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numarası o o 
Fransa kabinesinin 21413 
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il (KURUN) yazı işlerinin telefon Sayı ikinci durumu 
C542S Tefrl'! 

11 
Urtıarası değişti. Yenisi 21413 tür. Ya. 

3C55 1935 t işleri için hep bu numaraya tele - (Yazısı 2 inci sayıfada), l 
1 on edil~elidir. Gazetemizin idare İ§- o o 
~'11 eskıden olduğu gibi 21370 dır. • 

1 ~kmek Şimdilik on iki 
kuruşa kadar inecek 

Muhiddin Ustündağ Ankaradan geldi, 
Habeşlerin iki aydanberi kaçındık-muharririmizeönemtidiyevdebutundu 

/arı büqük lıarp şimdi başlıqor 
- ltalyan tayyarelerinin, bütün Habeş köylerini bom bar-

dıman etmesi, büyük taarruza işaretmiş .. 

llnkaradan Diyerbeklre: 1 
-....:. 4Jf!" .... :ewwwı <!+ 

Gidiş 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattı işle

'-eğe açıldı. Açılma töreninde bulun
tna.ıc için Ankaradan Diyarbekire gi
de,n ilk trenle Anadolu içinde beş 
tiinlük bir seyahat yaptım. Şimdi bu 
•eYahatin bende bıraktığı intibaları 
toplamak i_çin kalemi elime alıyorum. 

Anadolunun hususiyetlerinden biri, 
tiıerinde yer yer her türlü iklim şart
ları: bulunmasıdır. Ankaradan Diyar
bekire kadar yapılan bir tren seyaha
ti 'bu hakikati insana pek güzel gös
teriyor. Bizim tren Ankarayı ikinci
{~Şrinin yirminci günü öğleden sonra 
ır sonbahar havası içinde bırakmıştı. 

.. 
Makalleden iki görünÜ§ 

J&~~,[ı~~~~~.A.} - Reuter a·ı m:tfi~~ ~~~ye 
Bugün bir taraftan Marefal Ba· Bu arada ltalya.Dlar Lenbien 

doglio Doğu Afrikuındaki ltal • dağlanndaki hareketlerine clevam 
yan kuvvetlerinin bq kwnandan • etmektedirler. 
lğmı, yağmur mevsimi başlama • Ogadende yağan devamlı yağ • 
dan evvel Ha'beflerin mukavemeti murlar İtalyan hareketlerine en • 
ni kırmak üzere •eri ve tiddetli bir gel olmaktadır. Ancak hava kuv
taamızda bulunmak talimatiyle- vetleri büyük bir faaliyet göstere 
ki, öyle zannediliyor ele alırken, bilmektedir. 
Adisahaba §İmal ve cenup cephe • Habeş Generali Nasaibu genel 
lerinde Habet kuvvetlernin kazan karargahını Cicikadan Daggahbur . 
dığı söylenen zaferlerden sevinç i şimaline nakletmiştir. Habeı iler 
çinde bulumnaktadır. leyişinin devam ettiği haber veril 

Mamafih timalde, Makallenin I ' mektedir. 
talyanlar tarafından tahliyesi te • lT AL y A TA YY ARELERININ • 
yid edilmemiştir. Diğer taraftan, BOMBARDIMANLAR! 
süel mütahitler, Habeşlerin iddia C'b t' 27 ( A ) _ S d 

'kl . bu . kil d d h ıı u ı, , • . ınrr an ge 
e~b erı gerı çe me e; a a len haberlere göre ltalyan tayya 
şımküaldlel. t.~laMnmkı!llolan dH3:.beş kmk releri, Jİmal cephesindeki bütün 
mı ısını a a eye. . ognı ~e Hal.-- köylerini ve •üel to lanma 

Birkaç gün önce Ankaraya gi· 
den Vali ve Belediye reisi Muhit· 
tin Üstündağ, clün §ehrimize Jön 
müıtür. 

O ıtiindağ diin kendi.sini ziya
ret eden bir muharririmi:ıe 1unld' 
rı söylemi§tir: 

- "Bu seferki Ankara seyaha
timin batlıca mevzuunu lstanbul· 

daki ekmek mes~lesi teşkil etmit-
tir. Biliyorsunuz ki, aon zaman· 
larda buğday fiatleri, bir araldC 

yersiz ve lüzumsuz surette birden4 

bire yükaelmeğe bqlamq " 
mevcut ıtoka rağmen ~lif, eJr 
meğe de intikal etmiştir. 

(Sonu Sa. 1 Sü. 1) 

Başbakan Bursada 
IsmetJnönü bugün Bursa ve Gemlikte 
sun~ ipek ve merinos, Cumartesi günü 
de Paşabahçe· şişe fabrikasını açacak 

Geceleyin Toroslar bölgesine girdik. 
lıurada her taraf dondurucu bir kı=
lıa,"aSI içindeydi. Pencereden bakınca 
l'oUarı kaplıyan kalın kar tabakaları 
8anki treni durduracak gibi görünü

mek ve ltalyanlarrn gırı§111ek ıa • 119k 1 · · bo ba d p 
1 . ... H l..-l . .k. mer ez enm m :r nnan etmek 

teme erme ragmen a~ enn ı ı ş · ı b 'k d · • d 
aydanberi kaçındıkları büyük mu (Sonu: Sa. 7 Sü l). ııe ve cam a rı asının ış ve ıçuı en birer görüniif. (Fabrikayı ge. 

h~L &~hleyin bThb~ma~it~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tren hlila Toros dağlarının karlı, buz
lu, vahşi bir güzellikle gözleri cazibe
sine alan manzaraları arasından gi
~İYorau. Saat sekizde (Hacı kırı) is
taayonuna geldik. Toroslar burada 
8ona eriyor. Dağların şarka ve cenu
ba bakan sırtlan bir uçurum halinde 

Çanakkalede 
Kazaya uğrayan vapur 
yolcuları bugün gelecek 

.enginleşiyor. Aşağıda - ta ileride Ekonomi Bakanı tahkikat 
Akdenizin suları, hatta lskenderon 
6ahilleri ile beraber - Adananın ge- yaptırıyor 
lliş ovası gözönüne seriliyor, uzanı-
3·or. Torosların vahşi güzelliği bura· 
da ruhlan kucaklıyan çok mont°' bir 
lnanzara alıyor. 

b <Hacı km) dan sonra yeniden ilk-
ahara giriyoruz. Çünkü bir yaz ha· 

"ası içinde yayılan ve açılan Adana 
O\•asına her dakika biraz daha fazla 
l"aklaşıyoruz. Adana istasyonuna gel
:~ğimiz vakit gerçekten burada serin 
ır Yaz sabahı ile karşılaştık. Birkaç 

:ast sonra Adana onsı içinde gider
en tamamen bir yaz günü hayatı 

hŞadık. 

