 
ııı Reıni hacminde de yarışa çık • 
"'asından korkulmaktadır. O za • 
··'il~ -
lıııı artık zırhlılar, otuz beş bin 
~ .. dan kıı·k, elli, altmış bine çı-
~ak V k ı · · liıt · e bu yüz~n ale erın ın-

bi ı 0 •ıısbettc pahalı olacağı gi -
Jı;;/•kıcı ve yıkıcı kudretleri de o 
Ya, ar trtacak. Her halde Japon-

·•ııı . 
(fa 1ı -<ararı, deniz inşaat yarışın-

•:rırJı bir akibet vadetmiyor. 

4'tınıet ljUkrU E•mer 

Diger şahitlerin da çağırılmaları 
iç"n muhakeme başka güne bıra· 
kılmıştır. 

Bir palto hırsızı 
Tevkif edildi 

Rir nıüddettenberi, M,hnıet na. 
mında birinın Galata rıhtımında 
şiıpheli bir landa dolaştığı görül. 
mek tedir. Dün, Mehmet, bır deniz 
motöründen b'r palto Çdlarken 
y•kalanmıştır. Ondan evvel de •tk 
sık kaybolan motörcülerin plho
farının da Mehmet tarafından ça· 
Jındığı anlaşılmıştır. 

Mehmet, dün, Sultanahınel birinci 
sulh hak imi Reşidin kararile tev
kil edilmiştir. 

Altı a y hapis yatacak 
Deniz yolları işletmesinin Sadık 

zade vapJrunda kamarot muavini 
Nurettinin gemiden 7 battaniye, 
3 t.re yorgan, kaşık, çatal ve sai. 
re çalarak kaçtığını ve yakalanarak 
Sulh mahkemesi kararile te•kif 
edıldiğini bir iki gün evvel yaz· 
mıştık. 

Dün, Nurettin, Sultanahmet birin
ci sulh mahkemesinde 6 ay bap5e 
mahküm ediımiştir, 

ev ve lden 
ted bir alınmalıdır 

Yetımier ve dullara. ait üç aylıklar i.~i, ~~r ~ç ay. 
da bir şehrin mühım bir derdi, üzuntulu bır h~

disesi gibi baş gösterir. Mutlaka şikayetler olur ve 
mutlaka tedbirler alınacağı vadolunur, fakat, yine 
bir üçüncü ııy haylulet elti mi, hiçbir değişiklik olma. 
dığı görülür. 

Yetim ve dul maaşları işi şimdi iki bölümlüdür. 
Bir kısmı maa$larını kırdırmayanlardır ki Mal Müdür. 
lüklerinden alırlar, diğer kısmı kırdıranlardırki Emlak 
ve Eytam Bankasından ,alırlar. Maaşlarını muntaza. 
man alan devlet memurlarının mikdarı yanında pek 
az yekün tutan yetim ve dulların mıaş ıevzıatında 
bu kadar karışıklık ve şikayeti mucip_h~ll.erin tahad. 
düsü ~ebebi hala teşhi5 olunamamış gıbıdır. 

Halbuki bu işin nasıl halolunabileceğini yiııe biz. 
zat bu işin mühim bir yükünü üzerine almış bulunan 
Eytam Banka., göslermiş bulunuyor. 

Banka, Eytam maaşatının tevzii sırasında memur. 
!arının birkaçını tirkaç gi~eye tahsis ede ek yığın 
yıjiın gelen yetim, dul ve mütekaitlerin !'1aaşlarını 
günü gününe tevzie muvaffak olabilmektedır. 

Üç aylıklara aid yoklama ilmühaberlerile cüz lan. 
ların vizeleri nihayet pek büyütülecek ı ir iş o"m1n 
gerektir, Ortada yalınız müracaat yekünunun fazlalı· 
ğı vardır. Fakat, tev2iat yıllardanbcri tecrübelerle 

nihayet normal seyrini bulmuştur. Hala, bu seyri ak
satmak ve yahut aksamasının önüne geçememek ancak 
zamanında ve icap eden tedbirlerin alınmaması dimek 
olur. 

Gerek Mal Müdürlüklerinin ve gerekse ilmüha be r 
yoklaması yapacak .idare amirliklerinin zamanında 
hazırlanıp, bir yerine birkaç memur tahsis ederek 
bu işleri seri ve şikayeti mucip olıo.ıyacak bir ~ekil. 
de halletmeleri ve Mal Müdiırlüklcrinde vaki tevzi. 
atın da Em 'Ak ve Eytam Bankasının usulüne iöre 
hareket ederek tevziatı daha şikAyetsiz bir 5urette 
eda etmeti lbımdır. 

Nihayet bu iş mühim bir teşkilat veya tahsisat 
işi değildir. Bir yerine birkaç gişe açmak, bir yerine 
birkaç memur tahsiı etmek kadar ba5it bir idareciliktir. 

Bir de tevziatta yetim veya dul veya mütekaitlere 
verilen tevzi numaralRrının, onların yaşlarına, 11bhi 
vaziyetlerine göre sıralandırılması icabcder. Eldeki 
cüzdanlar da bu farkı temin edebilmek için kUi 
vesikalardır. 

Her halde, iş başa geldiği zamandan evvel tedbir. 
ferinin ittihazı !Azım olan yetim, dul ve mütekait ma. 
aşlarında hassaı, hatta çok hassa• olmak gerektir. 

