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Titii1cskonun hastalığı ••• 

Kendı"si de büyük bir hastalık atlatan Profesör Dr. Tevfik Salim, bir 
1stanbul ~azetecı"si11e eski Romanya dış bakanı Titüleskonun hastalığı 
hakkında şu sözleri söylemiş: 

"- Benim kammda beyaz küreyveler azalmıştı; Titüleskonun kanın
da ise kızıl küreyve/er azalmış.,, 

Zavallı hasta. diplomat, halbuki onu yerinden uzaklaştırmak istı"yenler, 
onun kanında kızıl küreyve/erin da.ha galip olduğunu sanmışlardı. 

Satılan zevce 

lsviçre gazetelerinde okuyoruz: 
Dloandırıcılrk suçuyle mahkum edilerelc La Speziada uzun müddet ba· 

piste kalan Ugo Fosti adında biri, her vakit rastlanılmayan bir yolsuzlu
ğundan dolayı tekrar tevkii edilmiştir. 

Ugo Fosti, hapiste kaldığı sıralarda, sadakatsizlik ettı"ğini ı"leri sürerek, 
40 yaşındaki lr.arrsım 56 yaşındaki iıçi Gizeppe Namtiye satmak teklifinde 
bulunmuş ve yapılan pazarlrlcta 2600 liute mukabil karısının üzerindeki 
bütün haklarından feragat etmiJ. 

Namti 2600 lireti saydıktan sonra, Fosti caymıı ve bu alrıverı"şe cebı"r 
yüzünden giriştiğini söylemiş. 

Fakat, Namti, satışa dair pullu ve imzalı mflkemmel bir makbuz göste
rince, polis satıcıyı tevkif ederek, iradının bedelinden geri kalan 2300 lire
te el lcoymıııtur. 

Ticaret hayatında yeni bir in'kişai mı dersiniz! 

Yumurcak maçta kendine nasI/ yer bulur Meyl'den) 

Brılııiyar hayvanla~ 

A vusturalyaöa Melburnda yaşayan iki hnyvan aostıı kadın, içinde ça
lr ., 'uın hepsi de kadın olan bfr hayvan /ıaslanesi kurmuşlardır. 

Hastanede 24 kadın fahri olarak çalışmaktadır; bunların bir 'kısmı, 
Melburn'un etrafındaki uzak yerlerde bulunan hasta hayvanları hastaneye 
ı:ı ıyun seyyar otomobillerde hizmet etmektedirler. Bu kadınlar, vardık
lnrr yerlerde hastaneye gctirecelcleri hayvanların, sicillerini, hayat şartla
nm ve hastalıklarım biitün tafsilôtı"yle bir cedvele geçiriyorlar. Hasta 
hayvan hastanede muayene edild1kten sonra, aynı seyyar hizmetle ı"ade e
dilerek, ne suretle tedavi edilmesi İcab ettiğine dair sahibine direktif ve
rilmektedir, 

Hastanede kazaya uğrayan hayvanların hemen yardımına koşmak için 
bir sıhi imdad teşkilatı da vardır. 

Her yıl bu hastanede tedavi edilen 14.500 hayvandan eıı çoğu köpektir. 
Hergün vasati olarak altı ile on arasında beygire bakılmaktadır. 
Tedavi edilenler yalnrz dört ayaklı mahJUklar değildir; her cins kanad-

lıfor da hastalar arasındadır. 

Bu haberi okuyunca Avırsturalyad;ıki hayvanların ispanyada hastane
siz kalan insanlardan dttha bahtiyar olduklarına hükmetmez misiniz? 

--· GüNLt~K TAKl'iM ·--·· 
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8 Receb 13551 - İş Bankası Giresun şubesi açıldı (928) 

13 Eylul 1352 - Hakimiyeti Milliye'nin (Ulus'un) ilk sayfası ta-
mamen yeni türk harfleriyle çıktı (928). 

Hıdırellez 144 - Amerika orduları erkanı harbiye reisinin Anka-

Güneıin doğmuı 5,5 
- Birinci Türk Dili Kurultayının toplanması ve 

1 

rayı ziyareti (932) 

dil bayramı (932) · ...... ':.. .. ~:t:=.!~:.__ ___ ........ -.... ____ -----__ j 
Türk -Türk dili 

Gök kuruldu, yer var oldu .. Güneşle ay yalabırkeıı: 
- rfey dünyanın büyük oğlu! - en ışıklı varlık sendin. 
Bulut atlar üzerı"nde; kırbaç yapıp .şimşeklerden 
J(oşan sendin, esen sendin .. Bi11 bir gücü kırdrn, yendin. 

Deniz oldun, hep kükredin dağlar gibi dalgalarla 
Sağa koştun, sola taşdın yalın kılıç. tırlgalarıa. 
Doğu, batr öz ülkendi, dile, soya sendin kaynak 
Yeryüzünde ışık tutan, yurtlar kuran sendin ancak. 

Yıllar geçti •. sıra saygı, yurt scvel'lik, ertem, birlik 
Bılgi. sevgi gibi gönül çiçekleri birden soldu 
Aynlıkiar, boğuşmalar, karanlrklar yurda doldu 
Ne yazık ki yıkılmrşfi eski be11lik, c~siz dirlik. 

Türk ulusu, bu ata soy uçurumda kalamazdı 
Hakanların yıktığını yokluklara salamazdı .. 
Bir kor gibi yana yana yüreğinde bir örs kurdu 
Acı, tasa, alev, umut bir külçeycli vurdu, vurdu. 

Bu içteki alaz/ardan fırladı bir sönmez güne§ 
Bu lrllnqe yer yüzünde ancak uluğ Atatürk e§" 
Türk kavuştu b~nliğin~ .• Işıklandı dilin yolu 
Boiucu tüll. vducı dün bük~z oldu eli k.olu. 

İZZET UL Vl A YKURT 

IST AN BUL TELE.FONLARI: 

Harl1 akademisinin 
yeni yıl mezunları 

İstanbul, 25 - Bugün harb akademi. 
sind~ yeni yıl mezunlarma diplomaları 
merasimle verildi. Akademi kumandanı 
korgeneral Fuad Erden bir nutuk ver· 
di. Törende orgeneral Ali Said ve Fah
reddin Altay, İstanbul vali ve parti 
başkanı B. Muhiddin Üstündağ, şehri
mizdeki bütün kumandanlar ve yuksek 
rütbeli subaylar bulundular. 

Akademiden bu devrede denizden 7, 
karadan 31, havadan 2, levaznndan 16 
subayımız diploma almıştır. Bu mezun· 
tarla beraber akademi kurulduğundan 

beri ıimdiye kadar mezun olan genel 
kurmay zabitleri 24; harb akademisin
den çıkanlar 526; yüksek levaznndan 
çıkanlar 139 dur. 

Yeni üniversite 

profesörleri 
İstanbul, 25 - Şipitser'den açılan ü~ 

niversite romanoloji ve garb edebiyatı 
profesörlüğüne alman profesörlerinden 
Ovamur ve Şatondan münhal jeoloji 
profesörlüğüne İsviçreli Prajöf tayin 
edilmişlerdir. Üniversitede kayd ve ka
bul müddeti çarşamba akşamı bitmekte
dir. Teşrinin birinde bütün fakültelerde 
dersler başlıyacaktır. İkmal imtihan
ları salı günü bitmektedir. Fen fakül. 
tesinde bir kimya enstitüsü yapılacak· 
tır. 

Dükkanlar boyanacak 
İstanbul, 25 - Belediye şehrin gü

zelliği bakımınaan İstanbuldaki dük
kan ve mağazaların boyanmalarını ka
rarlaştırmıştır. Bu iş birkaç senede bi. 
tirllecektir. 

Bnlu lıaherlcri 
il(. Bolu, 25 (A.I\.) - C. H. P. Ocak 

kongreleri başladı. ~5 ~kinci teşrine ka. 
dar kamun ve ilçe kongreleri bitmiş o
lacaktır, 

lf. Bolu, 25 ( A. A.) - Dil bayramı 
kutlama hazırlıktan yapıldı. Yarın bü
yük gün şerefine bütün evler ve dük
kanlar, mağazalar, hususi ve resmi da
ireler giindüz bayrak, gece ışıklarla do. 
nanacak, halkevirıde kon:ser ve konfe
ranslar verilecektir. 

Jt. Bolu, 25 (A. A.) - Bugün Gere-.. 
de panayırı açıldı. Üç gün sürecek, on
dan sonra Düzce panayırı ve 10 birinci 
teşrinde de Göynük panayırı açılacak. 
tır. 

DİL KÖŞESi 

"Hala, tüylerimizin bandıraları a1-

tında diişiiniirüm." 

lmaj, üsluba kuvvet ve sarahat ve
ren bir unsurdur. Fakat sanatkarrn e. 
/inde yazıyı son derece cazible.<jtİren 

imaj, bazan acemi bir muharririn kale
minde son derece gülünç olm:ıktan kur
tulamıyor. Misali yul:ardaki cümle: 
"tı1ylcrin bandıraları'', yersiz olduğu ka
dar çirkin bı'r teşbihtir; insan derisi ü
zerinde bulunan tüyleri band1Ta direk
lerine benzettikten sonra da bunların 
altında oturup düşündüğünü söylemek 
ifade /aubaliliffoin ve zıv;ınasızlığrnrn 
mükemmel bir niimrınesidir. 

• • 
"Cıkan tifo vakaları üzerine halka 

sıhhi öğütler tevzi edilmiştir." 
Öğütlerin böyle ekmek gibi naMl 

tevzi edildiğini anlıyamadık. Eğer bu 
öğütler bir broşür içinde verilmişse, bu 
takdirde bu noktanın açıklanması İcab 
ederdi. Çünkü öğüt denince bir broşür 
kastedildiğini anlamak için "Jeb'' den 
"leblebi'' yi çıkaran zeka lazım gelir. 

••• 
"Meseli başımızda fes olduğu za-

man, karŞımızdakine selam vermek için 
çıkartmış olursak ... '' 

Fiillerin mazi sıygalarrnda çolc faz
la hata yaprlması bizde ötedenberi adet
tir, hele şarta bağlı (conditionnel) bir 
hal ifade edilmek istenince. Mesela bu
rada ''çıkartmış olursak" yerine "çı

karmış olsaydık" denil:nesi lazımdı. 

·~ 

AB 
İzmir fuvannın 

kapanı~ı dolayısiyle 
Atatürk ve İnönü'nün 

telgrafları 
İzmir, 25 (A. A.) - Fuvarın kapa· 

nışı münasebetiyle büyük Önde.r Ata
türk ile İsmet İnönü tarafından fuvar 
komitesi başkanhğına şu telgraflar gel· 
miştir: ' 

Doktor Behcet Uz Şarbay ve 
Fuvar KomitHi Reisi 

İzmir 
Arsıulusal İzmir fuvarının kapanııı 

münasebetiyle bana gönderilen temiz 
duygulara teşekkür ederim. 

Atatürk 

Doktor Behcet Uz Belediye Reisi 

İzmir fuvarmın kazandığı muvaffa
kıyeti tebrik ederim. Gelecek fuvarın 
huırhklarına timdiden başlamak ve sil
ratle kararla§tmlacak bir plln takib et• 
mek lizımdır. 

Ba§veki ismet lnönü 

B. Çetinkaya Tekirdağda 
Tekirdağ, 25 (A.A.) - Nafıa bakanı 

Ali Çetinkaya bugün Edirne - İstanbul 

asfalt yolunu incelemiş ve Muratlı'dan 

geçerek saat 19 da buraya gelmittir. 

Şehir methalinde karşılanan vekil, vali 

konağına inmiştir. 

Bu akşam, şerefine 12 kişilik bir zi

yafet verilmiştir. 

Litvanya turizm propa

ganda malzemesi resim
siz girecek 

Litvanya hi.ikümeti Türkiyeden 
gönderilecek turizm propaganda mal • 
zemesinin gümrüksüz olarak geçmesi • 

ne mıisaade ettiğini resmen bildirmiş

tir. Bunu dikkate alan gümrük ve inhi
sarlar vekaleti, bundan böyle memleke
timizdeki konsolosluklara, bir devlet 
müessesesine veya Türkiye turizm bir

liğine Litvanya hükümetinin resmi tu
rizm teşekkülleri tarafından herhangi 
bir ticaret maksadı gözetilmeyerek ve 
parasız dağıtılması garanti edilmek 

~artiyle gönderilecek her türlü turizm 
propagandası vasrta ve matbualarınrn 

2366 sayılı kanunun birinci maddesin • 

deki B. fıkrasın<lan istifade etmesine 
mütekabilen karar vermiştir. Alınan 

bu karara göre gümrüklerimize gelmiş 

veya gelecek ve bu şartlara uygun olan 
eşyanın memleketimize sokulması hiç 
bir resme tabi olmadığı bütün gümrük

lere tamim olunmuştur. 