Fakat bu sıcaklık çok uzun sürmi
~ecek. C'~ dört saat sonra bu sıcak 

limden ileriye geçeceğiz. (Fcnipa
ta) istasyonundan sonra yavaş yavaş 

ASIM US 

(Sonu Sn. 7 Sii. 2) 

Dünkü ıaynnızda Çanakka\e 
vapurunun Bozcaadanın on beı: ı 
mil uzağında karaya oturduğunu : 
bildirmittik. Denizyollan idareıi 
hadisenin vapurun makineıinde- i 
husule gelen bir kazadan ibaret 
olduğunu, bozukluğun tamir edi . 1 

lerek Çanakkalenin yoluna de 1 

vam etmekte olduğunu bildirmi~
ti. Buna rağmen Çanakkale vapu · 
ru dün gelmemİ§tİr. 

Haber aldığımıza göre Çanak~ 
kale vapuru kazaya uğradıktaTl 

sonra telsizle imdat istemi§, bu 
nun üzerine Çanakkaleden bir ro 1 

morkör kaza yerine gitmİ§tİr. 

(Sonu: Sa. 7 Sü /). J 

zen muharririmizin intibalarını 5 inci •ayılada okuyunuz) 
• 

lzmit, 27 (Özel) - Ba,bakan bir vagonla buraya gelmiılerdir. 
lımet lnönü beraberinde Ekonomi ilbay Hamit, Parti Başkanı Zon .. 
Bakam Celal Bayar, Cumuriyet guldak saylavı Halil Bqhakanc 
Merkez, Sümer, lı Bankaları ge - vilayet hududunda lkar§ıladıkları 
nel direktörleri olduğu halde özel <Lütfen sayfayı çevl.riniz). 

. 

Yunan kıralı umumi ve 
hususi affı kabul etti 

Demokrat liderleri, kıral Jorjun 
davetini kabul etmediler 

V enizelos'la Plastiras ta affedildi 
Bakanlar Kurulu toplantısında şiddetli münaka .. 
şalar oldu. Kararnameler tekrar kır ala gönderildi 

Atina, 27 (Özel) - Yunan 
Kralı Jorj, bugün kabinenin teş 
kili hakkında siyasal partiler ba!
kanlariyle müşaverelerine devam 
etmiş, eski Başbakan Bay Ça1da· 
riai ve müstakilJer partisi bqkanı 

General Metaksaaı kabul ederelc 
kabinenin buhrannun ne suretle 
halledileceğine dair ftkİJ' ve dü· 
ıiiwa' iaai somıu;tm. 

.(Sonu Sa. ! Sü. J) 
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Lival Fransanın durumunu anlattı Askeri Vaziyet 
Başbakan: Parlamentodan karar istiyeceğiz, 

vaziyet siiratle fenalaşacaktır, diyor 
yoksa 

ltalyanın Doğu Alrikcuı BQfkumanclanlığına tayin olrı,.alf 
Mareıal Badogliyo vazile•inin bQfına •8'mİf bulunuyor. M.,r 
ıal Bado.liyonun .. leli Mtırttfal Dö Bono, yaıau lakat _,,_ 
atlımlar atıyordu. Yeni Jlar"f'llin, ~ecri tedbirlerin tealri1l• ~ 
r•ı etmek üzere uazile batına •eldifi •Öy!eniyor. 

Paris, 27 (A.A.) - Bay Laval.ı 
dün aktam radyo ile yayılan bit 
aöylevinde töyle demiıtir: · 

"Perıembe günü taayyün ede· 
cek olan ıey, Framanın mukaddc· 
ratıdır. Tasarrufların yapdmaı,. 

na devam edilecek ve frank kıy 
metinin indirilmesinin önüne ıe· 
çilecektir. Şayet parlamento, muh
telif bir fikirde ise, bunu açıkça 
söylemelidir. Zira memleket, açıl< 
bir durum istemek hakkına ma· 
liktir. 

Endite, yeniden bat gösteriym·. 
Eğer bu endite uzayıp gidecek o· 
lur ise finansnnız için öldürücü 
bir mahiyet almak tehlikeıini ar
zedecektir. Süratle bir oy vermel< 
lazımdır. Biz parlamentodan bila 
ihmal karar vermesini istiyeceğiz 
yokta vaziyet ıüratle vehamet 
peyda edecektir. 

DIŞTA VE iÇTE SULH 

Hiçbir hizl>, kendi otoritesini 
devlet otoritesi yerine koymak 
hakkına malik değildir. Brest ve 
Toulon hadiseleri ve ıon günler
de Limoges' de vukua gelen hadi· 
aeler, cümuriyet rejiminin temin 
etmit oldlJğu hürriyetleri tehlike
ye dütürmeluizin tekerrür ede· 
mez. Kanunlar kifıi değil ise, bun· 

lar ikmal edilecektir. Fakat hüki't 1 
met her halde herkesi kanunlarc
itaate mecbur edecektir. Sulha o· 
lan aıkım büyüktür. Onun için 
evveli memleketimde sulhün hü 
küm sürdüğünü görmek isterim. 
Mentei ne olursa olsun tidde~~ 
takbih ederim. 

FRANSANIN lT AL Y A·HABEŞ 
MESELESiNDEKi HA TII 

HAREKETi 
"İngiltere ile yapmakta oldu · 

ğumuz devamlı çalJl!IDa birliğinde 
dalına ihtilafı mevzii kılmak kay· 
ğmu ile hareket ettik. Ve bu ihfr 
lafın etrafa sirayet etmemesi için 
elimizden geleni yaptık 

Vazifem, mütküldü. ltalya ile 
olan dostluk bağlarmuzı muhafa
za etmekle beraber İngiltere ile o
lan dostane mesai birliğimizi ha
lelden maıun tutmak ve Fransa • 
nın Milletler Cemiyetine olan sa
dakatini göıtermek mecburiyetin. 
deydim. Bu suretle hareket et -
mekle gerek memleketimin men • 
f aatlerine ve gerek sulhe hi2.met 
etmiı olduğum kanaatindeyim. 

... İngiltere ile Fransanın mesai 
birliği her zamandan ııkı olmalı 
ve itimat esaıma dayanmalıdır. 
lki memleket, müıterek gaye olan 
sulhü elde etmek huıuıunda aynı 
mütekabil anlapa ile ıebat etme
li<lirler. Ümit ederim ki vakti ge· 
lince B. Muıolininin uzlatma te -

mayülüne müracaat etmek bey -
hude olmıyacaktır. Milletler Ce • 
miyeti paktının prensipleriyle l -
tal yanın menfaatlerini uzlaıtıra • 
cak ıerefli ve adilane bir hal ıu
reti bulmak liz.tmdır. Dünyada 
mes'uliyet yükü taşıyan herkesin 
dütüncesi budur. İtalyan hüku -
meti batkanının memleketine Av· 
rupa ıulhünün tensiki emrindeki 
hissesini yükletmek azminde oldu
ğunu biliyonım. O zaman Stre11a' -
da başlamış olan iti yeniden ele 
alacağız. 