Hatice Hatip 

(Birinri sayfadan devam) 

Yine burada, sayın Cehil Bayar ır 
iyi eleman seçmek kudretini de 
överek anmak istiyoruz. Onun itina 

ile seçmiş olduğu genç adamlar, a

dına Tür kiye İş Bankası denen, fa. 

kat hakıkatte bütün bır milleti ve 

Büyük Türkiyevi temsil eden koca 

müesseseyi tıtiz bir itina ile çalış

tırmakt·ı ve ıhtimamla yürütmek
t~clırler. Muammer Eriş, Yusuf 

Ziya, Sadi ve daha bir çok genç. 

liyakat ve doğruluk kadar insan 

gayretine de parlak örnekler ver· 

mekte Liribirlerile yarıştadırlar. 

Bugü;ı bütün vatandaşlar şuna, 

mutlak olarak, inanıyoruz: İş Ban

kası bu tutumla muva!fakiyetten 

muvaffakiyete koşacak, bütün dün

ya için gıpta edilerek tetkik edilen 

bir banka olmak vasfını daima mu
hafaza edecektir. 

Türkün yüzünü ağartan, bir 

çok garazkar körleri susturan bu 

müessese ile ne kadar övünsek az
dır. 

Şlklr Hlzım Ergökmen 
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Dv ıae t 1 erin orduları 
Pire: 5 Atina:4 
Başvekilin de hazır bulundu~u 

Atina, Pire muhtelitleri maçını Pire 
muhtcliti çok güzel hir oyun çıka· 
rarak maçı 5 • 4 kazanmıştır, oyun 
çok zevkli ve heyecanlı olmuştur. 

1 

• 
gı t ti k çe çoğalmakta Beynelmllel temaslar 

Yunan federasyonu önümüzdeki 
mevsim için Kahire ve lskenderiyede 
Mısır mili takımile ve Alinada 
ltniyan milli tskımı ile futbol kar· 
şılaşma~ı karararldşlırılmıştır. Ha
ziran sonunda dıı Bu gar ve Turk 
takımlarile maçlar yap lm•!l içın 
kombinezoniar hazırlanm~ktadır. 

Sovyetler sulh zamanında bile iki milyon 
askeri silah altında bulundurmaktadır 

Voleybol 

K ızılordunun ha1·p ve sulh -
teki kara, deniz ve hava kuv

veti hakkında cMillctler Cemiyeti> 

adındaki almanca mecmuada şu 

Muhtelif zamanlarda resmi ma -

kamlardan bildirilen malümat 'li

hayct s. kııinci So,;-ct kongresm

dc• Stalı 'i'l aJzından ilan edi di. 

F .kat o gundcn bugüne kadar 

K ıııordu her gün biraz daha n
karr nı artt.rmakt.ıd. İlk zama:ı

ı · Sovy~t Rusyada Kızılordu 940 

bin neferden mürekkepti. 10 Ağus
tos 1036 da Kızılordunun sulh teki 

k n v~ti 1,8 veya 2 milyona kadar 
yü'<sclmiştir. 

Bu askerler 100 muhafız fır -

kası, 30 süvari fırkası, 160 topçn 

Ye gcnış mikyasta dı/!er askeri ;ı

ııınardan mürekkeptir. Bir harp 

vukuunda Sovyet ordusunun kad • 

rosu 13 milyon olarak tesbit edil
rniştir. 

Ancak bu miktarı doldurabilmek 

i~in bütün mekteplerle fabrikalarda 

ki ı~rnçler arasında askeri teşkilat 
da yopılmıştır, Bu askeri ruh saye
sinde Kızılordunun yuksek kabi -
livcı lı olması temin edilecektir. 

l !136 d.ın sonra Kızılordunun şi

)jh vaziyeti de şu idi 
!15.000 hafif makineli tüfek, 14 ~~O 

anır makineli tüfek. 1.600 harp a
rat, :n, 7,.500 zır'hJı otomobil, 6 0•10 
tank. 

Kızılorduda motcirlcşmiye p ".: 
fazla ehemmiyet verilmektedir. Fa
kat tayyare adedi 1932 den sonn 
l'Ok gizli tutulmaktadır. 

ın:ı2 de 4300 harp ye 1500 cı, 
k~b t•yyıareein<e malik olan Kı· 
zılordunun 1937 deki vaziyeti ne r
lnbilir? 

FRANSANIN KUVVETİ 

Frans.ının ordu kuvYeti komşu 

devletlerinin vaziyetine göre yi.ık
sek rakamda bulunmaktadır. 

Bugün Fransada 47 bin jandar

ma, 42 bin muhtelif mıntakalarda

ki hudut kuvvetleri hariç 625 bin 

kişilik bir ordu vardır. 

Fransa; ordu ile birlikte Avru • 

\ 
iıi ,. 

ı\ 

Sov_qt4 ordııları Baıkumandanı Voroşilof bir manecıradan ıonra rapor 
dinliyor 

pndaki kom!ju devletlere karşı hu- zere 24 milyar frank tahsis etmi~ -

dutlarının tahkimatına fazla ehem- tir. 
mi yet vermektedir ÇEKOSLOVAKY A'NIN TAYYARE 

Orduda motörleşme hareketin~ KUVVETİ 
başlanmıştır. Yeni silahlanma prog- Çekoslovakya 1936 da tayyare 

ramına göre piyade, topçu ve dığer kuvvetıne uek ziyade ehemmiyet 
sınıflar azami derecede motorlu vermıştır. Mevcut fabrikalar R,, -

siliıhl.ardan istifade cdcceklerdır. m.ı nya ile dığer memleketlere 'e 

Bugün Fı·ansa ordusunda en az 

4.500 harp arabası, 16 bin hafıf, 

18.500 ağır makineli tüfek bulun -

maktadır. Bir harp vukuunda b~ 
rakam pek ziyade artacaktır. 

f ransa hava kuvvetine de pek 7İ
yadc ehemmiyet vermektedır. :3u-

gıh Fransız hava kuvveti 2.700 za
bit, 3.900 küçük zabıt ve 6.000 ne· 
ferden ibarctlır. 

tayyare satmakla beraber memle

ket tayyare kuvvetinı 1450 ye çı • 

karmışlardır. Bunun 80 i jand-ır

ma ıçın ayrılan tayyarelerdır. 