Sözii.11 l(elişi 

GtJNESiN DOGDUGU ~ 
Sabahleyin erke~- bırakan güneşleri vardır. '~~ 0 

den, daha ortalık ~ enı ı- Nasıl coğrafya güneşinin !\üııdiid'° 
§ırken uyanınız. Hangi doğduğu yere karşı, han u 01'~ 
memlektette bulunursa- gi milletten olursanız o- c1ol'° 
nız bulununuz; hangi lun; hangi memlektte ce aıııısı Oıt 
mill.ett~n o~uz:san~:- ol;ı· bulunursanız bulunun, ğ:.,cıe. d ıjt 
nu~, gozlerınız guneşın gözlerinizi çevirmekten özıeeJ•ii o" 
dogdugu yere denecek· kendinizi alamassmız, rı ,;etli 

tir. Orası, iki dağın ka. tarih güneşinin doğduğu eV"in ç~e 
yere de, daha engin bir ötesiıı 

vuşduğu bir nokta ise ö- sevgi ve bağlılıkla, ken- u1ıceıer• 
teki tepeleri, bir müd- dinizi vermeniz sade bir sı.ılb 
det, unutursunuz; Orası milliyet değil, ayni za· da btııııl' 
engin denizin ufuklara manda bir insanlık bor- dilfll1e1' 
karıştığı bir yerse, kos- cunuzdur. 1~ .,t koca deniz, dalgaları ve ..ı: 

Orada doğan güneş ıenu-
adaları ile gözünüzden .. .. b" . d d nasıl c ~ gunun ırın e ora an silinir; mavi, yahut ye- J<lC 
şil rengi yadırgayarak çekilmiş bir ordunun ba· ..rc:ceftfil 
bir kaç dakilı:a süren kır. şına bayrak olabilir: ve ölı~ 
mızı ışıkları enginlerin günün birinde orada o gü· ~oŞeslıti~ 
sahici rengi sanırsınız. neşin okşadığı bayrak- nı.ıııf• ~. 

Beşerin asırlarca gü· tan gayrisini dalgalanır oıı~ 
neşe ve güneşin doğdu- görebilirsiniz. Fakat yi· ıfl J 
ğu yere tapması sebepsiz ne oraya heyecan dolu ::~aetl .ıu 
değildi; beşerin ilk çı· gözleriniz dönecek: gön- Jııll."' _= 
kardığı sesle onu anlat- !ünüz o yer yüzünün iJI .~ 
maüa çalıc.masını, sonra ünlü meşriki önünde el· sin ~ 

.. :r w] k şJ6Jt1 -1 o sesten bütün kelime ve bag ayaca tır. kaJelP" 
mefhumları üretmesini Atatürk'ün doğduğu 
haksız sanmayınız evin Selanik belediyesi 

Tarihin de bu coğ· tarafından satın alınarak 
rafya güneşini gölgede bir tarih abidesi gibi 
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Silahsızlanma konferansı 
Fran a; böyle hir konf ran ı .to!>1a~ak 

d.. .. inde oltlu«unu l>ildırdı 
uşunc 

1 talya, Milletler Cemiyetini bırakmıyacak 

B. Eden ehemiye tli bir nutuk verdi 
ti azasının yekCinunu artırmak ve 1 
ara ında emnı> et ve ıtimad havası kur· 
mak içın hazırladı{tı pro •ramı anlatmıı· 

Cenevre, 25 (A.A.) - Fransa dcl~
ga yonu, milletler cmiycti bUroıuna bır 
silahları bırakma konferansım toplama· 
ga davet dil Uncesinde bulunduğunu 
bi\dirmi tir. 

• • 
Cenevre, 25 (A.A.) - Cenevrc'deki 

Umuını intiba, B. Musolini'nin milletler 
cemiyetine karşı dUşUncesizce hareket 
etmiyeceği ve İtalya'nın cemiyeti terk 

etmiyece •i merkezindedir. 

• 1 • • • <li"t•-.i I• ramısz gazete· t•ruıan t n " 
Paria. 25 (A.A.) - Butıin gazetclcı 

a ambltnin son kararından sonra Muso· 
lininin fransız emniyet paktı siyasetini 

kim bırakacak tedbirlere muracaat C• 

dip etmiyeceği meselesiyle endişeli bir 

tarzda meşgul olmaktadır. 
Le Tan gazetesi bilhassa bu g!Sruş ü." 

zerinde durarak İtalyanın milletler cemı· 
v tinden çekilmemesi için elden gelenin 

pılması zaruri olduğunu. bunun birin· 
derecede ehcmiycti haıı bir mcı:cle 

teşkil ctmeclıgini yazıyor ve ''Cenevre 
hfldi eleri her halde beynelmilel buhranı 
vahim bir tarzda arurncakur,. diyor. 

n. i\hı olini He· gi»rüşnıeler 

Lo d 25 (A A ) _ Deyli Tclegraf 
n ra, • · R , 

g. z .esinin yazdığına göre, diln oma: 
da B. Musolini ile inı:lliz ve franıız dıp 
lomatik ınUmessilleri aruında m~z~ke· 

· t" B Muıolınınin reler ecre.) an etmış ır. · 
ert ve ihtı)utlı davrandığı söylenmek· 

tedir. 
Romanın yarı resmi mahfilleri, Ce· 

ncvrcde ltnlynnın de •ıl fakat fransız ve 

ingıliz hUkUmetlerinin a ır bir darbe ye· 
mi olduldan kanaatındadırlar. Umumi
yetle sanıldı •ınıı göre, ltalya milletler 
cemiy"tini terkctmiyuek Cenevre ile 
her hangi bir ıekilde i birliğinde bulun· 

maktan ımtina etmiycccktir. 

U. fült-ııin nuıku 
Cenevre, 25 (A.A.) - Asamble bu· 

gün toplanmış, milletler cemiyetinin ten· 

siki m selesinin müzakerelerin &onunn 

tehirini l:ararlaştırmıştır. Keza .-:enubi 
Amerilc snldırmnmazlık muahedesinin 

tetkikini de tehir etmiş ve ınluhsızlanma 
nıe el J ri için de bir kom:tc te kilın· 
den vz geçmi tir. • •. 

Bu k rarlnrdan sonra umumı mu a-
kereye btı lanmış ve ılk hatıb olarak E· 

den söz almı tır. 
Jn •iliz dış bakanı cvveJa umumt va· 

%İyeti gözden geçirmiş ve bu vaziyetin 

pek memnuniyet verici olmadı ını, an

cak devletlerden her biri di •erlerinin i~
tihadlarına hUrmet eder ve muhterız 
davranırsa ortada sulhu do~rudan doğ· 
ruya tehdid eden bir 9ey bulunmad.ğını 
söylemiş ve demiştir ki: 

1• ce ferdi 
- BuyUk Britanyaya ge ın ' 

hUriyet ve ulh prensiplerine ıa~ı~ kal~
taktır E~er devletler reJimlerı ıtıbatrıy· 

• 1 k istivorlaraa n· 
le ıkı grupa ayn ma ~ 
iltcıc Mılletlcr eCmiyetlne isunad et· 

ınekte de\•am edecektir. • 
ı:den hundan sonra milletler cemıye· 

t:::: 

«DAiM .. 

trr. 

İngiltere bölge paktlann
da büyük faydalar 

görüyor 
C 25 (A A ) - Nutkunda, 

cnevre, · 
Mılletler cemiyeti ıslahatında ha~eket 
nokta ını son senelerdeki kollcktıf le· 
raattaki muvaffııki etsizli in tc kıl et• 
mesi 1 zım elecc ıni öylıycn B Ea 
den, ln~ıltere bUkUmctinin. mılletler 
cemı etı paktı ıle telif edılcbılmek ar· 
. 1 böl c p ktlannda mühım fayda· 

tıy e. z 
lar gormekte oldu unu bıldırm ve • 
terine şu suretle devam ctmı•tır • . 

Milletler cemı)' etinin herhangı bır 
mllletlerar:ı ı anla~mazlı a vaktinde 

mUcsıir bir surette müd:ıh le edebıl
mesi için tedbırler lınmalıdır. Pakt 

k . -•sının 1 lııhmd n ıonra, İn· me anız..... , 
glltere genel ııya t mUn:ı5ebetlenn il• 

1ahrnr :mıu etm ktedir. tn iltere, mu: 
ayyen hUkUmetlcrin bir Avrupa ıureti 
tesviyesi lmk nlarını tetki etmek arzu. 
sunda olduklarını bildiren temmuz ta· 
rihli I..ondra tebh ine sadık bulunmak· 

tadır. 
Bu husuıta b Un devletlerin i bir-

liği lbımdır. Fakat bu 1 birli •I, mu .. 
tenkif devletler adaleti milletler cemi· 
yetinde bulabileceklerine v bizı:at 
kendi m,.nf atlerinln milletler cemiye• 

dne dahil bulunmakta oldu una kani 

ol~ ·l<hrı takdirde mUmkün otur. 

B Eden bund n nrn. cemiyet pak
trn•n b n mu e eler nden ayrılması 
tuz muna ı ret etmıftİr. 

Ekonomik m elelere gelince, B E· 
den eze mle mıt ır ki· 

·•- ln 'ltcre h 1 umetl ekonomik 

faali} c•in tekr r b lam rnı kol ylı • 

tmnak "e m ntu m mu dele>, ıh>a 
etmek isti or. Gc en ene in ıliz d e 
gesi t rahnd n ort > a k nulan h::m 
madde! r mc 1 i bu de rede mu ke· 
re ve tc k t"d ccek h 1.-Ie . 1 nm tir. 

B E \en bu hu ı t bıt raf tahkık· 
ter y ,., m s nı tekhf etm tır. 

B. !Men 9 lerinı bltırırken te li· 

hat mcıe'eılne tem s etmı ve in ıll• 

teslıhat nrn tn ılterc ıçın cıl bir mıl· 
ti vazıfe tc kıl ettı ınl ve ır h' ıun 
t hdıdı hakkında milletlerarası bır mu· 

kavele ktedılınceyc k1ı r de\•run et• 
mcıi icab edece ını bıldırmıttır. 

İngiltere b le bır mukaveleye mU· 
zaheretten lrntına etm cccktır. F ' t 
ı;il hsu:lanma > alnız Uel hada de il, 
aynı ıam n a m nevi sah da da b a· 

rılmalıdır. ln ıltere, ne k aıl hları 
kuvvetli ol n devletlerın üatUnlU ünil 

temın cde~ek bir aıl hıı lanmay1 kabul 

edemez Teslth t m raflarının bildırıl· 
me 1 kol > h la te hl.it edılebılır ve 

Hl JeSI dem 
t lıdır • 

HAZIR • •• 

ULUS SAYFA 3 
:::c an mr 

BELÇIKA'DAı 

H. Van Z ·land pnrlİ kumuyacak 
Brükıel, 26 (A. 

A.) - Ba~bak:ın 
Van Zeland ken· 
di inin gOya hır 
ııyasl parti te kil 
edecebıne daır çı· 
kan haberler hak
kında Lö Suvar 
a:r;eteıinde > azJı· 
ı bir makalede bu 

şnyialann t. ma 
B Van Zeland miyle asıl ız old ı· 

unu, hıç bir vakit ıiyaııt parti 

kurmayı aklınd n geçirme i ini, Alla 

pohtik cılık y pm dığuu ve bundan 

böyle de partılerin ustUnde kalac:ı ını 

bıldırmektedır. 

FILISTIN'DE: 

·arpı. nıalar 
KudUs, 25 (A. A.) - Ara'b ve in· 

giliz kuvvetlen aı ında Jenin yakinin· 

de cerey n eden bir çarpı ma sonunda 

1mk ar bın ingıhz tayyareleri t r fın
dan tıl n bombal rla 61dü •U ve yara. 

landı.• ve dıger üç arabrn da lngilh: as

kerleri tarafından öldürülduğU söylen· 

mektedlr. 

= 

so D KIKA: 

UZAK ŞARK'DA: 

"iıult• 'aZİ)Cl halli <lnrulma•h 
Şanghay, 25 (A.A.) - Şanghayda 

vaziyet, crgınli i muhafaza etmekte
dir. Ö leden ıonra karaya çıkarılan ye· 
ni j pon denız kıtaları ile mevcud j pon 
kuvvetlen 3600 u bulmu tur. Siyasal 
m hııfılde beslenen kanaate göre japon
lnnn Jure nehrine h kım bir noktada bu
lunan "GUmU~ ada,, yı i gal etmeleri 
muhtemeldır. 

Ak ma do •nı japonlar tanklarını 
biç bır muk O'emete rastlamadan millet· 
ler ra ı koloninin kap 1ı mıntnkasına ka· 
d r ılerlctmişlerdir. Japonlar bundan 
ba k i 1 ettıkl rl çın mahallesini de 

ret ahında bulundurmakta· 

K r ya çıkarıl n askerler mekteb1er· 
de banndınldı mdan butUn mcktebter 
p ı. ra kadar k palı kalacaklardır. 