Fransa, kollektif güvenlik pren
ıipine sadıktır. Fransa, bunu bü · 
tün diplomatik tefebbüılerinde iı· 
pat etmittir. 
FRANSIZ·SOVYET MiSAKI VE 

ALMANYA 
Fransız - Sovyet misakı, hiç bir 

memleket aleyhine müteveccih 
deiildir. Franaanın Berlin elçiıi, 
B. Hitler'e bu bapta teminat ver· 
mittir. Dostluklarnnızm hiç birin· 
den vazıeçmiyoruz. Bütün taah • 
hütlerimize riayet ediyoruz. Av. 
rupa ıulhünün tara ini it ine devam 
ederken bütün yardımları anyo • 
ruz ve Almanya ile iyi komıuluk 
ve mütekabil takdir münaıebetle· 
ri vücuda getirmeyi ve bu müna • 
ıebetleri inkitafa doiru ıötürme
yi ıamimi surette temenni ediyo • 
ruz. 

Kuvvetli, müteyakkız ve sulbü 
ıever Franaanın korkacaiı hiç bir 
feY yoktur.,, 

Mareıal Badoıliyomın ıimcliye kadar talıip olunan ,,tJi6 
bırakarak yeni bir plan takip edeceği haber 1Jeriliyo1. Bu plôtt' 
göre Mareıal, ErifTe, Mmr Sudanı ile bitİ§en hududunJo: 
hareket ederek Sudan - Habq boyunca Habqi•tanın en fi 
nüluılu, en zengin topraklı mıntcalıaı olan Tana ıölii ci""'°'' 
zapta çalııacaktır. 

Yeni Mareıal bu ıekilde hGTeket •ttiii takdirde lngiltıt• 
Mııır ve Sudan mukadderatı üzerinde hayati bir tuiri olan bO 
mıntakada yapılacak muharebe, §İmdiye kaclar vukubulan ,,,a
laarebelerden daha ,ok lala Jikltatle takip edilecek ve Ingiltet'I 
ile Mısır ve Sudan, §İmdiden ltalyaya karfı tedalii tedbirler o/.· 
mak mecburiyetini hi.ıe:leceklerdir. 

Bu noktaya iıaret ettikten sonra ıimal ve cenup cephelerit•I 
dair gelen haberleri tetkik eJebiliriz: 

Şimal cephesinde 
Habq kaynaklarından •elen bir habere röre ltalyan td 

kerleri Makalleyi tahliye ederek Adiirata doğru ricat etmelcftr' 
dirler. Fakat ltalyan cepheai Malıallenin bir hayli cenulnırtd• 
bulunduğuna ue bu ricali rerelılendirecelı a•lıeri bir Mtlill 
uukubulmaılığına göre bu haberi ihtiyat ile lıarıılamalı lca' 
ediyor. 

ltalyan tebliği rumüi iae ltalyanların T cunbien tepelırird 
iıgale hazırlandıfına bildiriyor. 

Ctnup cephesinde 
Cenup cepheai kamanclanı Ra Nu.eybun imparatora tr 

lelon ederek ltalyanların V alval cenubuna •erilecliklerini cı 
lıendi•inin Gerlogubi · Gorahi ve Gorahay hattı üzerinde oltlır 
funu bildirmiıtir. Bu malumat Jofru iıe ltalyan Gennali 
Graziyaninin Ra De•ta ile döfüfmek .üere Ogadenden çelrfl· 
dijine hülımetmelı icap eder. 

Rcu De•ta ile bir takım muharebeler uukubulduğu da att• 

Loid Corc partisine döndü Çı·n demı·ryo'ları Japonlara geçtı• 1aı.ıı1or. tıaban kaynakları tarafından verilen malumata ıörı 
'I ·- Dolonun ılmalintle muharebe vukubulmrr• ., .. tınlvnnl,... L ••• ,,.,J<. 

Londra, 27 (A.A.) - Beı ıe· ilerlemeğe ba§lamıılardır. 
nedenberi müstakil liberal olan Pekin, 27, '(A..A.) -Japon kuvl ~lardır. Şimali ve merkezi çin E • • • 
Bay Llyod George, dün yenider. vetleri bütün timali çin demiryol- demiryolları tamamiyle Japonla· \.ıııit~ı"ııtııtı__...1111 ıııııtmt1tttmııt1ıM'A"'1n1t1ııttflllUl11ııtmılflflltnlnnnnıllllllK1tttıııu-•., 

l"beral · · • • · lannı iııal etmifler ve cenupla o· nn elinde bulunmaktadır. 
remsi 1 partmne ıırmıttır. lanmünakalatıtımuımiyledurdur- 119 saat havada kalan J Yunan kralı 

ıibi iıtasyonda da büyük bir kala- Mısır kabı· nesi istifa mı edecek? zeplin Eıkı' Baıba'k0a8ntyanB1ay8İÇa""f:;.._ 
balık bulunuyordu. Kalabalık ara. Hamhurg, 27 (Ö~eh - Brc-
amda donanma kUmandanı Ami • zilyadaki ayak\anınado.n dolay. Kabine buhranının haUinde P8~1~• 
ral Şükrü, üsıü bahri kumandanı Kahire, 27, (A.A.) - HaberJ lSKENDERlYEDE INGILIZ aıağı inemiyen Avrupa il! mentarizmden uzakla~mamak ıÇ•. 
ve bi-ok zevat bulunuyorlardı. alındıiına göre hüki'imet, lngilte- HAVA MANA VRALARI k d yeni kabineyi korumak vazifet' .. 

• 7 re 1923 ana yasaamm yeniden te- Cenubi Ameri a arasın a munt.ı· .. ~ 
Bqbab.n dotruca intutı ve ıiıine razı ıelmediii takdirde, is- Londra, 27, (A.A.) - İngiliz zaman !şliyen dirijabl Graf Zep- nin mecliste ekseriyeti haiz 'J ·t· 

taj tam b•tm" 1 L~. kara ve deniz tayyareleri bu 0 Ün k ld ,_.._ t' · · · k d' · e veri 
mon ı amen ı lf o an&&· tifa etmek niyetindedir. Hük6 - lakenderiye üzerinde büyük .,;a - pelin 119 saat havada a llua•ı par~ lr~ısıne ylad~~- ~nKııınl _Jty1r 
~t fabrikuma sitmit, fabrikayı, met iıtifa ederse vaziyetin •laca- B 'lyan n Preomanbuc,, mesı azım ge ıgını ra a .., · •• navralar yapmıtlardır. Bu manav sonra rezı · 1 • ·rı-
büyük bir dikkatle incelemif, fab- iı tekil her türlü tahminin fevk in ralardan maksat , bir havai taar- limanına inebilmit tir. mif, meclisin dağıtılarak yenı 1 

• 

rika haklcmda direktörden izahat de olacaktır. kd. · d h · ·b· .. tih,.hat yapılması aleyhinde b" 
Kab• b .. k" 1 t ruz ta ırın ete rın ne~· ı ım.u- 1 mı"r Şarbayı Len·1ngratta almıılardır. ıne u gun u top an ısın - dafaa vaııtalan kullanabıleceğı - Z lunmuıtur. 