BAL TIK DEVLETLERİNİN 
KUVVETİ 

Estonya: Sulh kuvveti 14 bin ki

şilık ordu, 100 tayyareden ibar'~

tir Harp kuveti de 150 hın kışılık 
ordudur. 

Letonya: Eulhteki kuvveti 23 500 

Atina voıeybo; şarrpiyonasını 

Üniversite takımı kazanmıştır. O ıi
versiteliler en kuvveti r1' in' .... ; 
ohn Tayyare takımını da yenm;ş 
ve bu sene ılin vo.e uoı şampıyoıı• 
luğunu kazanmıştır. 

Atletizm 
Paskaslyada hansız atletleri Ati

noya ge:erek Yunan aUetlerile mü· 
sabaka yapacaklırdır. 

Venüs Yunanistanda 
Romanya;ıın kuvvellı t:tl\ım a .. 11• 

dan Venüs Ali ıad~ Ywıan M.ı.i 
lakımiie iki m,ıç yapac ıktır. 

Bu takım Rom 'nyanın en kuv· 
vetli profes~onel hıtbolculJnnı 
oynatmaktadır. Aralarında bır de 
rum futbolcu vardır. 

Kimya talebesinin 
gezintisi 

Fen fakiıltesi, Kımya enstitüsü 
talebe!erı Mayısın 9 ncu guniı Bu
yukaday-ı bır gezinti tertıp edeoP.k
lerdır. Bu hususta guzel bır prog
ram hazırlanmaktadır. Gezıntiye 

profe•iırler de ıştırak edeceklerdır. 
Gezıntı gı.inüne mahsus, bır de 
mızah gazetesi bastırılacaktır. 

Dağcılık klübUnde 
Şehrımızdekt Hatay Erkıntık Ce

mıyetı yenı ıdare heyetı, yem bır 

çatışma programı çızmıştır. Cemı

yet Nısanın sonunda, Dağcılık Klü

biınde, bır cHatay gecesı. tertıp e
dectktir. O gece, şehrımızdekı bu

lun Hataylılar buraya gelecekler 

ve heyecanlı merasim ve eğlence -
in yapılacaktır 

Maamafıh tayyare nezareti em -

rine 3,5 mılyar frank tahsisat ve

ıilmış tir. Bu para ile en modern 

tayyareler yapılacaktır l!azırla • 
ııan plitna göre, Fransa'nın on bin 

ki~iiık bir tayyare kadrosu bulun
ması lazım gelmektedır. 

-ls T A N B U .:-ı kışııık bır ordu ve 130 tayyaredı~ 

Harp ıçin 200 000 kışilık hır ordu l 
k.astr9 u Vııuı.14--

T1caret ve Zah1re 
Borsası 

31 / 3 / 937 

Tayyare ihtiyacını temin edebil
mek için Fransada dört tayyare 

fabrikası kurulmuştur. Bu fa brik•
!ar Fransanın ihtiyacını temin e

deceği gibi harice de tayyare :,a 
tabilecektır. 

Fransa silahlanma için bütçe~I· 
ne 14 mılyar orduya, 5 nulyar ha • 
vava, 5 milyar bahrıyeye olmak il-

f 
~, 

• 
' 

i 
l 
1 

Lı tvanya. Eulhtekı kuvveti 30.00U 1 

kışılık ordu olup harpte bu rakam 

20J 000 olarak tesbıt edılmıştir. 

Hava kuvvetı 90 hudut ve yirmi 
de ihtıyat olmak iızere 110 tayy.1-
reden ibarettir. 

Fınliındiya: Sulhteki kuvv?'.i 
30 OUU kışılık ordudur Harpte ıse bu 
rakam 300.0UO bın kışı olarak too'ııt 
edılmıştır 

edıimiştir. Hava kuvveti de 120 
tay yaredir. 

··-s~·"b~~ ................................................. I 
Ucuzlayacak 
Zeytinyağı ve sabun ıhracatımı -

zı arttırmak ve aynı zamanda fiat
Jarını ucuzlatmak ıçin yapılan tet
kıkat ikmal edilmıştır. 

Bu hususta hazırlanan rapordan 
anla;ıldığı üzere memlekette yüz
den fazla zeytinyağı fabrikası var -
dır. Ve bunlardan 27 si Ayvalıkta, 
23 Ü Burhaniyede, 30 u Edremitte 
olmak üzere ceman 84 tanesi en 
mühim zeytin mıntakamız olan 
Balıkesir vilayeti dahilinde bulun-

1
ı 

maktadır. 