-

\t' l ıwihc•rt• ,.. 
Tokyo, 25 (A.

A ) - lngiltcre· 
nin Tokyo büyUk 
lçisi Arıta ıle yap· 

lı ı bır mUl. katta 
Clyıı mareşal Şan· 

cyge Kantonda I· 
1ccn Hongkong'd•· 
ki inc,iliz makama
tı ile bir anla§m• 
vaı ıldığı ve bu an· 
ı ma mucibince 

"Çilterenin j pon· 
Şın lıay ek Çın mUzakereleri-

ne kan c:ı ınıı dair çıkan haberlerin 
do ru olmadı ını bıldırmi~tir. 

Burgos ve Cenub Amerikası devletleri 
p, rlı, 25 (A.A.) - Maten gazetesi· 

nin Cencvredeki huıuıi muhabiri, Ccnu· 

lıi Amcnk hllkumetlcri mUmcı ıtlcrl· 
nın dUn k m bır toplantı yapmı ve 
bunlardan aJu11h111 lcendi hUkümetlerl· 
nın Burgoı hükUmet komltcslnı tanım 
fa m tema.) U oldu unu ih u etmıJ ol· 

dukl rını bıld ım ştlr. 
Bu mUm uıllcr, B. Del Vayo'nun 

bugtin ıöytlycce l nutuk mUteeavltcc 

oldu •u t kclirdc' tonu terk cune e ka· 

rar vermltlcrdir. 

Unıgu y'ın Madrld ite diplomaıl 
mUn aebctlcrlııin keallmeıi kararına 

kartı yapılma11 mulıtcmel tenkidtcre 

cev b vermek ı,ın ) lnıı kalacaı;ı ıoy• 

lcnmektedir. 

J-Iabeşistanr tamamen işgal etn1ek için 

Talaverı Dcllı Reına, 25 (A A) - ı 
Asıler, Madrıd ın rb ve cenubundakl 
bütun cebhcde Toledo'y do •ru ılerle-

mı b lirtmck makladıyle blitUn H be· 
tıslan Ulk ılnı ve t ltsııcn Core bölge· 
ılnl ı 1 1 ın ) en n bır h mlc yapıl· 
m ını uıvaıy c\mı tir,, 

mekte ve hUkUmctçıtcrl zayiata u ra\· 

m kt dırl r. 

)ınaJJ ordn unun ınaıı r:.vraları l>itti 
Badonhapn. 25 (AA.) - B. Hıtler1 

ıU b k nr, kar•, deniz ve havn kuvvet. 
lcri ba kumand nları ve birçok yab n· 
cı elçı ve aUel t clcrin huzuriyle 

Frankfort • Circ n • K el - A:yzcnah 
hattında bet Un ve dört ece dev m 
eden büyUk alm n manevr ları bıtmıı-

tir. M nevr 1 r her sınıftan kıtaat i9· 
tirak etml lir. 

Alm n DJ nıı t rafrnd n verilen bir 
teblı de, kıt 1 rın ca l talim ve terbi
) eılnın, kııvv i mnnc lyeıınin ve tek· 
nık tcçhl.uıtının mUkc nmcl oldu u tıll
dırılm ktedır. 

B. Del Vayö asilere silah verilme ·ini protes etti 
C nevre, 25 (A.A.) - !ıp nyn dı 
kanı B D 1 V • tıp ny 'da ıç h r· 

bın d vam etme nın scb ı me Ql l pan· 

)'1l hliküm tı al J eki mUd h le ol
duğunu s ylem tır Mum ıleyh, ılcre 

ııl h verılmcsl hususunu J>rOtcıto et· 

mı ır. 

fom llyelı, netice olarak, tap nya 

ferd n enun oldu unu 

B. J uho işçi hareketlerinin istismar edildiğini söyledi 

Milletler Ceıniyeti 
konseyi 

Danzig meselesi hakkın~ 
da bir rapor kabul etti 

Cenevre, 2!i (AA) - Hlletlcr ce
miyeti kon eyi, ın fllz dıt bakanı B 4 

Edenin teklıfi U erine, D. ntı:ic hldise
ıt hakkında hır r por sureti k bul et
mi tir. t 

R pord • 1 udiıenin hnlli için yaptrw 
ğı gayretlerden dolayı leh hlikUmethtCI 
te ckkUr edilmekte, alm n ve leh hl\1 U• 
metleri ra11nda yapılan görUş teatisln• 
den ve bilhassa almnn hUkUmtlnln ıer• 
beıt chrin sen toıu ite tcllf edilcm{ .. 
yecek bir tarzd hareket etmek niye
tinde olınaclr ı hııkkındaki b )' natın• 
dan m 1Qm t alındı •ı bildirllntcktectit, 

Bundan ınora n. Eden, D. Lester• 
tn bir raporu mevcud oldu unu ve bu• 
nu ya)<ında ılçlcr komlteıine verece i.ı 

nl aöylemıttir. 
Dantıig dele e i B. BcStçt'r, in ıH• 

ve leh dış b k nl rına te el 1 r ctt k• 
ten aonra Dantzig hükUmetının bır \ıç.. 

ter komitesinin mevcudiyetinden rr 
men lıal>cıd. r olmadıcını, n. 1 ın 

B. !~den tarafından mevzmıb hı c \ n 

yeni raporunun kendisine 1 S e> 1 ldo 
geldi •ini, konsey ruznamesinde alın n 

kruva:ı:örllnUn ziyareti meselesinden 

başka bir meselenin mevcudiyetin leıt 
de h bcrdar olmadı ını ve bundan do
layı bu huıusta imdik! toplııntıdn blt 
ıey ıöyliycmlyeec ini bildirmiştir. 

Konsey bundan ıonra Avuıtut) da 
finansal kontrolı nihayet veren lllr k~ 

rar ıureti kabul ctmt tir. Du k rar su
retinde milletler cemiyeti dele cıinlat 

l birinci tc rinden itibaren geri alın

muına karar verilmcl tcdir, 

FR/\NSA'DAı 

J• rausuılM ağ- oJ m iicnch·lıı i 
J>. rıs, 25 (A .. 

.) - l un caı 

li 

l~rnn.,.ndn komiini t fuuli t'Iİ 

V r ova, 25 (A A ) - Fr nsı ll-

nıat ıırtı ı ccnt"l sekreteri Torez'ın M s
kov da ikameti hnkkınd. ''rcsımlı c z:e>o 

tc,, ne r ttı ı bır }' r:ıd Tore 'in M ,.. 

kova erk nı ile uzun konu m 1 r y pu .. 

ını ve bu konu~m 1 r netıccsındc l r n• 

s d komllniııt f liyctınln bılh oı du 

k dar halk ceı lıcaı ld 

hırlı in dev m olunm ın k ı r \ rıl· 

dı ınl ) m kt dır. 

•t'm it·ilı•ı Ar''' i 
Pııri 25 (A.A.) - M rk ist 

yük· Par 1, 25 (A.A.) - C. Ci. T Mıllı 1 çı sınıfının m nf at ıle memteketln 

- f3 1 1. inci sayfada) 

birlcik ordudur. Kı ıl ordu, ıırf b uk 
. . Udafıası içın kurul· 

proleter devletının m 
mdıye kadar 

tnu tur. S vyet Rusya 11 

nefret d er ıftiralara mııruı kalmı tır 
Fakat her dakika rnu eli h hucumlara 

da m ruz ka' bıl riz. Durmadan harbe 

zırl nan du manlarımız. barbarc ha· 

reketlerinin kiıne kar 1 müteveccih 
01 

• 
tagını açıkça ı )lemektedırlcr. 

komıte ın e alan B Julıo d mı tir 

. kı: 
- Amele harek t1 i bir panik hav • 

11 do urmak ıç n ı tı r cdilmekt ve 
halk ceplıcılnın m rı lan bundan ıstı· 
fade cd rclc huk m tı devırmek ve ye
rıne halk ceph 1 h rıcınde hır tcmer
ldiı hükU ti ko m k Umidınde bulun
maktadır il lk kütlelerı buna mU • 
ade etmı)cceklcrdır. D ıtılan te ckkW 
lcr, profe onel ıendıkalar hahnde tek
rar lcurulın ktı ve C. G. T. yl ihtıl le 
u ratmak te ebbüıUnde bulunmakt dır· 

lar. 
Memleketin ekonomık bllunmaııru, 

en 1 m nf atının bırl ıtı ı soı)al ka
nunlıırın tatbıklnd bulın k llllyoruı • 

Soıy 1 k nunl rrn tatbikinin ı l veri· 
mınln ulm ıyl netıcelenme ını kim· 

ıc knbul edem z. 
Halk ccı b sın n ü tunlU UııU teyıd 

edı oro ie bur ıcndıkalı m d im 

muan ız. F k t g yclerınc v kıf oldu-

umuı ı ror 1) onel endıkal ra da ld

m:ılc ıçın 

y malı ve ekonomısi de ekonomls için 
mkı af etm lıdır. ltçl ınıfı, tanınmıt o· 
1 n haklara rl yet d ırcsındc (cda\dirlık· 

lara hllır bulunmaktadır. ... 

1 imnıul ' knrgn ulak 
Ren u, 25 (A A ) - J litü ı 

1ıınm: ktadır. 

Iııman m 1 ıl de ı ev ha tek ıln il 
Uhak ctml tır • 

Kuvvetli bir ıovyet Ruıya, lcapit lıst 
dUnyanın n bUyUk korkusudur. Bu ıe· 
bebten dol yı daima hazır bır vaziyette 
bulunmnlıyıı. F .. liml den geleni yaptığı· 

U- 1!-- Wl-alr lııln dahi ~k sok ça• __..__._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----



Orta mekteb muallimliği 
Gazi Terbiye Enstitü iinde 

okuyacaklar 
Dün, orta mekteb muallimliği imti· 

hanına girenlerden imtihanı kazanıp 

doğrudan doğruya muallimliğe tayin c· 
dilenlerin isimlerini yazmıştık. ugün B. 
grupuna aynlanlann isimlerini ve imti
hana girdikleri yerleri yazıyoruz. Bu 
muallimler, busene birinci teşrinden iti
baren gazi terbiye enstitüsünde bir yıl 
okuyacaklar ve muvaffak olduklan tak· 
dirde orta mekteplerde muallimlikleri
ne tayin edileceklerdir. 

Türlcçe muallimliği 
1stanbuldan Saadet, lstanbuldan Sa

bahat, İzmirclen Lütfiye, Erzurumdan 
Yahya, Urfadan Ethem, Denizliden Şev
ki, Kocaelinden Hasan, Doludan Şadi, 
Sivastan Coşkun, 1stanbuldan MeJiha, 
Trabzondan Muharrem, Çorumdan Tur
gud, Amasyadan Cevdet. Boludan Ne
şet, lstanbuldan Zehra, Aydından Mus
tafa, Adanadan Nccmeddin, Kilisten Ah
med, Niğdeden Hayri, Konyadan Hay
ri, Giresondan Tevfik, İzmirden Müved
det, Zonguldktan Muzaffer, Konyadan 
Düriye, 1stanbuldan Seniha, Antalyadan 
Faruk, 1stanbuldan Mecid, Afyondan 
Tevfik, Manisadan Hasan, Kütahyadan 
İbrahim, İstanbuldan Hayrünnisa, Ay
dından Miikerrem, Kır§ehirden Sırrı, 

Tekirdağdan Nevzad, tstanbuldan Mes
rure, Diyarbekirden Selma, Samsondan 
Ali, lstanbuldan Cel5.1, Afyondan Bür· 
haneddin, Denizliden Nazire, Ankaradan 
Mehmed, Çorumdan Sadık, Yozgaddan 
Nigar, İzmirden Receb, Ankaradan Faik, 
lstanbuldan Nuriye, Kastamoniden Mu· 
ammer, Bursadan Nefise, Erzurumdan 
Nesib, Samsundan Şekib, Niğdeden Va
hid, Giresondan Ahmed, Aydından Nu
ri, Kocaeliden Aynihayat, Zonguldaktan 
Miinire, Boludan Feyzi, Konyadnn Ali
ye, tzmirden Rıza, tstanbuldan Yusuf, 
DenizliJen Talat, 1stanbuldan Vehbi, 
Müzgan, Hamiyet. 

Riyaziye nuw.llinıliği: 
Eskişehirden Sadık, Burdurdan LUt

fi, Zonguldaktan Mehmed, Gazianteb
den Ahmed, Siirdden Hasan, Konyadan 
Refik, Kocaeliden Fuad, Konyadan Fe
ride, Eskişehirden İffet, f çelden S~bri, 
Balıkesirden İsmail, Zonguldal.tan Os· 
man, Erzurumdan Memduha, Ankara
dan Timoçin, Ankaradan Altay, Muğ a
dan Akif, Giresondan Ethem, Çoruhtan 
Enver, Afyondan, İhs:tn, Rizeden Şevki, 
Antalyadan Şadan, Mnraştan Nusret, 
Mrdinden Talib, An'rnracfan Hamdi, Ay
dından Necmi, Çanakk:ıl den Ş:ızi, Ela
zizden Mustafa. Afyond:ın Rıfat, Sey
handan Lütfi, Ağrıdan Adil, Edimeden 
Selim, Ankaraı.lan Remzi, Bnlıkcsirden 

Şaban, lstanbuldan Zehra, Ankarauan 
Edibe. 