Fabrika bir ~uk milyon Türk da zecr1 tedbirlere ait olan raporu nin tetkikidir. Tayyarelere kartı Moskova, 27 (A.A.) - lzmtr Müstakiller partisi ba§katı• 
prenıip itibarile tudik etmittir. k • 

lirasma mal olmuftur. ikinci ki - Bu tedbirlerin pertembe günü tat kurulmu§ olan bataryalar, tayyare Şarbayı Behçet Uz, Leninarad General Metakıas Kra'a muv:,.e.. 
J111111 içinde ifletmeye açılacaktır. bik sahasına aecmeıi muhtemel • lerin çektiği nitangahlara lcartı Sovyet ba!kanı Bay Kodatzkiy: kat bir it kabinesi teıkil e 
Fabrilcamn kiiıt ihtiyacımızın dir. alet etmiılerdir. ziyaret etmittir. Bay Kodatzki B. ıini, meclisi daAıtarak yeni iııtih.•: 
yüzde elliıini karıılıyabileceği an- • Uz terefine bir akıam yemeli ver" hat yaptırmasını tavsiye ey!ertJ; 
lafdmaktadır. lngiltere kıralı yeni kabine\ ltalyada iz;n verilecek mittir. tir. Kral Çaldaris ile Met~ ; 

ismet İnönü refakatindekilerle azasını kabul etti 100 bin aıker ahkonuJdu Bay Uz süel Tıp akademiıini Yunan.istan en büyük nitanın• ~ 
birlikte saat 12,30 da Ertuğrul Londra, 27, (A.A.) _Kral, Roma, 27 (A.A.) _Yeni aecıi hastahaneleri, deniz müzesini ve mif~r;,. 27 (Özel) _ Kral Jo~ 
yatı ile Mudanyaya hareket et - bu sabah Buckingham sarayında tedbirler tatbiki tehlikeıi yüzü 'l limanı gezmit ve Leninırad süe. aktam ı.L.tü demokrat frkası .Jide., 
mittir_ yeni dahil olmuı olan bakanlara den huıl olan vasiyet•• bu teh dairesi kttaları kumandanı Şapoı- !erinden Sofuliı, Kafandarıı. 

Buru, 27 (A.A.) - Baıbakarı b k ı ki "h" 1 · · 'k f · t t · t• p d • tır• a anı arının mu ur erım ver· tikenin yaratbiı beynelmilel endi nı o u zıyare e mıt ır. apanaıtaryoyu avet etmıf "" 
lamet İnönü saat tam 17,30 d~ mittir 1 M Sofulis, rahauız bul~d~I011• Müda~yaya geldi. Bursa llbayı Kr~I, bundan sonra hususi bir ıe dolaylliyle ihtiyati ıU• tedb•ı in gilizler Mısırdan arsa ıöylüyerek davete gitmemıtüt• ~. 
Şefik Soyar, Şarbak, kumandan mecliı toplamıtlır. Bunun sonun- ler alınmııtır. Matruh istasyonunu istedi fandaris ile Papanastasyo. uııı3 • 
lar ve kalabalık bir halk kütlesi da bakanlar aeçimindenberi ilk de İtalyayı ani bir müdafaa halin mt af ilan edilmeden kralla g·r 

l d fa olarak baıbakanhk dairesinde de bulundurmak için bir takun K~hire! 271 (A.A.) - ln~iliz rnımiyeceklerini bildirmitle.r~~;,. 
tarafından kartı an ı. toplanmıılar ve bu münasebetle k -Lli •- lmqtır B otorıtelerı, batı sınırında ketıf u- Bunun üzerine kral, Bat.,.... •ııa. 

Batbakan Bursaya hareketten u er naa J&w yapı · 11 '"Utlan yapan tayyarelerle bir ir - _.- :s• 
önümüzdeki çartamba günü par- akil h k.t. h kk d ~ General Kondiliıi davet c~~r. 

e-el 922 de -:•tarekeyi imzaladı ld k n Y•t ve are at a ın 1\ tibatı temin etmek üzere Marsa- -1 11 "" aa... lamento açı ığı zaman müza e- l tk.k · mkl ' kendisine jki emÜ'name ve• ..... , .ı. 
ğı ve timdi parti binası olara~< relere mevzu te·•·ı·l edecek olan çıkan haber eri te ı e ı ~ matrouhdaki telsiz iıtaıyonunun E . 1 rd b' . ··-Ulll 

ta r ,_ ,_ __ h h il k d·ı · ı· . . M h"kü mımame e en ırı ..... . l]rtttf 
kullandan binayı gezdi. İsmet kralın iftitahi nutkunun metnini yoktur. ,..ünaü uu uıuata er t "" en 1 erıne tes ımını ısır u - diieri huau.I affin ilim idı. i-
lnönü yanındakilere bu müzake- müzakere etmitlerdir • lü haber kati olarak yasak ed\'i· metinden iıtemitlerdir. mt af, bütün ıiyual ınücr~~,I 
el • · h t ı mittir. Bu tahaffu•I tedbirlerin ~~iyet müıaade ed~r ... etm~z, çindi ki. bunda, Venizeloe ~ldeı·kl• 

r erın cereyanına aıt a ıra arı· Bir saylav "Yaşasın (talya t ld lu L- -'-dllmektedi... t.elıız ıataıyonu Mısır hukumetıne ff d 1 
ki 1 k 'k f .. " eam o u _.,_ , Genen.IPlutraıın da a e 1 f ••• 

m na etti er ve en üçiı te erru · d. b "' d r • ıade olunacaktır. b ld ekt id H ı a • 
ab bile hatırladılar. Bu bina ınil- ıye agır ı izin almalan mukarrer JU• bın RIO DE JANEIRO iSYANI ri i irilm e . i. =od• d• 

A ) S l L iJ•L l el l k 1 bitana mahsustu. Her ı dileJ' tarekenin imzası •zamanında'ki Brüksel, 27 (A. · - ay av· uaer 1 "" a ıa a a 1 onu muı· BASTIRILDI affedilenlerin milaadere e . bil 
eıyalan da toplanarak bir müze lar kurulunun bir celseıinde, din· tur. Londra, 27, (A.A.) - Rio-c:le- ıervetlerinin iade edilmiyec:8i~• 
haline konulacak, etrafı açılarak leyicilerden biri, zecri •tedbirleı Jtalyıda tayyareye yaıak janeirodan Reuter ajansına bildi- dirilmekte idi. Kondiliı emıfll kıJI"' 
önüne bir anıt dikilecektir. Saat ~akkında hükUnıe~ ıo~gu .. ya~a:ı mıntakalar rilmektedir: I1erıun·uatlopdkt1aman :"1', emai~ teb • 
18 de Bunaya hareket eden Baı· lıberal ıaylav Jennı11enın uzenne Şiddetli bir bombardımandan ..,. 