ı 

FIATLAR 
C 1NS1 

~~~~--~~-1 

Bu~dıy yumuşak 

" sert 
K111lca 
Mısır sarı 
Arpa 
Çavdar 
Mercimek 
Tıltik mal 
iç fındık 
Koza 
Yun yapak 
Yapak 
Tolki derısi' 
Kunduz • 
Tiftik deri 
Porsuk ., 
Tavşan ad~di 

A,agı Yukaı. 

K. P K. P. 
6 22 6 25 

5-
4 20 
5 2 
8-

130-
55 30 
210-

5 5 
4 30 
5 ıo 

63 - 70 -
5! - 52 -
5)0- 20:!0 
: ıoo t80a 

GELEN 

Buğday 

Un 
K•ışyemi 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Su""m 

1:10 
91 

135 
75 
15 

3 

ton 

" 
" 
" 

• 

" 
" 
" 

lı<tısat Fakültesl Dskanı 
Bır h~ftadanberi hasta olduğun -

dan dolayı Fakülteye gelemiyen 
İktısat Fakültesi Dekanı Ömer Ce
lal Sarç iyıleşmiş ve dünden itiba
ren de derslerine başlamıştır. Genç 
c'IPkana geçmiş olsun deriz. 

SARAY 
TÜRK 
MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 

!:OMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞJK 

ŞARK 

ASRI 

SANCAK 

BEYOGLU 

: Ramona 
.,ç.ı;k knrtaJJar 

: Romeo ve Julilet 
: Karanlıkta uçuş 
: Günah gecesı 
: P risli kız 

: Her yerde şen 
: Tayfuo 
: Ölüm perisi ve 
Sarışın karmen 

:Ehlisalip muharebeleri 

ı Sing•pur postası ve 
Altın toplayan kızlar 
1936 senesinin Ati •il 

Balkan olimpiy tları. 
: Saadet ve Monte 

Kristo 

(Eski Astarya) 
: Kan içen canavar 

Kazak kalbi. Ş•rlo 
geldi. 

CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 
Yıldırım bölük 

ISTANBUL 

FERAH 

IMILLI 

: Canlı film-Sevişmek 
arzuc:u 

: Canlı film-Sevişmek 
arzusu 

HiLAL 
1 

AZAK 

/ALEMDAR 

KEMAL BEY 

: Tiırk inkılabında 
terakkı ham:eleri 

: Alç,klık ve Mos
kova geceleri (An. 

n 1 HellJ) 
: Ôlıım perisi ve 

Yer titredi 
: Vahşi koşu, Bir 

, 

' 
iç fındık 
Mercimek 
Yulaf 
Zeytinyağı 
Kepek 
Fasulye 
Yap•k 

100 
14 
2 

" 
" 'HALE 

aşk gecesi 

KADIKÖY 

: Altın kelebek 

0SK0DAR -
B. Peynir 
Keten tohumu 

" 
" 
" 
" 

11ALE : Gönül dedikoduları 

(Türkçe sozlü) 

t 

Her yıl mahsul miktarına göre 
Teşrinisani nihayetinden Mart or- ı 
talarına kadar çalışan memleketi -
miz zeytinyağı fabrikaları bu vıl 
işliyecek mahsul bulamadıkları~ -
dan kısa bir müddet çalıştıktan 
sonra faaliyetlerini tatil etmiye 
mecbur kalmışlardır. Raporda fiat
Jarın artmasına sebep olarak yal
nız mahsulün azlığı gösterilmekte
dir. Diğer taraftan hem mahsulü 
arttırmak ve hem 'de memleketi -
mizde zeytinciliğe yeni bir inkişaf 
vermek üzere Ziraat Vekaletince 
hazırlanan kanun layihası bugün
lerde meclisten çıkacaktır . 

GiDEN -ı BAKIRl\.ÔY 
P,~:;:='~,,;,,~~~~== MILTIYADI , Bır mavıs aeceıi 

.... 
) 

Sa.,gıt krırıvıtlerl düıman hatlarınırı g•risi11e 
ıarka6/leeekl1rdir 

ha.,adan bu IU1ttl• 

Porsuk derısı adet * 
Yulaf 70 ton 

Konferans 

Yapak 2 
iç ceviz 
Zerdeva ,, 

" 
" 

.Emi~önü ~~Ik.evinden: Bu yıl Buğday: Lıverpul 6 
!çın duzenledığımız seri konferans- • 71 Kr. 
1 'k' : Şika"'o 6 69 arın on ı ınc si 1.4 937 Perşembe " 6 • ,, 

günü saat (17,30) da. Evimizin Ca· ., :Vinipek 6, 99 ,, 
ğaloğlundaki merkez salonunda Bay Arpa :Anvers 5, 66 ,, 
Prof. Fahrettin Kerirn tarafından Mısır : Londra 3, 95 ,, 
t!<ültıir .ve te~biyenin marazi ru• Keten T: ,, 8 21 
hıy~ttakı . yerı) mevzuu üzerinde ı f FındıkG :Hımburg 8 ' " ,. 
verılecektır. 

1 
L, 1• 37 " 

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. __ .. ;;..,._ ·...;o;;...." ___ 
8
_
1
_'_

3 
... 
7
_ " tl 

OPERET: 

Franaız tiyatrosunda 
1·4·1937 Perşembe giınü akşamı 

s1.at 21 de 

MEVSiMiN 
SON TE SiLi 

N A S I T 
' VE 

ŞEHiR OPERETi 
BERABER 

Ayrıca NAŞITfNbir komedisi 

YARINKi PROGRAM 

Ôğle neşriyatı, 

s 

Saat 1:.ı,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif p aic 
neşriyatı, 14 son. 

Akşam neşrıyatı: 
18,30 p:akla dans musiki•i, 19,30 

konferans Doktor Fahrettin Kerim 

irade 1Mi, 20 Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve ha k 
şarkıları, 20,30 Ômer Rıza tarafın

dan arapça söılev, 20,45 Safiye 

ve arkadaşları tarafından Türk mu

sikisı ve halk şarkıları, saat ayarı, 
21, 15 orkestra, 22,15 ajans ve bor• 

sa haberleri ve ertesi günün pro

gramı, 22,30 plakla so'olar, opera 

ve operet parç>brı, 23 <o~. 