Pe11bil{.[isi - IJİ)·nloji mmdf: · ·f:~;: 
Mnlatyadan Rasim, Müeyyed, Meh

med, Nuriye, Denizliden Rahime, Meh
med, Mağnisad&n Süleyman, Neccb, 
Şevki, Fethiye, İst~nbuldan BehlUl, 
Muğlaclan Muzaffer, Konyadan Necmi, 
Ankaradan Fahri, Kırklarclinden Hay
ri, Kocacliden Mebruke, Aydından Be· 

(Devamı 5. inci sütunda) 

Tefrika: No: 52 

Akdenizde karşılaşan menfaatler ve kuvvetler 
' Habq Jelegasyonunun te.mıil salahiyetini haiz olduğu hakkında Milletler Cemiyetince ven1mif olan 

karar, Akdeniz meselesi üzerinde yeniden dikkatleri toplıyacaktır. 
Habeı meselesi halledilmemiı kaldıkça, Akdenizde bir ingüiz - İtalyan uzla§masına, yani devamlı 
emniyetin teeuüsüne imkan bulunmıyacaktr. 
Bugün Avrupa'da biri ltalya'yı, habq seferinde mesul tutmaya, biri de, aktüel menfaatler hesabına 
maziyi unutmaya meyleden iki ba§lı~a fi~i~ ;ereyanı ~~ki?1 olmaktadır .. Ç?rpı§an b"! !kı nazariye 
hakkında bir fi/zir vermek üzere aşagıda bırı dalyan, dıgerı de lransu: ıkı muharnrın yazılarını 
hulasa ediyoruz: 

Faşizm aleyhtarı bir italyan otan ve Fransa'da oturan 
Guglielno Ferrero, Depecbe de Toulouse gazetesinde yazdığı 
bir makalede ita/yan hükümetinin bugün almı~ olduğu durumu 
korkuya hamlederek diyor ki: 

Habeş meselesinin tasfiyesinden sonra İtalyanın te.~rar 
Streza cephesine döneceği, Brenner'de Almanyaya karşı nobet 
bekliyeceği umulmuştu. Hakikaten Musol!ni, d!lha. önr:e, Ha
beşistanın fethinden sonra İtalyanın tatmın edılmış ~ılJ.etler 
grupuna dahil olacağını söylemiş değil miydi? Fakat umıdl:r 
boşa çıktı. İtalya, Brenner'de Almanyaya kar§il Avrupanın no
betçiliğini yapacağına Avusturyayı :A1manyay~.1?.eşkeş çe_k
mek suretiyle işe başladı; ve hemen ardından butun Akdenız
de şiddetli bir fırtına koparabilecek olan ispanyol macerasına 
katıldı. 

Tarilıi bir misal. 

İtalyan hükümetini bu şekilde hare1tefe sevk eden sebebin 
ne olduğu soruluyor. Bu scbeb basittir: Korku. Napoleon'u 
Austerlitz harbından ve Petresburg muahedesinden sonra ta • 
kib etmiş olan korku. Avrupayı o zaman harabiye götürmüş 
olan hatalar bu muahede ile başlamıştır. Napoleon neden ken
di mahvına sebeb olacak şiddet siyasetine başladı? Çünkü Pet
resburg muahedesiyle Avusturyayı küçültmüş ve ona hakaret 
etmişti. Bu tarihten sonra Viyana kırallığının intikam alaca
ğı düşüncesiyle rahat edemedi. Gözlerini Avusturya.dan ayır • 
mıyor, burada küçük bir alayın yeri değiştirilse kıyametler 
koparıyor, elçiyi tehdid ediyor ve müttefik devletlere haber
ler yağdırıyordu. 

İtalyanın bugünkü ve yarınki politikasını da bu korku izah 
eder. Habeş meselesi esnasında İngiltere ile İtalya Akdenizde 
boy ölçüştüler. Ne biri, ne de öteki harekete geçmeğe cesaret 
edebildi: fakat yağdırılan tehdidler, her iki tarafta d~ karşıJ!k· 
lı bir endişe ve korku havası yarattı ve eğer araya hır mucıze 
girmezse bu hava ergeç günün birinde Akdenizde barba sebeb 
olacaktır. 

emin olamaz. Bundan bövle Romada faşist hükümetin mevcu
diyetiyle Akdenizde İngilterenin mevc.udiyeti arasında bir te
zad vardır. Faşist hükümet, ancak İngiltereyi Akdenizden 
kovduğu takdirde devam edebilir, lngilterede Akdenizde es.
ki emniyetini, ancak Roma'da iş başına uzlaşıcı ve sulhçu bir 
hükümet geldiği zaman tekrar bulabilir. 

Bu vaziyet, bugün Akclenizi bulandıran zahirde anlaşılmaz 
hadiselerin başlıca sebebidir. Bugün sıra lspanyanındrr, ya· 
rın Mısırın olacaktır. Bütün Akdeniz politikası büyük içdeni
zin iki kapısı etrafında merkezleşecektir. Akdenizin garb ka
pısını İngiltereye kapamak ve şark kapısını İtalyanın Afrik:ıy
la rabıtasını temin için açık bulundurmak, bundan böyle, ltal· 
yanın bir hayat ve memat mücadelesi olacaktır5 

iki tarafın ·yaıılış siyasetleri. 

Demek oluyor ki 1860 dan beri Avrupa nizamının temelle
rinden birini teş.kil etmiı:ı. olan in~iliz - İtalyan ananevi dost• 
luğun\1 tarihe gömmek icab edecektir. Bu politika hadiselere 
uygun yeni şekiller alabilmiş olsaydı, harbtan sonra devam 
edebilirdi: fakat bunun için gerek İngilterenin ve gerekse 
İtalyanın bugünkünden başka bir siyaset takib etmeleri icab 
ederdi, 

İngiltere, Romada hiiküm süren hükiimet han1?isi olursa 
olsun, eski Akdeniz politikasına devam edebileceğini sanmak 
hatasına düştü. Bu sathi ve hafif politika, bugün, Akdenizde 
bir harbı ıı;itıgide daha fazla ihtimal dahiline sokan va;r.iyeti 
doğurdu. Basit bir sömUrge diye istihfaf edilmiş olan habeş 
harbı, İngltere ile İt;ılya arasında karşılıkh korku havasını 
yarattı; ve bu korku İtalyayı ispanyol macerasına sürükledi. 
Neticesi ne olursa olsun, İspanyol sivil harbı bittiği zaman, 
İtalya ve İngilterenin biribirlerine karşı duydukları korku ve 
çekingenlik bu yüzden artacaktır. Korkunun birçok harblara 
sebebiyet vermiş olduğunu unutmamak lazımdır ve bir bükü· 
met darbesine istinad eden hiikiimctler herkesten fazla korkar
lar. İçcrde v cdı§_arda gösterdikleri şiddet ekseriya bu yüz • 
dendir. 

ltalya lwl;lıdır. 
ltalyadan çekinen İngiltere, bir yandan İtalyayı teskin 

için tatlı sö~ler söylerken bir yandan da dehşetli surette si • 
lahlanma işine giri§ti. J;t'akat dostça nutukların hiç bir faydası -------
olmıyacaktır. Roma hükümeti bilir ki ancak kısmen fethetmiş La Republique gazetesl yanyor: 
olduğu imparatorluğu, Süveyş kanalının insafına kalmıştır, ve B. Musolini Cenevre ile elbirliği yapmaya ha:r.ırdır, faliat 
daha kuvvetli bir deniz devletinin kanalı kapadığı gün bu im- MilJetler Cemiyetinde habeş delegasyoniyle kar.şılaşmak iste· 
paratorlnk 24 saat içinde yıkılmaya mahkQmdur. Habeş harbr miyor. Hatta işi mlizakere etmiş otan B. Avenol, bu husu.s 
esnasında İngiltere bu kadar ileri gitmeye cesaret edememiŞ"' temin edildikten sonra, Duçe'nin Habeşistanın tanınmasını 
tir. Fakat yarın askeri hazırlıklarını bitirdiği zaman 1936 da şart ko§mıyacağını tasrih etmiştir. 
yapmaya cesaret edememiş olduğunu yapamıyacağını da ftal· Mesele şudur: Bugün Habecistan üzerinde hak iddia eden 
yaya kimse temin edemez. ortada iki kuvvet vardır: Fili bir kuvvet olan İtalya ve Negüs, 

Nasıl 1808 de Avusturyanın siHilılanmasr yiizünden Napo- Negüs'ün yegane mi.idafaa delili zavallı selefinden kuvvet yo
leon rahat edemiyorduysa bugün de İtalya, ingiliz silahlanma- luyla zabtetmiş olduğu habeş tahtında birkaç sene oturmuş ol
sı sebebinden aynı vaziyet içinde bulunmaktadır. lı:=te, İtalya· maktır. Habeş milletinin Negüs'ün arkasında olduğu da söy
nın İspanya işindeki miidaha1esi, faşist bir İspanya ile ittifak lenemez, çiinkii Habeşistandaki dağınık kabilelere millet adı
etmek suretiyle Akdenizde lngiJtereye karşı üstünlüğü elde nı vermek bile doğru olmaz. 
etmek düşüncesinden ileri glmiştir. Miihim olan nokta İtalyanın Asamble çalrşmalarına is irak 

edebilmesidir. Medeni milletler ve bunlar arasında İtalya 
A lubıci::'tle amansız nıiicmlcle. 1923 de Habeşistanı Milletler Cemiyetine sokmakla büyük bir 

hata işlemişlerdir. Hadiseler bu hatayı tamir etmiştir. Simdi ise 
habcş delegelerini oradan uzaklaştıracak "hilei şeriye'' yi bul
maya kalıyor. Bu hususta diplomatların ihtira kabiliyetlerine 
itimadımız vardır. 

Bunu iyice anlamak için Akdeniz haritasına bir göz atmalt 
kafidir. Alcdenizin kapısı İspanyanın elindedir. Balear adala
rını deniz üssü haline kalbederek İtalyanın eline vermek Ak· 

·denizi ingiliz filosuna kapamak i,.in kafidir. Denizaltıların ve Franıa'nın menfaatleri. 
tayyarelerin yardımiyle italyan filcsu Akdenize geçmek iste· ----------
yecek İngiliz donanmaşına büyük güclükler çıkarabilirdi. Unutmıyalrm ki italyan krralının habeş imparatoru oluşu -

Habeşistanın fc•;1i yakın veya uzak bir istikbalde tamam· nu ilk tanıyan Almanya olmuştur. Unııtın:yalım ki Hit· 
lansa _bil~ •. fa~tat habeş sewferiyle İtalyanın atıımrş olduğu ma- ter 1talyaya karşı çok dostça davranmak tadır. üçüz ittifak 
cera. ınr>ıhz ımparatorluguna karşı amansız bir mücadeleye yüzünden uzun zaman endişe içinde yaşamış olan Fransa bu 
yol açabilir. ittifakın yeniden do~masına razı olamaz. Akdcnizdc ve Afri· 

Bugiinkii mliletlerarası anarşi ve bu yUznen dnğan umumi kada İtalya ile Fransanın miişterek menfaatleri vardır. Fran • 
em::iy:tsi~li.k s~b .. binden, Roma hiikiimeti, İngiltere Akdeniz sa ile İtalya arasında yakınlaşma davasını bu noktadan ele al
hakımıyetını ehnde tuttuk'.(a Habecistandaki vaziyetinden mak lazımdır. 

ire 

"e 11""..iJ . r ohı1' ,2 
rak ettiği takdirde vennı. 1• ıırrıe 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUIIJ BAYDAR 

.mm muayyen bir faaliyeti sayesindedir ki mad

di alemde mevcud ve onun ötesine şamil olan 

göze görünmez bir hakikate doğru gider ve gi .. 