ı Roma, 17, (Öael) -ltalyahiL ıonra hükUmet kuvvetlerinin Sao- Hl etmi§tlr. . ~ 
!Ndmn geceyi orada geçirecek ve talyan ve Belçika bayrakları kameti Veneclllr, Roma, M ... lna, joabo kalesini itıal ettikleri reı. Müzakere çok barare!1• d si ii" 
yann eaat t1 de Merinos fabrikll· renpnde bir ıerpantin atarak Slcllya ile Bingazi mıntakaların- men bildirilmektedir. ihtilalciler Ye af emimamelerinin ıf• e JCoO 
amm temel atma törenini yapa- "Yapaın İtalya,, diye bajırmıı • da tayyare uçutlanm yasak et • teslim olmutlar, ıükun teıis edil - zerinde ihtilif ha.ad ol~İr. 
cdCbn tır. miıtir. mittir. diliı ihtilafı krala bildirtll 



Satiri Ertem 

Emniyet anıdı 
tamamlanıyor 

Yeni paralar Namık Kemal 
için tören 

Kırkyedinci ölüm yılı 
münasibetile 

Hariçten giren talebe im
tihanlarını biHrdikten 

sonra askerliğini yapacak 
Kültür Bakanlığı ilgililerle te

masta bulunarak hariçten olgun • 
luk ve lise bitirme sınavlarına gi
ren talebenin askerlik durumları 
etrafında yeni bir şekil tespit et
miştir. 

Bu şekle göre bu talebeler de a
sıl talebe gibi askerlik ödevlerini 
sınavlarım bitirdikten sonra yapa. 
caklardır. 

Edebiyat fakültesi talebe cemi· 
yeti ilk kanunun ikinci _pazartesi 
günü saat on yedide Universite 
konferans salonunda büyük vatan 
sever şair Namuk Kemalin ölü · 
münün kırk yedinci yıl dönümü 
münasebetile tören yapacaktır. Müfredat programlarını 
Herkes gelebilir. . l k . 

ınc eme omısgonu 

işini bitirdi 
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Türk - Italyan ticaret anlaşması 
Ankara, 27, (Özel) Dıt hleri 

Bakanlığı genel sekreteri Bat 
Numan Rifaın başkanlığında bit 
komisyon, lalya ile olan icari m;j. 

nasebatımız hakkında görüşmü~· 
ler, bazı kararlar vermişlerdir. 

Bu toplantıya, ilgili bakanlık 

Faik Kurdoğlu 
şehrimizde 

Ankara, 27 (Özel) - Ekono
mi Bakanlığı müsteşarı Bay Faik 
Kurtoğlu Madrite gitmek üzere 
lstanbula hareket etti. 

Vilayetlerin nüfusu 
tasnif ediliyor 

Ankara, 27, (Özel) - Şarbon 
hastalığınm bazı vilayetlerde hay 
vandan insanlara da geçtiği görül 
müştü. Tarim bakanlığı ,ilkbahar 
da başlamak üzere cenup illeri ile 
Trakyada mücadeleye giritilmesi· 
ni kararlaştırmıştır. 

T rakyada bu işi incelemekte bu 
lunan uzman Hakkı Cevat, Anka 
raya dönmüt, raporunu verıniştr. 

Şarbon ile yapılacak geniş mik 
yasta mücadele için şimdiden ted 
birler almmağa başlanmştır. 

Şarbon ile mücadele 
Ankara, 27 (Özel) - Statistii' 

genei direktörlüğü Ankara nüfu· 
~unun tasnifine devam etmekte· 
dir. Tasnifin bir ay süreceği anla
şılmaktadır. Ankaradan sonra ts· 
tan bul, İzmir, sırasiyle büyük vi · 
layetlerin tasnifi yapılacaktır. 

Sıhhat Şurası toplandı 

A~kara, 27 (Özel) - Yüksek 
Sıhhat Şurası, Sağlık Bakanı Bay 
Refik Saydamın başkanlığınd!l 

tolanmış, Hıfsızsıhha nizamna
mesinde yapılan değişiklikler 

hakkında görüşülmüştür. 

Yunan işgüderi 
Yunanistanm Ankara işgüderi 

Bay tkônomu Guras dün şehrimize 
gelerek Tokatlıyan oteline inmiş
tir. 

Öğrendiğimize göre, Ankarada 
ltalyan notasına hükfımetimizce 
hazırlanan cevabın metni Balkan 
andlaşması azası olan Yunanista
nm da noktai nazarına tam uy -
gnn gelmiştir. 

Yunan işgüderi Türk - Yunan 
ticaret anlaşmasının tatbikinde 
rastlanan bazı müşküller hakkın
da teşebbüslerde bulunulduğunu 
sövleıniştir. Hükfımetimizce glim
ıi.iklere verilen yeni emirlerle bu 
mesele de halledilmiştir. 

lk1nci mevki tramvaylar 

lar mümessilleri de iştirak etmi~-1 
tir. ı 

Zecri tedbirlerin tatbikinden 
sonra İtalya ile olan ticari müna
sebatımız hakkında Ekonomi 81' 
kanlığının bir tebliğ neşretmesi 

beklenmektedir. 

Deniz işçileri kanun . 
layihası 

Ankara, 27 (Özel) - Ekonomi 
Bakanlığı deniz işçileri kanun la-
yihasını hazırlamaktadır. 1 

Layihada, denizlerde çalışan a· 
melenin korunması için faydalı 
tedbirler alınmı§hr. Layihanın iş 
kanunu ile beraber Kamutaydan 
çıkarılmasına çalışılmaktadır. 

Hakem heyetinin 
kararları 

Futbol f ederesyonundan: Tüır 
kiye futbol federasyonu hakem 
encümeni 22·11935 tarihinde Nüz 
het Abbasın başkanlığında topla 
narak aşağrdaki kararları ittihaz 
etmiştir. 

1 - Türkiyede yapılacak fede
re kulüplerin resmi ve özel maç · 
larınm federasyonca sicilli ehli · 
yetli hakemler tarafından idare 
edilmesi mecburiyetinin F. Fede· 
rasyonundan istenilmesine, 

2 - Hakem ve hakem namzet
lerinin maçlarda arsrulusal hakem 
kılığı olan siyah caket ve pantolon 
giymelerine ve F. Federasyonu -
nun aıınasmı göğüslerinde taşı · 
malanna, 

3 - Şimidlik hakemlerin gün · 
de iki maç yapmalarına izin ve · 
rilmesine, 

4 - Elleı·inde ehliyet~ame bu1 

lunmayan bazı hakemlerin imti · 
hana tabi tutulmalarına ve muaf 
fak olduklan takdirde kendileri· 
ne ehliyetname verilmesine, 

5 - Hakem toplantılarına 3 bi 
rincikanun sah günü akşamı saat 
18,30 da Beyoğlu Halkevinde ts· 
tanbul bölgesi merkezinde baş · 
lanmasrna. 