Alı, 

1 Fferlln t 13, 
1 Dolar 123• 

20 Frank 
20 110. 

liret 120. 

~.1•0 

17.2 l.,.S 
f _(o.0!5 
4.6l~) 

8:UJ 
JJ,4110 
M.40tı 

1 441S 
22,6)30 
4,2265 
11,4•)5 
1,96~8 

•.1666 
4,0~SJ 

108,09 
34,6175 

20 E•lclka Frangı 80. 
?O Drıhml 18.SO 

s. it! 
U9. 
126 
110. 
12~. 

84. 
lıl.~0 

20 faviçre Frangı ~65. 57S. 
20 Lf'va 20. 

1 Florin 63. 
23. 

20 K ro• Çek 70. 
1 ~ilfn A•uaturya21. -

Fe-z~t• -. 
1 IVerk 25. 
1 Zloti 20. 
1 Penl"o 

20 ıev 
20 Dinar 

Y•n 
l Kron laveç 
1 Altın 
1 banknot 

21. 
ıı. 

48 -. 
30. 

1042. 
247. 

ESHAM 
Aç.ılıt 

it Bankua Mil:--

• • N, 

-. 
28. 
22. 
2•. 
14. 
5l -. 

32. 

,. ., Ha. -,- -,-
Anadolu fWo 60 oıo Peşin 

Jl,60 23.•0 

" 
,, Jll•d• 60 0/0 V ıdcll 

• 
,. ,, 100 de 10:1 

·-·-Aslan çimento -,
MerKez Ban. 92, 9J.5o 

iSTiKRAZLAR 

fGrk Borcı.a l Petlaı , 
• n 1 VıdeU 20,20 ıo,075 

" 
" 
" 

., 11 P~ş.in -, ·- -. _ 
• il V deli 19,75 19,75 

• IU Pf"ıin 

• 
ErKanl 

,, 111 V adeti 

~ı~u Enurr.ım 1 95 95 

• il u 
Uf 

,- ,.-" " ,-
Şark tim. 
Yüzde S Hazine 

., 2 ,, , 

TAHViLAT 
Acıhş 

Anat'olu Pe. 1 <l,10 
Vı. 1 41,50 
Pe. il tl,40 
"•· ıı 41,50 
Pc, 111 

" 
" 
" 

Kapanıt 

_.1,fO 
41,SG 
41,40 
41.50 

" 
• V ... 1.U 

• MUmrasil Pe. 43.70 43.7•> 

Va. 43.?5 43,85 

---
1356 Hicri 1353 Rumi 
Muharrem Mart 

19 19 
Yıl 1937, Ay 4, Gün 91, Kaıı;t:i'5 

1 N isan 
Perşembe 

Vakiti er 

Güneş 

Ôıl'I<: 
lkiııJi 

Al-,•nı 

Yal•. 

imsak 

V•aall 

·~· ~. 
5 42 

l'.l 18 

15 53 

18 35 

20 8 

3 59 

Ezani 

La,. d, 

11 08 

5 44 
9 19 

12 0() 

l 33 

9 24 
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=--ı İştanbul komufanlığ-;-ı ı 

KUMBARA B Io RE Salına lma Komisyonu ilanlar'_ ! 
' r Gülhane hastahanesi laboratu -

1 00 O 
arlarının 116 kalem köhne aliıt ve 
malzemesine ihale günü t alibi <'ık· 
mad~ından tekrar açık arttu nuı i· 
le ıhalesı 5/Nisan/937 P~zartesi gü-

1 N '.san 

Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimd·ye kadar 

zengin 
binlerce kişiyi 
tmi,tir. 

TARLADIR 
nü saat 15,30 da yapılacakt ır. Mu
hammen tutarı 1145 Jiı:adır. Ş~rtn·ı· 
mesi her gün öğleden ~ vvd Kc • 
mısyond, görülebilir. İsteklilerin 
86 lıralık ilk tcm:nat rr.akbu2 vc-

6 ıncı keşide 11 -
BüyiJk 
ikramiye 

Nisan - 1937 dedir. 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Kütah>a • Gediz • Uşak yolunun 

104+325, ıo8+ 110, 113+667, ıı4+ 790, ı20+290, ı21+200, 122+4so. 

inci kilometrelerindeki 7 adet demir kirişli ahşap döşemeli köp; üler 
tabliyelerin in betona tahvili. 

2 - Bedeli keşli: 6844 lira 44 kuruştur. 
3 - Bu işe ait enak: 1 - Fiat vahidisilsilesi 

2 - Hulasai keşif 

3 - Fenol şartname 

4 - Mukavelename 

cetveli. 

5 - Eksiltme şartnamesi 
istekliler işbu evrakı Daimi Encümen kaleminde görebildiği gibi Na 

fıa Direktörlüğünden de isteyebilir. 

4 - ihale 9-4-937 Cuma günü saat ıs tedir. 

S - Muvakkat teminat 513 lira 33 kuruştur. 
6 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termeleri ve Vila}'et Nafıa OirektörlüAünden de bu işe ehil olduk .arına 

dair ihale gününden 8 gün evvel vesika almaları şartttr. 

7 - isteklilerin ihale gi\nü uat 15 de Daıml Encümene müracaat· 
ları ilan olunur. "1669., 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
8. 4 .937 Perşembe günü saat 15 de lstanoulda Nafia Müdürlüğünde 

(1999) lira keşif bedelli Gelenbevi Orta okulu tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, 
m•leri, proje, 
görülecekıir. 

eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şartna· 
keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 

Muvakkat teminat (l 50) liradır, 
isteklilerin en ıız (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gÖs• 

tereceğı vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu Müteahhit· 
lik ve Ticaret Odası vesikalarile ııelmeleri. (1569) 

SOGUK HAV ALI TESİSAT 

İktisat Vekaleti 
Türkofis'den: 

lzmirden başlıyarak memlekdin muhtelif noktalarında taze üzüm ve 
meyva için soğuk hava antr•poları tesis edi:ecektir. Bu antrepolar, iç 