rişilmesi büyük bir cesarete vabeste olan en cÜr· 

etknrca maceraya atılır. Ona bir kahraman ve

ya deli nazariyle bakılabilir. Fakat mistik tecrÜ· 

benin doğru veya yanlış, bir kendine telkin, bir 

sayıklama, yahud dünyamız ebadının clı~mda 

ve yüksek bir hakikatle temasa doğru yapılan 

bir seyahat olup olmadığını düşünmemek la

zrmdır. Bunun hakkında bir ameliyevi mefhum 

sahibi olmamız kifayet eder. Bu tecrübe, onu 
yapana istediğini verir: ona terk makammı, sü

kunu, iç zenginliğini ,kuvveti, sevgiyi, Allahı 

getirir. F-~tetik ilham kadar o da bir hakikattir. 
Artist için olduğu gibi, mistik için de, temaşa et· 

muvakkat uzuvları tek maddeden yaprlma bir 
amible kıyas edilebileceği gibi ancak biribirin

den ayrılmak suretiyle deşifre edi1mesi kahil 
olan, üstüste konulmuş, sinema filimlerine de 

benzetilebilir. Bu faaliyete aid bütün hadiseler, 
sanki vücudun özü, zaman içindeki akışı sıra· 

sında, birliğinin müteakib manzaralannı göste
riyormuşçasına cereyan eder ve bu manzarala· 

sarfı sayesinde kullanabıl~·la ııııı" ~ 
isteyen ona <;etin <;alışm~l~ rzjv111" ~ ...J 
lanır ve kendini bir nevı ınk" b~..ıll 
de harekete geçmedikçe ze de tfr tf.:. 
kalır; disiplin altına ~rince hıt1'~~ 

Bu çetin yolculuğa çıkmnk isteyen kimse kendi 

kendinden ve bu alemin hususi şeylerinden vaz

geçmelidir. Ondan sonra da, karanlık gecenin 

zulmeti içinde krılacak ve zafma ağlayıp liya

katsizJiğine esef ederek Allahtan gufran diler

ken araf hayatının ıstırablarmı çekecek ve ya· 

Va§ yavaş kendinden geçecektir. Duası bir mu· 

Takabe olacak: ruşen hayata girecektir. Gördü

ğünü tarif edcmiyecek ve duydugu~u ifade et

mek isterken azizlerden Jean de la Croix gibi cis

mani aşkm lehçesini kullanacaktır. Ruhu zaman 

ve mekôndan kurtulacak, vasfolunmaz bir şey• 
le temasa gelecek, rahmanın vuslatına erecek, 

All"hı görüp onunla birlikte hareket edecektir. 
Bütün büyük mistiklerin hayatında aynı 

merhaleler biribirini takib eder. Onların tecrü • 

belerini bize nakledildiği şekilde kabul etmeli • 
yiz. Dua ve takva hayatını bilmiş olanlar an

cak bu hususta hüküm verebilir. AHahr aramak, 
filvaki, pek şahsi bir teşebbüstür. insan, şuuru-

mekte bulunduğu güzellik tek hakikattir. 

VI 

Şuur faa1iy~•1°rinin kendi aralarındaki mHnase
betleri. - Zeka ve ahlak duygusu. - Ahengi 

bozuk ferdler. 

Ru e._~qlı faaliyetler biri birind!!n farklı de· 
ğildir. Arnlnrmdaki hudud da suni ise dt> şuur 
t~·,~ ' iirlt>rİnin tl'\rİf ve tnvs:f:ni daha zi··rı r·~ ko
)aylaştrrmaktadır. Beşeri faaliyet, sayısı çok ve 

n tekniklerimiz zihni ve fiziyolojik olarak biri· 
birinden ayırır. Zihni manzarası itibariyle faali· 

yetimiz şeklini, kalitesini ve kesafetini durmak

sızın tadil eder. T amamiyle basit olan bu hadi

seyi biz, türlü fonksiyonların bir iştiraki halin· 

de tasvir etmekteyiz. Zihni tezahürlerdeki çok· 

luk sadece bir metodoloji zaruretinin ifadesi

dir. Şuuru tarif ve tasvir için onu kısımlara 
ayırmağa mecburuz. Amibin ayaklan bizzat 

kendisi olduğu gibi şuurumuzun görüniişleri de 

bizzat kendimizdir ve kendi birliğimiz ile kay· 

naşmaktadır. 
Zeka, yalnız ona sahih olan için hemen he

men lüzumsuzdur. Saf entellektüel eks1k, baht .. 

sız bir i"nsandır, zira anladığına erişmeğe muk

tedir değildir. Eşya arasındaki münasebetleri 

sezmek kabiliyeti ancak ahlak duygusu, tehey· 
yiic, irade, muhakeme, muhayycle, ve muay
yen bir uzvi kuvvet gibi diğer faaliyetlerle işti· 

edebilecek hale gelir. Fakat
0 

.. ~~ tıll 
un •· · 

rak, ancak ahlak duygus. I r ~ 
.. ,. rrıe ~ cek olursa erer. Büyuk a~ı ,ııfı 

entelektüel namuskarlıga ıcJe ':-""
kendilerini sevkettiği her Y

1
e tf1" ~ 1 

. k d" rzo a ffP~ •• ve onun yenne en ı 8 sJ1!Jdt ., ti 
kalkışmadıkları gibi rahat. ıeı11ei' ~ 
yet aldığı zaman da on~ gıt ~iıf',e 
Hakikati seyretmek istıy~ 'hf'I' t11 4' 
dinde siikunu tesis etmelı, ~yle ~ # 
suları halini almalıdır. B_0 teı1'el1 ~ 
ci faaliyetler de zek5nı~. ıle~ef'l.,I_ :-lllJ 
Fakat bunlar, Pasteur un 1111 i~~ 
diği ihtirasa, temiz he~ecıı "-"biP~ 
Fikir ancak, sevgi ve kın; dO 
büyüyüp geli~ebiJir. Bun .. Ll:d 
faaliyetlerinden başka vııc ··Jc~ ,.~ 
yardımını ister. Hatta en ;;,cı ~ . 
mandığı, entüisyon ve Y~8 tıeıı' 
aydınlandığı zam?.n da 0 (~ 
uzvi bir zıh ISzım<lır. 
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Katolik kilisesi bugUn bile cyta• 
nın vUcud sahibi bir mahluk olantk 

r. ·nanır insanlar ara ında dolnştrı;ına 1 • 

l4 temmuz 1891 enesindc Aurelian ia· 
tnindeki bir lte!IİŞ Ang burg ve Eiclıs· 
tödt peskoposlnrının mUs:ı::ıde iyle bir 
çocuğun vucudundan şeytanı t rdet· 
mi ve buna d ır ot ntik bir ra or t n· 
:dm edip mirlcrine aunm tur. Bu r • 

n vu· )lorda "bu devirde yt nın ın 
cuduna girip aakt n ını ink r ed n 
kimse nrtık kntolik kili c nın yolun: 
d yUrumedı ini itiraf etmİ!I olur. 

diyor 

.lncitd 
de 

r 

* 

kıtl k ol n 
y takib et ınler ve 

a mecbur ol, ya· 

tinde uç un Ta· 

un hı um slir un!" Huk mdar pcy
C• r tc ı pek sevdi ı i~in T.a· 
unu k b 1 ed r ve h lkt n >ctmış bın 
kı i üç ı ndc tur Bu i tc l b h tin 

olsa ol lcendi inde ol bikcc 1 anc k 

ımdi klına elen Davud nllaha tck-

1 ••y r bbi işte bu ün hı r r } v rı • • 

i 1. b 'm f kat bu koyun! r ne 
ıycn enı • 

yaptılar ki onları da cczal ~dırdın ?" 

(İncilclc h lk daima koyun dıye yacl:· 
diliyor ki bu ııck aebcb h: olma g • 

· k nmış rektir ) Fal at allah rnescleyı apa 

farzcdcrek f 1 kurcalamaz· 
1 tc ilk v orta mckteblerde ço~uk· 

lara 'allahın adaleti böyle oğrctılı}o.r. 
A da bu suretle Davud'un bır 
ynı zam ıı 

hükümdar >akı an meziyetleri ıle )' • 

Jıudı rin mcdcnıyet eviycsi d~ g te· 
rllmck i tcn'yor Halbuki bu mıs~l da· 
Jı ı:iyadc bc'niisr ıl'ın barb rh ınıı. e 

mı? U 

rın hırı ya o 
ol yor!/. 

* 

• Mektcblerln lda e i 

1 d r". 
''Evlenmek, nı ant nmak e ba

nmak ışlerı dünya makamlarına ald· 

dir." 
Bu uı.mımın buı m3dde1erind bu· 

g{in de zınd 1 rrn ve dınsıtlerın dırl 
dırı yakılmaıı ı 1°"eldı ı kD} dcdıl· 
mektedir. 

Zaten katolık kıhıcsınec katolık 
olrnaı:nanın cc ası l)lumdür ve pesk P

o lnr her )'erde dınsıılerı ve zındıkl rı 
uıkıb ve ımh cdeccklcrıne daır pap • 

yı cmın ederkr. 
(Sonu var) 

ru~ • 

ULUS 

. ""' • • ıµ; r rn c 
d • 1 • 

bile I{ • r ı· 

re • 
ldhnl be) nnnamesi ıurcti ibr ın· 

d n mak5 d ynlyetın tcsbıdnı kolay. 

1 şlırm kt n 

t 

ıbarct bu undu u c betle 

bir u 

meıı ımretı rama· 

r )alnı bır cina ve 

ı ullerin ıhr cınd 

kullanılma a Jk cın ve nevı yeril 

mam 1 ve rnah ullcrın ih cında da kul· 

ı nıl bıhr nu itı rl m el fındık 
ıhrnc nd kullanılac.a ı baldırilcn çu· 

.., Har m ır, b d Y ıbı ycrlı mamCıl 

\C m :ıerın ıhr cınd kullanıldı ı 

"e ayni ti ri bıt oldu u t kdnde 
k bul edılerek m h ubl rı .) prim h· 

dır. 

i ~ezan:.} ~r 
ı - Pa ar lat nbul lkı nesi 
z - Pa ırtcıl M erkeı: 

3 - ah 
4 - Çarpm\>2 

- Pcr cm 
6 - Cuma 
7 _ Cu rte 1 

.. .. 

.. .. 
Yeni ehlr 

. ...... . .................. -...................... . 
! 
1 

1 

i 
; 

a an ' r ' ~ 
1 iirl til 

i hnde n r tmııtır. D lk nl rd ya-
! p an t rklettn havatmı nlatan ve 
i oç m lcaınt tılılıl cd n bu 260 
! fal k es r l lira fiatla aatılm k 

j tadır. İ 
i H r klt pçıd bulunur. ; 
! ........................................................ : 

s 

iNGİLİZ - -cRANSIZ I BİRLİGİ 

ı ı·cil dünya l •• • ... 
u iÇ 1 • - -

• •• bi ı·ği zaı· rı g yo 

. . 
111 e 

il ı 

(Da ı 1. inci ;ıylad ) 

ter, Ankaranın "c 'I'ürkiycnın kurucu

una v en b > u Une, heykeli 6nUnde 

lın ctrnfıııı k ndil • 
ıbl dik v al nlı harb • 

en Ur • slı ı, en •. mutd n k p nı ol • 

rak dınl ~en ank ralılar, lıeycc n için· 

de idıler. 

Söylen n nulııl:lar : 
il rb!yehlcrın çel n ı, At llırk h y· 

k tine kondu tan ıonra: Ank ıclırı 

adına Behçet Kemal Ç l r h rbl) cli-

lcre ho cldınl , dedı: 

"- En k lırıunan mılletin en k h· 
r n çoeukl rı 1 Ho~ eldinıı: 

Bozkır, bunun ıçın mi bu Unc k 

dar çorakt n? Bu eh mı bekhyordun? 

Bozkır top ına boz inun ıelı 1 Ho 

eldın Topra ın en tanlı ı, en ce' her

U 1 ve ın nın en t nlı ı, en cevherlı· 

L. H rbl) ti 1 Ho; ccJdın Alınlarını· 

zın akl ın en çok bu duru ük ya 

rdı Haki esvabımı. ve çetin ar.mlni

e en çok bu toprnkl r uycun duşcrdl 

Tiirk ımlnln, tUrk lrd c ınin, tllrk cc 
retının 'kar r hı Ankara, tl ık mi· 

llctlnin H rbiycıi Ankara, lhrbiyc .. ır 

olur muydu hiç? Jlo ccldınlz 

Ankara) ı } esinde kurdukl nın•ı 

>Urdu >C inde kurtnrdıkl nmı . mil· 

ı ti c inde yctiıtırdlkl rimlı 1 Ho 

cldınl • 

Zat n Harbiye bund n 17 yıl evci, 

bu ya clmc}! ba 1 mıftı. en bU Uk 
harblyclı. boz bir otomobil e bo blı 
pelerin içınde bmayıı lıundan on cdı 

yıl oncc y k ıtı, v bu m de B r
Ôl) c, rum n bur ya eh or, hoı eldi 

n le a ıl' 

Bir lıarbiy linin c oabı : 

11 biye t pçu bölU nd n fıı er 
Ö bak n, bır ya ı yU lu "e ur cıll 

enç ıker, h rblychtcrin An1 r yı 

geln ktcn du} dukları sonsuz: ve man b 

cvıncl teb rUı ettırcn, Ankar nın Bl• 

k ve amımt cfk t ve al ka ını kay.. 

r. yıp d erli en bir ccvab verdi: bıl· 

h a: 
''Tarihlerin nuru At tUrkUn buc !'I 

muk ddc toprak 1 S n yUz Unney 

cldık 1 Kcndı b rından Ulu ba hu u 

y tan llarb ye, na gctiyorl.. nk .. 

li lınc ınln nurundan k n k na I~ 

m ye, :y kına eldik 1. Harbiyenin m 

barek ıeh dlerı, b ımızm Ustund 

tlmdı, onl r d bu mutlu UnU 1 utlu· 

)'Orl, r .. Unün tfüklü Un k d r oonını 

olaun Ankar 1. Y a ın bUyllk ulu uml 

Y ) ı c TUrkl) cyf ynr • 

mı tı, 

ç tınma 
ir rrnı ve unlcrlnl y· 

kırdıl r, Ataturk hcykclınl çok mun• 

t znm çok hey canlı, bir dah. ıcJ ml 

dılar v mckt plcrınln yolunu tuttular. 