Adliye piyade mübaşiri 
alacak 

Açık bulunan ellişer lira maaş· 
lt yaya mübaşirlikler için kanu · 
nuevvelin ikinci pazartesi günü 
~mat on iiç buçukta İstanbul tüze -
sinde bir imtihan yapılacaktır. 
Talip olanlardan orta mektep şa 
hadetnamesi, nüfus, hüviyet cüz -
dam, askerlik vesikasr, sıhhat \'e 
aşı raporu hüsnühal kağadı "e iki 
fotoğraf istenmektedir. 

ltalyan klübünde konser 
Cenevre konservatuvarından 

mezun olup şehrimizde bir çok ta 
lehe yetiştirmiş bulunan ınusikişi 
nas Bayan M ari Ozkan, cumarte 

lkinci mevki tramvayların i · si günü, talebesinden on beş ki~i 
çinde ayakt..-ı duran yolculann tu ile "Kaza ditalya,,· da ilk piyano 
tunabilnıeleri için kayış yoktur. konserini verecektir. 
Bu cihet son günlerde sık sık şi - . 
kayeti mucip olduğundan imtiyaz r Geçmrş Kur unlar: -
lı şirketlere bakan hükfıınet baş 28 Tt>şrini.2ııi 1921 
müfettişliği vaziyetin düzeltilme J-:vvclki gün Umuru Hayriye Piri 
si için teşebbüslere girişmiştir. 1 "Aya l'orgi" nin yeı:mü malı.<1u.ıw 

B l d • E k f d 1 olduğundan Dilenciler Cemiyeti ta
e e llje - V a QVQSl rafından Bcyoğlunda Aya Kostan-
Belediye ile evkaf arasındaki i tin kilisesinde merasimi mahsusai 

tilafı halletmek için vilayette top- diniye icra edilmiştir. 

1935 Sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi 

H >U" MAURICE 16 CHEVALIER 

• 

• ....JEANNETTE 
Makdonald, 

Bugün matinelerden başlıyarak iPEK sinemasında 
Bugece büyük sinema müsameresi o.arak MELEK sinemasında 

Geceleri biletler numaralıdır. Evvelden aldınnız. Telefon: MELEK 40868 - İPEK : 44289 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 
Bu akşam 20,30 da 

SEVD~t OTEL/ 

Fantazi Operet 

3 perde 

Gi~e gündüz açıktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar 2S - ;;o • 7.3 · 100 Loca ·4C>J. SOC 
Yakında: TEL L t TURNA 

Yazan: ... 'Uahnıut Yesari 
.Müzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf 

Bu ak,am s a M E R Sinemasında 
Viyana haftasının ilk lrae gecesi 

Bq döndürücü ve melodik Valslerile seyircileri gaıyedecek 

Viyana Geceleri 
Büyük müzikal filmi ba~lıyor. BAŞ ROLLERDE: 

PAUL HÖRBiO=:R - LEO SLEZAK • HILDE YON STOLZ .. 
HERMANN THIMIO 

Musiki üstadı: ROBERT STOLZ sayesinde hakiki musiki ziyafeti 

Naşit - Ertuğrul Sadi ı Hususi Fesefe ve Edebiyat istı:ınbul Bızlızdiqızsi 
8 A L ı DE dersleri Ş~hirTiyatrosu 

Şehzadebaıı TURAN Tiyatrosunda 

111111111111111 

Bu akşaın ı.-S 
20 de 

Bu gece saat 20,30 da Bir Alman profesörü, en. çabuk 
Tohudl 

O •• p Ü c u·. k ve en cezri usullerle almanca, 
fransrzca, ingilizce edebiyat ve il 11 Yazan: 

Yeni vod,·il felsefe dersleri vermektedir. Uc- Necip Fazıl 
Kısakürek 

3 perde ret çok elverişlidir. Adres için ga- 111 

Her tarafa tramvay. 
111111111 Telef on: 22127 zetemize başvurulması. 

Belediyede 

Kömür ve odun 

Belediye ortada ihtikar 
olmadığını söylüyor 
Son günlerde gazetelerde odun 

kömür ihtikanndan bahsedilmek· 
tedir. Belediye idaresi bu işle ya 
kından al~.kadar olarak iktisat iı:.
leri direktör muavini Bay Refiki 
vaziyeti incelemeye memur etmiş · 
tir. 

Bay Refik kömür odun depola · 
rile yakından temas etmiş ve bu 
gün şehrimizde bulunan odun ve 
kömür mikdanm tesbit ederek bu 
mikdarla geçen yıl ayni aydaki 
odun ve kömür mikdarmı muka · 
yese etmiştir. Alman sonuca gö -
re !stanbulda kömür ve odun ihti 
karı yoktur. Bundan başka yakın 
da şehrimize 15 bin ton daha kö -
mür \'e odun gelecektir. 

Asri mezarlık inşası 
durdu 

Zincirli kuyuda yapılmakta olan 
asri mezarlığın inşası bütçe darlı 
ğı dolaysile durduıı..ılmuştur. Ya · 
kında. yapılacak yeni bir istikraz 
la mezarlığın inşasına deYam edi -
lecektr Bütün yapı bahara kadar 
bitı•ilıniş olacaktır. 

1 em iz tik işlerine dair 
rapor 

Kimyager.er kurumunun l'•lis ha~erlerl: -------ça 'ışmaları •• 
İki yıl kadar oyvel meı·lt04:i An G 02 tepede ya~" 

karada olmak üzere teşekkül e -
deı: Türkiye ~iın~arkeı·ler cem~ : s ';r lambanın devrilmesiıt.
yetı son yaptıgı bır toplantıda ıs • • •• d• 
mini değişfr·miş ve "TL~rkiye ge · den koca bır koşk yan 
nel kimyagerler kurumu,, adım Göztepede tren j·olu üzerine~: 
alnuştrr. l l\ır h O ~ı-- 1 d d b" nıtı 1( "k' d' . d'-' b' rnn.ı:ıa mut ene m a ır il 

.. ~rum ı -~ :s~ne ır geçır ıg! 1.r tekaitin köşkü bir dikkatsizlik ):.1 
~~cıub~ d~v~esınden.sonra edın.dı_ zünden tamamile vanmış ve l<!l. 
gı venı bılgılerle Ill7 .. amnamesını 1 t '-' ;,.. h t cel~ 
d "t d'l t · d h · 1 o muş ur. ı angın .ı.ua mu ı ., e a ı e mış ve a a genış e 1. 1. d b 1 b' 1.. ıbaıı•1• · t" . K b ın e ın e u unan ır an mış 11. urumun u sene cahs · d ·1 · , k t - · evrı meşınoen çı ·mıs ır 
masrna nezaret edecek o!an hay· · "' · ~ 
siyet divanına bir çok tanınmış Bir ;şçi eleklirik cert/a 
doktm·larım1z se~il:t:ıiş bulunuyor nına /,avılalrk ö/dii 
lar. Genel başkanlıga Ankarada . ·'?>· 
belediye kimyageri Bay Vehbi ge Pa~:ıbahçede müskirat fabl'l~. 
tirilmiştlr. sının yapı kısmında ç:alışan el~}e" 