ve dış pazarlara sevked!lecek taze iizüm, taze elm,, taze sebze i;in 
kullanılacak ve Lir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyük· 
lükle olacaktır. 

Muhtelıf sıstem ve şekilde tekliflere in.~i'ın \·ermek için teknik evsafı 
şimcıilik tesbit el mi; cruz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve en işe 
uygun olanını seçeceğiz. 

Bu antre polarl:! ist.hsal vey« istılıliık mahalleri arasında işleyecek 
vantilatör veya diğer soğuk h va ve tecrit tcrlibatlı kamyonlar ve an
trepolar dahilinde içlerine taze meyva konup scrbestce vapur veya va• 
gonlara g recck ,.e t.ir normal vagon dalı li hacmi1e ve şekline uygun 
•Coataheı .. !er de mübaya• olunacaktır. 

•·force M.ıtrıce,. in taş kömürü veya gaz povr esasını ihtiva etmesi 
müraccalıtır. 

Teklif yapmak istcycnler:n en geç 30 Nisan 1937 tarihine kadar 
tekliflerini resim, kalaloğ, rcçhJn sebtpleri ve fiathri:e birlikte bildir. 
mel eri ilan olunur. "ı 7 ıs .. (723) 

1 
Devl~t Demiryolları ve _Limanları 

işletme U. idaresi ilanları , _____ , 
Mu ham nen bedeli 11105 lira olan 10000. tabaka kalmaço kağıdı, 

250000 tabaka 2 inci hamur beyaz kağıt, 460000 tabaka muhtelif renkte 

2 inci hamur kağıt, 200000 tabaka duruk kağ'ıt, 150000 tabaka gazete 

kağıdı, 20000 adet renkli karton 15 • 4 - 37 Perşenbe günü saat 15 de 

Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapan zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1132 lira 88 kuruşluk muvakkat teminatla 

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 • 5 - 36 gün 3297 No. 

lu nusha:;ında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 

ve tekliflerini ayni gün saat 14 (On dörde) kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri parasız 
o larak komisyondan daıtıtılmaktadır. ( 1689) 

" 

... ' • 

llstanbul Levazım Amirliği ı 
Satınohna Komisyonu İlanlar~ 

İkı No. lu dikimevi içın 80 bin 

adet pcrçın çivisi ile 80 bin adet 

pulu 2/Nisan/937 Cuma günü saat 
15,30 da Tophanede satınalma Ko

misyonunda pazarlıkla alın~caktır. 

llepsının tahmin bcdelı 2160 lira

dır. İlk teminatı 162 lıradır. Şart

name ve nllmunesi Ko:r:iF-yonda 
giıriılebılır. İsteklılcrin belli saat -

te Komısyona gelmeleri. ( 407) 

(1764) 

* 
Gülhan~ h1-;tahanesinde ya• 

pıhrak inşaat Ye tamiratın açık 

ele İ lt nıesi :! ı 'i,an 937 Cuma 

gü ıı ü saat 15 te Toph ınede Sa• 

tınalma Komis1'onund·1 yapıla· 

cakttr• Ke~if bedeli 6503 lira 

94 knruştur- İlk teminatı 487 
!ıra 80 kuruş· ur. Ş ırtname ke• 

şif ve planları komisyonda gö· 

rıilel,j ir. İsteklilerin belli saatte 

anuııil< vesikalarile beraber ko
nıi-;yona g-elmeler;, "389. "1496. 

Istanbul Aslıye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Mükerrem tarafından Bandırma
nın Çınarlı mahallesinde sakin r•nç
bcr kocası Mürteza oğlu Ahmet a
kyhıne açılan boşanma d~vasınııı 

icra kılınmakta olan tahkik>t·:ı • 
da muddcialeyhin ikametgahının 

meçhul yetine hinaen davetiyenin 
on be~ gun müddetle ilanen !Phii· 
gine ve tahkikatın 17/Mayıs/937 

Pazartesi gunü saat 10,30 a tali -
kınc karar verilmiş ve davetiyenin 
bır nüsh~sı da mahkeme divanha
nesine asılm.~ bulunduğundan mu
ayyen gün ve rn~tt<:' İstanbul As· 
tiye Altıncı Hukuk Mahkemesin -
de bulunulmanız aksi takdirde gı. 
yabınızda t>hkikata devam cdile
cegı trbl g yerinde olmak üzere i
ı · n olur"Jr. (9~6/1632) 

lstanbul Asliye Diirdüncü Hu
kuk Mahkem~'iııden: 

Zühtü \·ekili a\•ukat Ahmet Sah· 
ri tarafından Fatihte Çarşambada 
Cebecı başı mahallesinde Mescit 
sokagınd:ı 1 numaralı hane üze • 
rıne mevzuu haczin hükmen kal -
dırılması hakkında evvelce Sirke· 
cıde Musul otelinde oturmuş iken 

halen yeri belli olmıyı,n em!iık 

komisyoncusu Kadri aleyhine mah· 
kcmemizde açılan 937/1418 numa· 
ralı · davanın gıyaben yapılan mu
hakeme sununda: davacının mez
kur hanedeki hissesine mevzuu ha
ciz\erin kaldırılmasına dair ve -
rilen 10/2/937 tarihli kararı havi 
22/3/937 tarih \'e 69 numaralı ila
mın müddeialeyh Kadriye bir ay 
müddetle ilan~n tebliğ\ tensip h
lınmış ve ilamın biı· nüshası mah