H tk, onl rl b r bcr yoll ıa dök ildU, 

oııl ra chnn k n rların , mektepleri· 

nın akmlnrına kadar u urt 1ı. 

ı·a 11 m d mır m dnfna ve ordu 

hır dı• 
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ISPANYOL lHTILAI~I 
hava ofisi" tarafından yapılmaktadır. 

Maddd hükümeti bu firma ajanına 12 
milyon frank vermiştir. Daha geçenler
de bir milyon pesetalık irsalitta bulun· 
muştur. Ve bundan bir mdüdet evvel 
bu firma Amerikaya icabında harb tay• 
yares.i olarak da kullanılabilecek tayya· 
re ıoipari~ etmiştir. Bu tayyareler bir 
kaç gün sonra Franaaya gelecek olan 
Normandie vapurundadır. Bundan baş· 
ka Madrid hükümeti fransız "Er frana'' 
a dört tayyare sipariş etmiştir. 

Bu tayareler de önümüzdeki cuma veya 
cumartesiye Bilbaoya gönderilecektir. 

HükWııet kuvvetleri, inühim miktarda 
harb levazmu zabt ve düşmanın bir sü· 
vari bölüğünü imha etmişlerdir. 
Oviedo şehrine karşı yapmakta olduk· 
ları bombardıman devam ediyor, Şeh· 
rin sük\itu yakındır. 

Trakyadat~ 
·f}efl 

kooperatı ~ 
) 

_ 1 
Edirne, ıs (A.A· •tOt 

koOPerı ~ 
kurulan tarım ad• et 
69 u bulmuştur. :rak~r!İıcte ti Nasyonalistler Toledo önünde 

Burgos, Alkazarın düştüğünü yalanlıyor Madı·ide yüriiyii~ planı 
cud 26 kooperatıfle yıııt 

. · · yekii11U 
peratıflerının 

Sevil, 25 (A.A.) - Albay Yak'ın ku
mandası altındaki kuvvet, Toledo'ya 
yaklaşmaktadır. Şehrin zabtı saati yak· 
!aşmıştır. 

Nasyonalistlerin tayyareleri, dUn 
Alkaza.r'ın harabelerine yiyecek ve mü
hinunat atmışlardır. Alkazardakiler mu· 
kavemetlerine devam etmektedirler, 

zetesi diyor ki: 
Almanya ve İtalya, İspanyol isi ge

neralleri kAfi miktarda silah ve ceph.a· 
neye malik oluncaya kadar bu devletler 
tarafı°ndan yapılan yardımların geçid 
yeri olan Portekizle müşterek hududu 
korudukları vakta kadar müdahale et· 
memek ittifakının imzasmt geçıktir· 

mişlerdir. 

"Er frans" her gün Tuluzdan Ali· 
kanteye çok iyi ambalaj yapılmış ı;mit· 
ralyözler sevketmektedir, 

Saint,-Jean-de-Luz, 2S (A.A.) 
Nasyon.ılistlerin altı generali, Franko, 
Döllano, Kabanellas, Salike ve Gil Just 
bugün Salamanquc'de bir toplantı yapa
rak Madrid üzerine yapılacak taarruz 
için bütün hareketleri tanzim etmişler · 
dir. 

oluyo~ ~ ) 
(fil~ 

K .. ")" 'l'lf cJıuıt•t r opru u .. , . difü o 
ıaoıır c ıer dJ 

kAleti rnuze 
Maarif ~e a . tıa ı1l 
. d tahsısa " k 

dekı mevcu k' tilf 

leri olan abideleri. es 
1 

saire 
arıt ve tı1 

zere yapılmış barll ve ıari 
Su l)cmlkri dolunca nevi türk yapıları~' tarı rl111 

lere izafe edilen bıl13 raı• ,.P 
SoYyet Ru .. ya(la yapılan 

gösteriler 
Bu hiç kimse için bir sır değildir. 

Asilere karşı kendilerini cesaretle mü· 
dafaa eden İspanyol şehirleri, kıyafet 

değiştirmiş olan İtalyan ve alman pi· 
}otları tarafından idare edilen italyan 
ve alman bombardıman tayarelerinin 
hücumuna maruz kalmaktadırlar. İşte 
tam bu sıradadır ki, Volkişer Bcobah
ter gazetesi, sözde Barselon limanına 

200 sovyet tayyaresi ile 70 bin tüfek 
geldiği hakkında büyük bir yalan uy
durmuş bulunmaktadır. 

Madrid, 25 (A.A.) - Satahiyetli 
mahfiller, cumur reisi B. Azananın çe
kilmesi şayialarını aaçma ve uydurma 
diye tave.if etmektedir. 

Burgos, 25 (A.A.) - Nasyonalist 
umumi karargahı hükümet kuvvetleri· 

• . 1 ınuh• t tebe eskı halıy e 8,ele 
yıkılmamaları iç::1cıadır. Jl 

Moskova, 25 (A.A.) - 24 eylulde 
Moskovanm Dinamo stadında yapılan 

İspanyol halkı ile tesanüd mitinğine yüz 
binden fazla kişi iştirak etmiştir. 

Miting. İspanyol demokratik cumu• 
riyetine karşı yapılan hareketi tesanüd 
nUmayişterinin doğurdu~ heyecanlı 

•bir hava içinde geçmiştir. 

Resmi olarak bildirildiğine göre 
albay Narvonun kumanôası altında bu· 
lunan hükümet kuvvetleri, Talaveraya 
yakla~maktadır, 

nin Talevera ile Toledo mıntakasını su 
altında bırakarak nasyonalistlerin iler· 
leme~ine mani olmak için bendleri aç-

dıklarını teyid etmekte ve fakat bu va· 

sıtanın ümid edilen muvaffakiyeti temin 
edemediği ve nasyonalist kuvveperin 
ileri yürüyüşlerine devam edecekleri i· 
lave olunmaktadır. 

Alkazaı · diismcdi mn 

yaptırmağa çalı§ ~ 
den olmak üzere: . veıl! 

• r:. unın l'I ~ Samsun vı1 .. ye d ol• <t 
d' rnevcu d ıı" 

sahasında şim 1 
• ıeriı:ııit .' !1' 

manlar büyük vezır eV1 0 

) nın ·ııl 
Mehmed (paşa taıııir• ~ 
hi yapının rölene ."e yapııaıı ..,ı; 

iştır· ııw· mağa karar verm ıira 
.. e 3000 ott 

re evin tamırın göre r ~ 
Miting sonunda İspanyol cumur baş· 

kanı B. A.:ana, bakanlar kurulu başka
nı Kabaleroya gönderilecek telgrafla· 
rın metni tesbit edilmiş ve sovyet işçi· 
teri arasında toplanan iane parası ile 
satın alınmış zahire ve mal dolu bir va
purun Odesadan İspanyaya hareket et· 
mesi kararla§tırılmıştır. 

Mitinğden sonra, ispanyol halkının 
faşist ihtilalcilerle olan müc.ıdelcsini 

tasvir eden sahnelel' oynanmıştır. Osyi· 
akim sendikaları ile Moskova mekteble· 
ri tarafından tertib edilen bu ~ahneler· 
de 5000 kişi rol almıştır. 

İspanya ihtilali vukubulduğu sıra

larda Almanyanın Sovyet Rusyanın 

muhayyel bir müdahalesi hakkında açmış 
olduğu mücadelenin tecrübesi tahmin 
ettiriyor ki Almanya, bugüıı asilere 
yeniden silah göndermeğe uğraşıyor. 

Yan resmi alman gaıetesif!in bu mey
dan okuyuşu, Almanya tarafından ka· 
bul edilen taahhütlerin bu yeni çiğnen
mesini gizlemek maksadını takib et
mektedir. 

Albers barajlarmm açılması suretiy· 
le yapılan mahirce hile sayesinde hü
kümet kuvvetleri mühim bir çok hare· 
ketler icrasına muvaffak olmuşlardır. 

Hükümet ve başkumandanlık, bu husus 
hakkında büyük bir ketuml.uk goster
mekte yalnız hükumet kuvvetlerinin 
asilerle temasa girmemiş olduğunu ih
sas eylemektedirler Z.annolunduğuna 

göre asiler, feyezan dolayısiyle mevzi
lerini bırakmak mecburiyetinde kalmış
lardır. 

Barajın a~ılmasma mübaşeret olun
duğu gün, yani 23 eyliilde, vadiye dört 
milyon metre mikabı su sevkedilmiştir. 
Bu ameliye, dün tekrar edilmiştir. Bu
na bugün de, yarın da ve müteakib 
giinlerde de deva molunacaktır. 

Burgos, 25 (A.A.) - Nasyonalist ka· 
rargah Alkazarın hükumet kuvvetl~ri 
tarafından zabtcdildiğine dair Madrid· 
den verilen habeı leri bir kerre daha 

kati olarak tekzib etmektedir. Vakıa 

son taarruzlar sırasında bazı binalar iş
gal edilmiş ise de asıl kale henüz cesur 
müdafilerin elinde bulunmaktadır. Daha 

dün bu müdafiler bir çıkış hareketi yap· 
mışlar ve muhasara eden kuvvetlere a
ğır zayiat verdirmişlerdir. 

tır. Haber aldığıınızıı 1cade,., 
tanbul güzel sanatlara pııcal<tıl' 

S ·rıı ya 
şubesinden B~ ,, ijfı 
. .. diiriJll 
Iş bürosu rnu . 

tetkiklerı d; 
uros 

A ·tş:S •tlf 
lktısad Vekaletı. gitt1'1ş ·; 

. h. tzınıre (t ı 
B. Enıs Be ıç. f brilc3 dl 
nis Behiç İzmırde .~ seseıer _J 

.... r rnues '" rıı nelerde ve dıge • . tetl<J.1' ~ 
i~c:-ilerin var;yetını . de bir ı. 
· ~ · esın ' t" Bu tetkikl~r netıc ge/".ec 

İzvcstiyamn hir yazıı0r 
Moskova, 25 (A.A.) - Tas ajansı 

bildriyor : 

Frarı-;adan İ!-4panyaya gitlen 
silah ve mühimmat 

Paris, ıs ( A.A.) - "Aksiyon Fran· 
ses' ' gazetesi, Madrid hükümetine gön· 
derilen silah, mülıimmat ve tayyareler 
hakkında mufassal izahat vermektedir. 