Etirer hakk nda bir t~il~ci sıı:ağı Droki elekt~i~ te .• 1 rını tanm· ederken kendını ceı • 
konferans yana kaptmn~ etrafdan yetişe~!( 

lstanbuldaki Alman asarı atika ler tarafından kuıtal'ilaımY81 

enstitüsü her yıl olduğu gibi bu ölmü;tür. 
yıl da krşlrk konferanslarına baş- KILIÇ BALIGINI ÇALMIŞ ;ı 
laınaktadrr. tık konferans cumar- Anadolu kavağında oturan sarı_. ~i 
tesi günü, enstitünün Sıraselviler- cı E:::refin geçen gün tuttuğu 3°.ne 
deki merkezinde verilecektir. Bo. lo ağrrlrğındaki kılıç balığı Ybır 
ğa.lköydeki Eti ara~tırmalarmı ayni semtte ayni kayık hanede ı= • 
idare eden Profesör Bitti, eski Mı- lunan ı~mail tarafndan çahnt111( • 
sır payitahtlarınc!·an Amm:ıra hak tr. Balrk diP:er bir kayığa konu ı 
krndaki konferansında, Etilerle ken Y::tkalannm:trr. 
eski Mısırlrlar arasrndaki müna • iKi OTOMOBiL ÇARPJŞ11 ~ 
sebetten bahsedecektir. Kabataş tütün jnhisar deoosU~11• 

Çin e~çisi çalrşan Osman Nnrinin idare~ı • 

Oğrend·iğimize göre Çinin An
kara elçisi General Ho Y ao Tsu 
,geçen hafüı N ankinde toplanan 
Kuomin Tang partisi icra komite
si üyeliğine de seçilıni~tir. 

Çin elç i liği müsteşarı 

deki 672 numaralı otoınob:I 8Ş~t1 
för Ha~iğin idaresindeki 360 ııer 
maralı kamyona çarpını9trr. ıw· 
iki otomobilin de muhtelıf kısı 
lan bozulmuştur. _. 

lanan muhtelit hakem komisyon · • Fransa reisi vükelası Briyan 
laıı çahşınalaıına dün de devam Neııyorktan müfarakatinden evı·cl 
etmişlerdir. Dünkü toplantıda ev - Amerikan milletine karşı neşretti
kaf ve umuru hukukiye d:~:ektör · ği hitabede Fransanın terki tesli· 
leri de bulunmuşlardır. lıatı, cihan sullı ve müsalemetinin 

Frankfuıita toplanan arsıulusal 
temizlik kongrasrna iştirak eden 
Bay Hüsnü ve Nüzhet şehrimize 
gelmişler ve temizlik i~leri etrafrn 
da bir rapor hazrrlryarak ilbayh 

' ğa vermişlerdir. Çin elçiliği ınüste~arı B. Vang . 

BiR SANDAL DEVl_tlLD!. y1t· 
Tayyar kaptanın idaresı!1~.ekd b!l 
dırım mo~örü Ayakapı bn~n ~feb 
lık tutmakta olan Omer oglu ·ir .. 
mcdin sandalrna çarpa!4ak d~~rıl· 
miştir. Sr.ndal güç halle kur 

Yarın yapılacak diğer bir top - nihayetini tazammun edeceğini be
lantıda heyetin kararı belli olacak yan etmiştir. 
tır. • Atinada grevin faili nıanevilc-

ZAYi 
'J'ekaüt maaşımı almakta olduğum 

m2 liva No, h cfizdamm zayi olmuş
tur. Yenfsfnf alarağımdan eskisinin 
hükiimsiiz olduğu iftn olunur. 

Miitekait Albay Mehmet Ali 
(Y. No. 11403) 

rini takip etmek bahanesiyle birÇok 
Jl cnizelistlcr, lıüki'ınıct m('murları

nın f('cavüzat ı·e sui muamelatına 
hedef olmuşlardır. J' enizelist fır -
ka bundan dolayı lıükiimelc şiddet
li bir protestonamc göndermiştir. 

Temizlik işlerinin islahı için ra 
porda yazılnn maddeler ilbaylık 
tarafından kabul edilerek tatbiki· 
ne başlanmıştır. 

/(onse1vatuvar projesi 
Konsen·atuvar binasının pro -

jesini yapan mimar Pölzik bina -
nın yapısı için hazrrlanan muka -
veleyi tetkik etmiş ve hiç bir no.k
tasma itiraz etmemi~tiı". Bugün 11-
hay ile görüşülerek mukavele im
zalanacaktır. 

Pun - Sina elçilik katiplerinden B. 
Şung ile birlikte Ankaradan şeh
rimize gelmiş, Ruvayyal oteline 
jnmiştir. 

Bir musikişinasın ölümü 

mr~til'. . e p~· 
lnhisarlar ldaresini_n Yen!cedeJ1 

ketlerine kovduğu ıkraınıY ve 
sonra avni u8ulü.SerkiJdorYadn ce· 

, . b"k e e 
cliğer paketlerde de tat. 1 • btı 

Bü~~ l~arpten önce şark._vil~ · ği yazılmıştı. tnhis.ırlar ıdaresı 
yet.le!1mızı dolaşarak .halk turku hab<>ri valanlamaktadır. ~ 
ler.nı toplayıp armomze eden ve _ · -~ . "'}ti 

lstanbulda. !ı:üteaddit . konserler dar talebesi. gelecek ay B_~)ffni· 
v.erc~- m~~~ı.~ı~ınaı Gomıdasm Pa ermeni kilisesinde.onun be::ı etar 
rıste oldugu haber alınmıştır. J ği dualarla blr ayın yapacak 
Gomidasın şehrimizdeki yüz ka l <lır. 









ABONE ŞARTLARI: 
WllJalıı e •1'* il~ AJI* 

Meıntneclmbde 750 t20 23!1 110 
Yab&Dcı yerlere 1350 72!1 400 150 
Posta btrllgine ı 

1800 950 600 18( 
glrmlyeo yerlere} 

TilrkJycnln ber posta merkcz1nde KUUUNa abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lltanbul, A.llkara caddesi.. ( \' AKn yurdu) 

ttd&re: 24870 
a'eleton 5Yazı i§leri: 21413 

TelgTat adresi: KURUN lata.obUJ 

Posta kutusu No. ce 
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2000 liralık ikramiqe 
iş bankasının kumbara sa
hipleri için bu sene ihdas 
ettiği ikinci tertip 10,000 lira
lık ikramiyenin 2,000 lirahk 

ikinci keşidesi 

1 Birinci kônun 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapılacaktır 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Mevcut nümune ve örneğine uygun 54788 çift pamuk ipliği 
çorap kapah zarf usuliyle Ankara Jandarma Genel Komutanlığı ku· 
rağındaki komisyonca eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi kurut fiat biçilmit ve ilk teminatı 821 
lira 82 kumttan ibaret bulunmuttur. Şartname parasız olarak ko
misyondan alınabilir. 