keme dıvanhanesine asılmış olmak
la teblfğ makamına kaim olmak Ü· 

zere keyfiyet gaze.\e ile ilaıı olu· 
nur: 

1 ya mcktuplarile beraber ih~Ic '.'ti -
m.i Vdk : muavyenınde Fmdıklıdıı 
Komutanlık satmalma kur! ,yo -
nı:ııa gelmeleri. { 1783) 

btonbul İtalyan Konsoloslu~un
dan: 

Galat;.da Ovakımyan hanında 

bırınci >atta 10-12 l\'o. lu yazıha
nede ticaretle mü~Lcgıl iken ital

yanın Milıino şehrınde iılen Comm. 
Quntino Fonzi Crucıani'nın tere
kesine J·onsolosluğumuzca el ko 
nulmuşlur. 

Ölun.ln alacaklılarıle borçlu -
!arının ve sair suretle ali'ıkadar o -
!anların ilan gününden başlamak 

üzere bit· ay içınde, mirasçıların da 
üç ay içinde Galatada Yüksek kal· 
dırım başlangıcında 75 numaralı İz· 
mirlı o~lu hanının 6 ve 7 No. lu o 

yazıhanede terekenin mlımessili 
İrfan Habıbe müracaat eylemeleri, 
aksi takdırde kanun hükümlerinin 

tatbik cdılcceği 1788 numaralı ka -
nııııun n inci maddesinin dördün
cu fıkrası hükmüne tevfikan ilan 
olunur. 

Beyoğlu Sulh Üçüncü Hukuk 

Hakımliğinden: 

İbrahim, Atina Oraniya ve Ha -
zıncniı; miıştcreken mutasarnf o1· 

dukl:ırı Feriköyünrte Feriköy kı
sun 1 mahallesinde Tatavla sr.A~

ğında eski 12 mükerrer yeni 52 No. 

Jı ve 2500 lira muhammen kıymet
li hancnın tamamı şuyuun izalesi 
için açık arttırmaya konulduğun

dan 6/5/937 Perşembe günü saat 
15 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
mahkemesi başkatibliğince müza

yede ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen bedelin % 75 şini 

bulursa o gün ihale edilec-,ktir. 
Bulmadığı takdirde 15 ci güne ge
len 21/5/937 Cuma günü saat 15 

den 16 ya kadar icra olunac;k ve 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

ı - F.vin evsafı mahkeme baş -
katibi nezdindeki 936/32 No. ıu 

dosyadan yazılı olduğundan iste • 
yenler orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş ma
liye, beledıye vergileri vakıf icn· 
resi 20 senelık evkaf tarif beC:cli 
ve dellalıye müşteriye aıttir. 

3 - Arttırmaya girmek isteyen
ler muhammen bedelinin ~~ 7,5 u 
nisbetınde teminat akcası veya u
lusal bır bankanın teminat mek • 
tubunu getırmcleri şarttır. 

4 ~Arttırma bedeli ihaleden iti
baren 7 gün ıçınde mahkeme kasa
sına yatırılacaktır. Aksi takdirde 
ihale bozularak farkı fıat, zarar ,, 

ziyan, faiz bila hüküm kendisin -
den alınacaktır. 

• 
5 - 2004 No. lu icra ve iflas K. 

nun 126 ncı maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sa
hibi alacaklarla diğer aHikadarlar 

gayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa daır o!an 
iddialarını isbat için ilan gününden 

itibaren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerilc birlikte satış memuru -
na müracaat etmelidir. Aksi tak -

dirde hakları tapu kutüğile sabit 
olmayanlar satış parasının p~y • 
!aşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divan -
hanesinde herkes.in görebılcceği ye· 
re asılmıştır. Fazla malti",:ıt a. 
mak isteyenlerin 936/32 sayısiie 
başkatıbliğe müracaatları ila'1 o -
Junur. (31430) 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Fikriye tarafından kocası Eyüp 
Bülbül deresi çıkmaz Bağ sokak 5 
numaralı C\'de iken ikametg5hı 

. belli olmıyan Balıkesirli Fevzi a

leyhinde açtığı boşanma davasının 
icra kılınmakta olan tahkikatında: 

müddaleyhin ikamtegıilıının meç· 
huliyeti hasebile dava arzuhalinin 
on gün zarfında cevap vermek ü -
zere ve on beş gün müddetle ila

nen tebliğine karar verilmiş ve 
arzuhalın bir nüshası da mahke -
mc divanhanesine talik kılınmış 

olduğundan ilan tarihinın ferda • 
sındiın itibaren on gün zarfında ce
vap verilmesi lüzumu tebliğ ye • 
rinde olmak üzere ilan olunı.İr. · 

(936/1633) 

• liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 1 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bi et alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 gi.inü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Eu tarihten sonra bilet üze· 
rindekl hakkı sakıt olur .. 

:!'""--------~----------~--------------------------------: 1 İstanbul Harici Askeri Kıtaatı llarıları 1 