Harbiye nazaretinin bir tebliğinde 

bilhassa şöyle denilmektedir : 

Naı;yoanlistlcr Toledo önleriııcle 
.. ne ' .. .ı 

sonra tatbik mevkı ı ı;re ıır 
k h··k··mıerine ' anunu u u 

Sevil, 25 (A.A.) - Nasyonalist tay
yareler Toledo üzerinde uçarak mühim-

başlanılacaktır. r/J' 
dayaıııırıJ< ıefof 

şehrin kapılarına . Jaıt te 
Sovyetler birliğinden İspanyaya si

lah gönderifdiğine dair Volkişer Beo· 
bahter gazetesi tarafından •uydurulan 
haberi bahis mevzuu eden İzvestiya ga-

Siparişlerin büyük bir kısmı merke
zi Pariıte Sansehsede bulunan "wnum 

"Lavera - Santa Ollala mıntakasın· 
da cumuriyetçi kuvvetler mühim bir İ· 
leri hareketine başlamışlar ve asileri 
çarçabuk ricate mecbur etmişlerdir. 

mat fabrikasına bomablar atmışlar ve 
fabrikayı hasara uğratmışlardır. 
Diğer taraftan nasyonalist öncüler 

vetlerinin Madrid 11.e 
0 

beratını kesmişlerdıt• 
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Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 400 
İstanbul 18 81 491 194 784 19794 20 1458 
İzmir 18 58 295 55 416 9716 00 729 
İçel 6 36 201 47 290 9855 oo 740 

1 - Kapalı zarf eksiltmelerinin tehir dei ldiği ilan olunan beş 
örnek-le yazıhane ve saire meyanında bulunan dosya dolapları mü
nakasadan çıkarılarak yukarda teslim edilecek mahallerile miktar· 
larını ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat teminatları ya· 
zılı dört örneği ayrı, ayrı dört şartname ve kapalı zarf usuliyle tek
rar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 12.10.936 pazar· 
tesi günü 1stanbulda teslim edilecekler 13.10.936 salı günü ve İz· 
m:rde teslim edilecekler, 14 10.936 çar. amba günü lçelde teslim edi
l eceklerin de 15.10.1936 perşembe günü saat on beşte Vekalet Le
vazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme komisyonu taraf mdan ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartname ve resimleri Levazım müdürlüğü ile İstanbulda 
Dolmabahçede Maliye evrak matbuat' anhan memurluğunda ve İz· 
mir ve İçel def terdarlıklarmda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerin
de belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuz veya ban· 
ka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifatma ve şartnamedeki 
şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacaklrı teklif mek· 
tuplarım havi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat ev· 
vel Komisyon reisine vermeleri. (1042) 2-4574 

~ 

KR E M B ALSAMİN~~ 
~ 
~'4 
,,.~ 

Kumral, Sarışın, E~mer her tene tevafuk eden ve~ne sıhht ~~ 
kremlerdir. Cildi besler, Çıl, Leke ve sivilceleri kamılen ızale ~~ 
eder. Varım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· ~~ 

~ dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

~~KREM BALSAMIN~ ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
~~ 1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Ba!samin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KA NZUK ECZANESİ. 

l\Ialiye tind~n: 
Teslim edile· 
cek mnhalleri 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 
İçet 

Koltuk Sandalya 
Adet Adet 
37 349 ) 

270 1116 ) 
30 621 ) 
60 374 ) -- -397 2460 

I 

Tahmin bedelleri Muvakk'at teml· 
Lira Ku. natı Lira Ku 

10476 25 786 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu iliin olunan yukarda 
yazılı yerli mamuHittan Hazaran taklidi koltuk ve sandalyalara ek· 
siltme günü istekli çıkmamasına mebni şartnamesi tadil edilerek 
tekrar kapalı zarfla el:siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 16. 10.1936 cuma günü saat 15 de Vekalet levazım 
müdürlügünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacak
tır. 

3 - Muaddel şartnamesi. levazım müdürHiğünde ve fstanbulda 
Dolmabah~ede evrakı matbua anbarı memurluğunda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgeler ve yukarda ya~ılı muvakkat teminat makbuz veya Ban
ka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı ve ~artnamedeki 
şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyon reisine vermeleri. (1043) 2-4575 

Anllara P. T. T. 
Başmüdürlüğüden : 

An!Cara Telefon santralı binasında bulunan ambar ikiye bölüne· 
rek bir oda yaptırılacaktır. Keşif bedeli 313 lir<\ 65 muvakkat temi· 
nat 23 lira 52 kuru~utr. Buna aid şartname yazı işleri büromuzda 
hergün görülebilir. İsteklilerin alım satım kanununda sözü edilen 
vesaik ve teminatlariyle birlikte 8 itkteşrin 936 perşembe günü saat 
15 de komiı;yonumuza müracaatları. (1074) 2-4583 

Ank~ara Valiliğindeıı : 
Viliiyet jandarma santral ve telefonlaı ııuı muktazi cins ve evsafı 

şartname~inde yazılı santral ve levazımı saire açık t!ksiltmeye ko -
nulmuştur. 

İhale 8/10/Perşembc giınü saat ıs de vilayet d:ıimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (1715) lira (50) kuruştur. 
Eksiltmeye girmek için 128 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat 

itasına mecburdur. 
Taliplerin ihale giinü daimi encümene şaı tnameyi görmek ve taf· 

silat almak iı;teyenlerin viUiyet jandarma kumandanlığına müracat· 
lan ilan olunur. (985) 2-4492 

Bayramiç Belediye Reisliğinden : 
3 - Sazmaş şirketinin birinci ve ikinci maddelerdeki teminatla 

beraber Bayramiç belediyesine satmış olduğu cins ve evsafı esas 
mukavelenamede yazılı emvali menkulenin mülkiyetinin belediye 
mukavelenamesi mucibince bakiye semeni tediye edinceye değin uh· 
desinde ibka ve muhafazası belediye tarafından sureti mutlakada 
kabul ve tasdik edilmiş olduğundan muhafazai mülkiyet noktasın· 
dan i~bu zeyil mukavelename kanunu medeninin (688) inci mad~ 
desi hükmüne tevfikan Bayramiç Noterliğince tasdik ve tescil edi· 
lerek üçüncü şahıslara karşı muteber olmak üzere i lanı ( 1079) 

2-4586 

Nafıa Vek~aletinden: ,;,r•d~ p,.nr- . r 
12 Teşrinievel 936 pazartesi günü saat ıs de a:ıılı i"1 

Vekaleti Malzeme eksiltmesi odasında aşağıda fucıılctı~~t o 
ym travers eksiltmesi kapalı zarf usulü ile }_'8 P

1 
en ve~bCd'ı 

1 - Birinci parti Adapazarı kazasının Dıkfll rıırtıell 
dan kesilmek şartiyle 23697 lira 50 kuruş muha ııJ1 ~ 
adet normal ve 500 adet köprülük kayın traver~rnaııııı0 t ıı" 

2 - İkinci parti İnegöl Boğazo'Va Devlet, 011054 ı:de 
s.artiyle 19019 lira 10 kuruş muhammen bedelh gl ~ 
195 adet makashk kayın travers. , 177 lirli \ 

3 - Birinci parti için muvakkat temınat 1 l'l'~fıl 
ikinci parti için de 1426 lira 43 kuruştur. 0tııra1' 

4 - El:siltme şartname ve teferruatı parasız 7 6'~, 
Jeti Malzeme müdürlüğünden verilir. 'f ve 3Z9ııııı• 

5 - İı>teklilerin teklif mektuplarını 7.S.93~le~tefl alıe 1" 
mi gazetede çıkmış talimatnameye göre '!.e~a saat ı4 ~ ı•.ı 
ile birlikte 12 Teşrinievel 936 pazartesi gt!nu erı11el~~ıı • 
kalet Malzeme eksiltme komisyonu reisli~ıne ~endi o _...AS ' 

6 - Hususi mukavleli orman sahiplen de Z 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (I033L,_......-

Maliye V el{filetindeıı : . binası ~,tı 1 

l - Eksiltmeye konulan i§ (Adliye vekaletı 
tarının tamiri) J 

Ke§if bedeli 4.669 lira 9 kuruştur. • 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır· 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Fenni şartname 
c) Tamirat projesi \ 
d) Keşif cetveli .ı,ıht 
e) Mukavele projesi k için l'' ı 

tstiyenler bu evrakı görmek ve izahat aırn:tirler· 5 0e ~ 
leti Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat ed~. 1

,. saııt 1 
3 - Eksiltme 12 Teşrinievel pazartesi gun~r. 

Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde yapılacak 8ıctıt'· ıcıı 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle .y~pıl~~ lir' zı 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklının 3 ıııs 6 

vakkat teminat vermesi lazımdır. . ptıı:ııı~P 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işlerı Y~ııit ol 

fıa Müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesikasın~5SZ 
si lazımdır. (1073) 2 

Satılı Ev 0J~'': 
Enılalc ve Eytam Ban1{'1s1kııiıı;' 

1ı:atcta Jı c 
İsmetpaşa mahallesinde, Uzun Yol, Tınlı 50 11 ıırtı11'd" ~1 

lay Bay Osman N uriden ınüntekil 32 ve 34 ~a,P1 )'uı:dC '" ıı'ıf. ıt 
le bedelinin dörtte birisi peşin ve mütebakısı"ıert ııÇ 011ıı r 
faize tabi altışar aylık altı taksitte ödenmek :ı ıcıs~J1l ı;O<I f 
satılacaktır. Bina; bir çatı altında iki müsta .~3rettı'd•· tı10 kil ve her kısım: bodrum ile iki esas kattan 1.ıci~er 0• et 0 

lan odunluk ve kömürlük; ikinci katlarda : 1 d;: il: 1~ ı« 
bah ve birer banyo ve birer hela; ikinci katlar ıl"'" 1., 1 
rer salon mevcuttur. ·rde }'8S,po1\t 

İhalesi 5.10.1936 pazartesi günti saat on ?.~ ıirB .ııisııcıa 
tırmaya iştirak etmek istiyenlerin bin üç yu •e)'ıı b: r· f~ilr 
sını müzayededen evel veznemize yatırmaları .\5ııfl'I. \1rıe kamızca kabule şayan bir teminat göstermelerıuaiirJ{i~5Sl 
mat almak istiyenlerin bankamız muamelat rn :ı 
lan. (1072) 



~fl FYl.lJL 1936 C' 1M 

mın' n 
(M ( 1) ı•r ı 

sil\•tıı•ye konulmu tur. h kı ım y pıldı ında tutar be· 
ı - loru r ., .. ıt tı ,ın e ~e ~ ddetı mut ahhit lchıne bır 

delı nC' '" v rıl ,. ıır. İn ant n 1 m mu 2 
en dır 1> 'ıa evvel yapılması kab ıldur. r d 

3 - Huvn' k t teminat mık 1 rı ( 4512) ır~ ır. t 15 c kadar Bclc-
Yapıl <" • teklifler 28.9 936 pzartcsı gun s 

dıy c ı une verılmı~ ~l~~ktır • ara ız ~ ndrri1ecektir 
4-I.: sıltme rtn•"" sııstı}enlcrcp 2-4544 

(1174) • 

pıv.:;;:m~l\~'1211Jloo:l»I M ODA FA A VEKALET t 
• "TlN A~~A KO ıı ~YONU 1LANLAH1 

lLAN b ·1 150 ton Hınt yağı 
1 - Beher kilosuna 80 kuruş kıymet ıçı en 

kapalı zarfla eksıltmcyc konmuooştouf;ra olup ilk inanç parası 7250 h· 
2 - Muhammen bedeli 120. 

radır. ba gunU gaat 15 dedir. 
3 - İhalesi 14-10-936 çarşam. i almak ısuyenlcr 600 kuruş mu· 
4 - Fenni \le idari şartnaın~ın. yonund n alabilirlcı. 

kabilındc M. M. V. ıatın alına omıo &a ılı kanunun 2. 3 cU m dde· 
5 - Eksiltmeye ireceklerın 2t9 il~lc aııtın1an en ı:eç bır s • 

!erindeki bilgilerıle i~ale ı:ünO~fi~ :e' tu?IJrını kanun ın emrı vcç· 
at evvelıne kadar temı.nat .ve te M M v. ıatın alma komısyonun 
hile mUhürJU zarflar ıçerıııinde • · 2-3967 
vermeleri. (597) 

Bfl.fT • • · k 
'· k saç levha ve perçın çıvı a. 

l - 8434 kilo dural boru, çuuu • 
p Jı zarfl eksıtmeye konmdul~t~~·8SO lira olup ilk ınanç parası 2016 

2 _ T hmin cdılcn be e ı • 

liradır. . . 1 k ı tiy nler 135 kunıf mukabilinde 
3 - Ş rtnamesını ına tırlar 

i M. V. tın nlma komisyonun~~n,:at ıs .dedır. 
4 - lhalc i 27·10 ?36 salı çu 2190 aııyılı kanunun 2,3 UncU ~ad· 
S - Ek iltmeve gırecel<l nn • bir t evvel tem n:ıt 

•1 1 • ·e ihale saatın :n me· 
delerinde yaııh bı c crıy. M V satın almıı ko ununa ver 
ve .teklif nıektubl rmı M . (so9) 2-4243 
lcrı. 

il.AN ka alı zarfla eksiltmeye 
l - hrnirdc yıptırıl cnk olan altı y pı p 

kon lmıı tur. • 
1 

•• 87 kuruş muk bılindc M 1.V. sa. 
3 - Ke ıfnnme ve rcsım crını 

1309 Jırndır. . 
1 

• • 87 kurut mukabılınde M ~ V sa· 
2 - Ke ifnarne ve resım erı~ı. 

tın lm:\ komisyonunıJ:ın alınabılır. be hnu at 15 tedır. 
4 _ lhnlesı 8-\ılrincıteşrin ?3~f9~ ,~;ılı kanun ın 2, 3 UncO m:ıd· 
5 Ele iluneye nircccklerın d J k Bakanlı nd n al cakl • 

del el; le ıstenilen bil,.eJerile Dayrdn '~'hemelıııl verılme i mccburf 
dari "rtn mc e hal t Tı fennt chlıyctn:ımc ı J"f tem n'.lt mektup' rını ı e a m • 

olan ves lkle birlıkte te~ ı ~~dar M.M.V. ton ııl"" k misyonuna 
dan en geç bır nt evvchnc 2-4479 
vermeleri (1003) 

B11 tT 
ı - Muhtelıf mastar ve kontrol aletleri paı rhkl elmltmeye 

J on.,, ı tur • 1 b' 1 n ederi 4000 tıra olup ilk in nç parası 300 
2 _ lleJlıın n ıçı e 

liradır. d d 
3 _ ihalesi 29 9 936 s 1ı unU sa t 11 c ır. d 

4 _ Pa rlı a f!İr c • 'n 2' O yılı n 2 3 b cü m 
ôelcrindeki uıl ılerıyle ıhale a tındc ~_!'! 