3- Eksiltme 3 - 12 - 935 
dan isteklilerin teklif mektuplarım 
vennit olmaları 

Salı günü saat 15 de yapılacağın· 
en az bir saat evvel komisyona 

(3380) (7266) 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

23/11/1935 vaziyeti 
AKTiF 

Kas•. 
~ ltın . ·ali kilogram 16.517 ,543 1L23.233 295. 69 

Banknot ..................................... " 6814.137. -
L' faklı h ............................ ........... ,, 565.690. 22 

C ahildeki Muhabirler: 

ı ürk hı ası _.......... .................. y L 224.04:3.34 

t erlçtekl Muhabirler : 

Altın. Safi kilogram 4.4-01 ,27 ;:\ A 6. ı 90.763. 09 
tı ltına tahvili kabil Serbest dövizlt> 8 6 902.188. t>7 

tıazine Tahvilleri: 

arşılığı L. 158. 7 48.563 -
1 )eruhtı: edilen eHıkı nakciye 1 
Kanunun o \'e 8 inci mad· . 
delerine te~fikın. H:ızinC" ıara- ıı JO.? 50.980 _ 
tında n \'akı tedl\·aı 1 '" • 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları ........................ , L I 821.000.-

ficarf senetler -··-·· ... - .......... ~. ., 20 986.884 45 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı : 

-\ )l tiyenin karşılığı esham •e 32 001.104.73 
{ Deruhte cdJlcn evralı:ı nak-! 

tahYİ14t 1 itlbarf kıymetle 1 
B l Serbest Esham .,. Tıhviltt 1 - 4.429.135.75 

.l. l tın \e d~viz üzerine n•ns 
f lh\•ifAr Üzerine 1\'ans 

.. 34.303.53 
4.899.961 41 

Hissedarlar .................................................... .. 
muhte~lf 

YekOn 

Lira 

30 613 122 91 

.224 043 34 

130929:;( 76 

ı 47.997.583 -

22 807.884.45 

36.430.240 48 

493426!94 

4500000 -
14 281 606 45 

~' '* ~lS l.69/ 33 

"" PASiF 

Sermaye ......................................................... .. 
lhtiYat akçesi ......................................................... . 

1 edavUldeki e anknotlar: 
Deruhte edilen evra ı.ı nıl\ tiye •I. 158.748.56.1-

"•nı.ınun o ve' 8 incı m:adde· 
leriııe tevfı kan hazine tara 
rından vaki tediyaı 

IJcrubte edilen evra "ı naı. tiyt 
ba'<ıyesi .................................. . 

10.750.980.-

147.997 583.-

&.lr• 
()00. ... 

( 5. ()()(). d. 61 
ı 026.7"" 

Karşıh~ı ıamamen altın. olarak • 
tedavüle ilAveren vazedilen ~L 1 S.000.000. r 60 997 .~~·" 

TUrk Lirası Mevduatı : 

~:~:~i7. =:::::::::::::::::::=: ~ 14 711141.39 14.711·14ıs9 
Döviz Mevduata : 

Vadesiz _ ........................ _ .. f 12611.665.06 ti 
Vadeli _,,_ ....................... R .219.402 28 12 831 <lı1 

Muhtelif ........................................................... 70315 ı4S.9S 

YekQn 1~ 
2 Mart 11133 tarihinden itibar~ n: 

rskonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn llzerine avans yüzde 4 14 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-__,,, 

OAY c:;üv 'NC:-QİOC-G•o ı 

A 1. T!_!::!_GOlOt 

ct.1.1K ı.<.opRuyt vAı:ıo• 

KAı:ı~ ı OA Mİl.VONlAR VA.RC• 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...................... . 
Denizyoll~rı f:ııııı ı ııınıllırı ve Hııoıırı ııııtme l ıHm 1~11111 ııııııfl_ lstanbul limanı sahil sıhhiye 

merkezi satınalma 

Komisyonundan: 
1 -- Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi önündeki iskele yeniden 

yapıla11 k~if mucibince açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Ke§İf 

bedeli 626 lira 74 kuruttur. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nakit işleri teraiti umu miyesi. 
E - Yapı işi fenni tartnaıue si. 
F - Hususi şartname. 
G - Keşif bedeli. 
H - Proje grafik. 
3 - Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı parasız olarak İstanbul 

iŞLETMESi _ 
Acenteleri: Kara.köy - Köprilbafı 
Tel. (23f2. Sirkeci Mlblrdar &&de 

I•-- Han telf'fon: 2274C'I --• 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 28 

lkinciteşrin PERŞEMBE gü· 
nü saat 20 de HOPA'YA ka-
dar. (7511) 

lmroz Yolu 
ASYA Vapuru 28 ikinci· 

te§rin PERŞEMBE günü saat 
16 da 1MROZ'A kadar. 

(7539) 

Limanı sahil sıhhiye merkezi levt\zımından alabilirler. --• T İ F O B İ L 
4 -· Eksiltme 13 Birincikanun 1935 Cuma günü saat 14 de G."\ · Dr. iHSAN SAM•i--

latada Karamustafapa§a sokağın la lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Tifo ve paratıfo hastalıklarına tutul 

Merkezi satınalma komisyonunda yapılacaktır. mamık için ağızdan alınan ti fo hap 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 47 lira muvakkat t~ ıandır. Hiç rah:aısızlık vc:rmez. ller 

minat vermesi ve bundan batka aşağıdaki vesikayı göstermesi la kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr 

zımdır. 

A - En az 600 liralık buna benzer iti yaptığına dair İstanbul 
~~ Müdürlüğünden tasdikli ehli yet vesikası göstermesi lazımdır. 

(7534) 
Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaas• 

Neşriyat direktörü :Refik Ahmet Sevengiı 

Her gün Ankara - Haydarpa ta - Ankara arasında itleaıekl' 
olan Anadolu Sür'at katarlarına 1 - 12 - 935 gününden . i~ibar~; 
üçüncü sınıf yolcuların da kabul edileceği muhterem halka ılan ° 
nur. (3483) 

1 
(7514) 

Muhammen bedeli 70000 lir~ olan lokomotif bakır ocakları, ~ 
··oaı 

cak aksamı vesair bakır malzeme 9 lkincikanun 1936 Pertembe gıı 
saat 15,30 da kapalı zarf uauliyle Ankarada idare binasında ı•tdl 
alınacaktır. 

ıı·· 
Bu i§e girmek istiyenlerin 47 50 liralık muvakkat teminat ile tı•• 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 • 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. tl•r 

Bu i§e ait tartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara ve ) 
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. (7~ 

1 inhisarlarU.Müdürlüğünde~I 
idaremiz ihtiyacı için ıartname ve proie•İne göre beheri'!;:: 

lira muhammen bedelli üç adet kımyon pazarlıkla satın ahnaca ı-
Vermek istiyenlerin tartname leri almak üzere her gün ~e ~ t 

lık için de 30 - 11 - 935 tarihine müsadif Cumartesi güniı ~· ... 
· yanıl•• 

de Kabataşta Levazım ve Mi!baya at şubesindeki alım koıd'l:ı) 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle bir iikte müracaatları. .(71 • 