'---------------------------------·----------------.....; 10 ila 13 tane pınsııman çJdırı ile 34 i'a 45 tnne hastane 

ça.~ ırı kapalı z~rfla s-ı•ııı alın caktır. Beher has'.aııe çadırına 1100 
ve beher pansuman ç .ulı"tn'1 6:JO lira fiat tahmin eJilmiştir. iha· 

lesi o Nis~n 937 P,ıurtesi giınfı saat 11 de M. M. Vekaleti 

8atın a1ıuak koınisyonuuda y1pıllca~tır. İlk teminat 4147 lir.1 

50 kurııştar. Ş1 ·t n~mesi üç lii-a karşılığında M. ;\[ Vekaleti 

Satınalııı:ı komisyonu~dan a'ınır. 'Rksiltıucye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 iineü uıad lelı!rinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif nıektuphrınt ihale saatinden en az bir 

saat evvel Ankar~d:ı M. l\I· \'e! aleti Satınılrııa Kcmisyonun:ı 

vermeleri. "603., "809., .. 
• * 

Beher kilosuna biçilen ederi 230 saat 11 dedir. Munakasaya gır~ • 
kuruş olan on bin ilfı 20000 kilo sa· ceklerin 2490 sayılı kanunun ~ ve 
rı sabunlu kösele kapalı zarfla a- 3 cü maddelerinde yazılı vesika • 

lınacaktu. Şartnamesi 230 ktıru -
şa almak ve ôrneklerini görmelc is· 

teyenlerin her gün komisyona ı:el· 
mcleri. İlk teminat mikdarı 34~0 li
radır. İhalesi 12/4/937 Cumartesi 

!arı ilk teminatlarile birlikte tf·k· 
lıf mektublarını ihale saatin kn 
en az bir saat evvel Ankarada M. 

M. Vekaleti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. (651) (1707) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep Ohrlanna verilecek 220 çift iskarpin açık eksiltmeye konul· 

muştur. Eksilımesi 12 • 4. 937 tarilıi~e tesadüf eden Pazartesi günü sa· 

at 15 de Mektep binası içi.ıd.ki Komisyonda yapılacaklır. Muhammen 

bedeli 1045 ve ilk temhatı 79 liradır. l<teklilerin şartnamesini görmek 

üzere mektep idaresine müracaatları. (1679) 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Umumi İdaresinden : 

Adapazar'dan Haydarpaşa'ya evvelce ihdas edilmiş olup sefere ko· 

nulmuş olan ve Adapazardan saat (6, 15) de hareket eden 1009 No. Ju 

katarımız 1· 4-1937 tarihinden itibaren lavcdilmiş ve bunun } eriJe eskisi 

gibi Adapazar'dan saat (3,30) da sefer etmekte olan 9 no.lu tren scy• 

rüsefere koııulmuştur. Muhterem halkın malümu olmak üzere ilan 

olunur. (1774) 

İstan bul sıhhi müesseseler arttlrma ve 
eksiltme k omisyonu riyaset inden: 

lstanbul leyli tıp talebe yurdu talebesine (772) ç.ft yazlık iskarpin 

açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 

ı - Eksiltme: Ca~aloğ'lunda Sıhhat ve lçlimai Muavenet müdür!üğü 

b;nasındaki komisyonda 21-4· 937 çarşamma günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat b r ç ı ft iskarpin (440) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: (254) lira (76) kuruştur. 

4 _ lsteklılerh Çemberlliıaş civarında Fuat paşa türbesi karşısında 

Tıp talebe yurdu merkezındeıı şartnameıi p1r:ısız olarak alabilirler. 

5 _ isteklilerin cari seneye aid Tıcaret odası vesikası göstermeleri 

ve bu işe yeler muvakkat teminat makbuz veya banka mekluplariyle 

birl:kte ve saatiıden önce komisyona gelmeleri.. (1817) 

Dr. Hafız Cemal 
(L...ıKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUlehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta -

!arım kabul eder. Salı, cumartesi 

günle~i sabah c9.5 • 12• saatleri ha-

kiki fıkarayH mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 

1 Cağaloglu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. '..!2566 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar v !l'ılcn 
muhtelif oda takımları, büfe, gar· 
dırop, çıni soba muhtelif masa ve 
sair ev eşyası 3/4/937 Cumartesi 
günü saat 8,30 dan 9,30 a kad:ır BP· 
yoğlu Tokatlıyan arkasında mek· 
tep sokak 34 numaralı binada hazı ~· 

Zührevi ve cı ld hastalıkları 1 bulunacak memur tarafından a _ 
•• çık arttırma suretile satılac~lf. i-

Dr. Hayri Omer ,~ıa_n_o_ıu_n_ur_. ______ _ 

Öğleden son ra Beyoğlu Ağacami 1 Sah•bı ve wn~mi neşriy~tı idare eden 
1 karşısında No. 313 Te~efon: aşmluharrır 
1 43586 E. zzet 

jiııa:Jı_ısıı________ Basıldıiı yer: Matbaa! Ebihziya 
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