4
V satın alma 

komısyonun vnrm Jarı. ) 
B1L1T 

bir metr ınc bıçılcn edcrı 47 5 kuru ol n 2 000 m tre 
l - Her J h b k lo una bı .. ıl n c:len 84 uru olaı. JJ.600 

1 cuvcrt kun :ı ı e er ır ı :s 

k 1 Yakkabı boya 1 kapalı ı rfö ahnac ktır. 
1 

i 
ı o . lmnk "e ö n k crm 2 - Ş rtn mclcrını parasız a 

r.ı l ra komisyona gelmelcrı • 
1enn her gun Öı; e en on 712 5 e boy nın ıl temi atı l 169 lı· 

3 _ Kuma ın nı tcmınatı • v 

r 2 kuru tur. 
1 

• 
28 

n 9!G p erte 1 gunu uat ı ı de c bo· 
4 _ Kuma~larrn ıha c ı "'J • • 

. 1 • • gundc s at 1 S tcdır. tı U 
yanın ıha e ı avnı • 11 in 2~90 sayılı kanunun 2 ve ~ c 

5 - Munakn l:ıra gırcc~ . er .,. n ılc b rlıkte t 'ı f f11•k· 
m:ı 1dclerındc yıu:ıh belgeler• ıı~:~mc~ ı uır at evvel . v. 
tubl rını ıh:ıle r,Un ve • ı>:ı(tssf) 2-4289 
S • Al. Ko. nıı vcrmelen. 

Btl.tT 
'ne biçilen eden 575 kuru olan on bın be§ yuz 

1 - Bche~ metre ı . beher metre ıne hı ıl ı eden 625 kuru o-
metrc gnb:ırdın kum ş ile k n kaputluk ku f kapalı zarfla 
J n on hır bin iki yüı rnetrc urşu ı 
nlınacaktır. 305 ve kaputlu un rtn me i 350 

2 - G bardinin rtnnmesı 
V Sn Al Ko d n alınır. k 1 

kuruşa M. :M. · · : u 426 Jıra 75 kuruı ve aput '" 
3 - Gilbar lanın ılk temına 

ilk teminatı 475~ !•~:fır .• 
29

•
9

_936 1 
h gUnU sn t 15 de ve kaput· 

'4 _ Gabardının ıh 1c 1 glin 1 t ı l d d r. 
luk kuma"ın ıh le i 30:?ı·936 :ıa~~~90 ıa} ıh k:ım m n 2 ve 3 O ckü 

5 - Ek iltmelere li'recc er • 1 n ık h 1 te t 1 f m 
maıldelcrindeki belge ve kanunt ~~mı~a: evvel • V Sa Al Ko 
tublannı ıhnle :ıtl::ırından en a~ ır 11 2--4275 

n vermeleri. (83 2) ntT tT 

i " ntl e:ıat 15 de lfı 1e t il 
28·9-<>36 par.nrtc "lk temın tı 1169 Ura oln 

H•'·":~~l:"~b=o~v=sı~n-ın_• __ ~(~I0~7~8!):-' ___ _::...~:.;~-----
otdu ~·· 

ı z J • • 
ızını 

1 : 

IIariıa ne1 

il 

Mikdan 1 
210 ıı 

650 J4 
786 15 
1900 

ANKAl A LEVAZIM AMtRt..101 
SAT! ALMA KOMJSYONU iLANI ARI 

İLA 

J - ıuhkcm m vki kıta tı ı tı)acı lçm 3 6000 lcilo un 

t rıh cu Çanakk 1 

JJ AN 
ı - ?hı tahkcm mcvkl kıt tı 1 t ' i in k P ~ı z rf ıle ~7000 
2 - Unun bel er kil una 14. o kunıttan 4 65 lin biçilm ~ ır. 

kılo un ı un alın caktır 
S - lhalcıı ·10· 36 tarıh per em\ıc gunu saat 15 de Ç nakkııle 

mU hkem mevki tın alm komi ) onunda ) apıl taktır. 
4 - !ste lılcr thal den Lır 5.ı"lllt evvel temır: t akr ları olRn 366$ 

)ı"'8 ı ve ıhnle kanununun 2 3. Uncü mRddc1crır.dekı vcs; ık ılc bır 
t evvel komhiyona mlinıcaııt etmelerı (990) 2-446 

BILtT 
ı - Pın rhl nn 744 ton yulafı 600 ton arpası Alpullunun 960 

ton odunu ckaıltmcye konulmu§tur. 
2 - lhalcle~ı kapalı urrıa y p lacaktır. 
3 - Pınarlıinr yul fının bedeli 44640, arpasının 30000 Alpullu 

odı•nunun 1 240 lıradır. 
'4 - 'hllleleri 2S • eyJQI • 936 paı. rtesi çünU t 15, 16 d Viıe· 

de y .. pılacaktır. 
S - Yul fın ilk peyl 334 arpanın ilk peyi 2250, odunun ilk pe· 

yi 1368 liı adar. Tümen m ıha ebeılnc ) atınl r k ahn c: k makbuz· 
la komisvona vaktinde mektuplarını vermeli ırler. 

6 - Ş rtnrunc her ün vize tm alma kom iyonunda 6rUle· 
bılir. (885) 2-4324 

11 N 
ı - Eski c'ıir rnf,,.,,nu için 6SO ton kok k mllri1 irap h ~ rf. 

la 28 9 936 g\JnU saat 16 da Eakııehir sketl ntın l .a komisyo· 
nun a alınacaktır. 

2 - T hmın bedeli 18200 liradır. muvaldcat teminatı 1365 lıradır 
3 - Temın ti r v ktınden evvel muh be "1e ncleı ıne veya 

mnlsandıklarına yatırıla k m kbuılar ve ba• • .ca mektubl.ar ka· 
n•J un u un ol n teklıf mektublıırının ıçeralne konm 11 ve tek. 
lif mektubl rmın ihale UnU ı: ki ehir Posta ve TeJgr f ayarı ile 
ut onbcşc kadar ko m yon ;knnlığına verılmcai e 2490 yıl. 
vcsı hı •n IUıumunda komııyon ıbr ıı ~rttır. 

4 - Şa :nanı her un komi yonda l'rUlur. (628) 2 "4249 

11 AN 
J - Harbiye oku11 rrnın ihtı> rın rledllmek lırtrc 5000 

kılo ka r pe nlrı 3 10 19 6 tanhıne mu dıf cumartcai UnU ' t 
1 l de çık ckaıltmc u ula ile alınac lctır. 

2 - Tutarı SSOO lıra olup teminatı mu\1lk1tatcsi 262 11 50 ku· 
nışt r. 

3 - Ş rtn mc i mün b nın yıpılac ı Ankara lev ım lınir· 
lı ı ın 11 m komı on nda her ün para ı nılür. 

'4 - İste hicrin b ili On ve atte 24!>0 numu lı kıınunun 2 
3. Un" ma delerınd kı ve ı 1 r ve temin tı mu makbuı 
lan ılc k ınısyonumuı clmelcri ( 'O) 2--4419 

120000 kilo 

iLAN 

N 
Tutarı 1uvakkat t mınatı 

lır ku hra ku 
o n il 60 00 g so 

Pat tel 1 1225 00 91 
Domatu ll 770 00 57 75 
Patlıcan l 1400 00 10 00 
Rcuki u e ı.um 13 o 95 40 7 16 
K rpuz 4 460 00 34 so 
Taı ıUın 42 294 00 22 os 

Yuk rdı mı dar ft tutarlırr ılı it. ve mey e 2 • ylül. g 

SAYr" 7 

Sıhhat ve İçtimai Ivluavenet Vekaleti 
d , 'P ahili .... i ı ıat 

111un1 ır diir1iiö·"iııdeı · 
ı - Ek ıltmc e konulan l Umum Hıdı rluk ır et • '\.il 

yaptırıl c k ı ta duvarı lnfn tının uhmınl kctlf beddı (4CiCı ı lı· 
racl • r. 

2 - Bu i e aıt tırtn me ve cvr k uı lardır~ 
A - Eksıltme rtn me 
n - Muk vele proJeıı 
C • Huau t ıtn me, 
U. Ke f cetveli. 
E. Bir det pi n. 

ı tı} enler bu tartnamc ve evr kı meec nen Ayniy \ §ubc ir~t'n 
al l ırlcr. 

s - Ekııltme 9 n. Teşrin 1936 t rıhıncle cmna r,UnU ı t 10 30 
da Umum OdurlUk Satın Jmn komls onunda yapıl lrtır. 

4 - Eksiltme: açık elulltme usulıylc yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye r,irebılmelt için isteklinin (S49) lira (6S) kıı•uı 

muvakk t temınat vermesi, bundan baıka a ıdaki vcaikalıırı oı• 
ternıesı ı . .ıımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir p rç da t4SOO) liralık btna ln•.,atı 
ynnmı oldu una ruur m 1 uhıplerlnden v aık lmıt ol nl r ir • 
bilirler (9 ) 2--4475 

1 - Ank rııda Yeni t'hlrde vll yetlcr evi rk ıno ın 1'"'1ın 
tc 'ıye ve tanıimi i ı knp lı ı rf usulü ile ek lltmeyc konınu tur. 

2 - lşin muhammen ke,ıf bedeli 7077 lıra 9 kuruıtur, 
3 - Bu ı,e ıut rtnnme ve evrak ıunl rdır: 

A • 1 le ıltme fartn mcıi, 
D • Tcsvlyei turabiyeyc h fcnnf rtnnme 
C • Kc11if cetveli, 
D ProJedlr. 

'4 - ı tıyenlcr bu rtn meJerl ve evrakı bcdclslz olar k e • 
let lcvaum bürcnund n alabıllı Jcr. 

.S - Eksiltme 2 9 936 tarihinde t 15 30 da vek let binası ı .. 
çinrlc toplan cık tın ima omlı} onunca y pıl caktır. 

6 - hıv kkat temin t 351 lındır. 
7 - TekllC mektupları yuk rd S ·~el maddede yazıtı s t 1\ 

bir saat evclınc k dar D bili c vckaletıfte r,ctırclcn:k ekııltme ke>o 
mi yonu reisli ine mııkbuı muk bilin le erılecektlr. Posta ile r,on• 
dcrilecck tcklıf mel tuplnrı ene S ıncı m ddedc yuıh sa te ktıd 
rclıh c gelını bulunm 1 rı rttır Teklif mektuplıırının dış z r(• 
ları mOblır mumu ile f} lce kap tılmı ohnalal".ı arttır. Po t11d • 
kı ol c k ecıkmelcr kabul edilme (837) 2-4278 

lıı i arlar 

J 

il: 
n tıkacak olan yumurt ler 

1111 

iidiir t . n: 
l - l6 lX·Hl36 t rlhindc il 1 ıt >•pılm:ık Ur.ere k p lı ı.arf' U• 

ıul le ekııltmcye konulmn ol n 35022 lıra S7 kunı ke H bedel! 
Bıtlıı tel)'c in,a tı, ckailtm l nU iıtckh çıkm dı ından yeniden 
kap h arOa eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - [ k ıltme X 936 t rllılne m tlıyan pcr embe UnU t l 
de Kıb a dı 1 evıu.ım mUbayut fub ı ndcki ılım komlıyouun-. 
da y pılıc ktır. 

B - Muvakk t temlnnt 2626 lira 67 unı~hır. 
4 - tıteklıler ihaleden en r. 3 r,lln evci lnhl rlar Intn t u • 

sine clcrck b ı cıbl 1 lerl muv ffıkıyetJc aptıkların dair rcunt 
vesaik r,etirdıkten ıonrn ehli} et ve il ası a1mıılıdrrlnr. 

S - İh le evnıkı 175 ktını muknb!llndc 1 t nbuld fnhi :ırlar 
in t fulıcıınden ve Ankara, llhlııı B mUdUrluklcılnden alına 
b lir 

6 - T il f kap lı dl rı n ç ıh le Unu t m t 14 de 
rd adı c n alım k m ı n r ıne m kbu mukab • 
ıl 1 lm lıd t (14 ) 2--4543 

en : 

1 t idile l 
Le ım irll ı 

2-4Sl)J 

it.AN 
nl rı ıçln 4 0000 

ahm n c:dıl 

t on b t 

ıanbul, Kıı ıeri ve Ankara ko· 
( 1071) 2--4579 



SAYFA 8 ULUS 

İlk, Orta, Lise kitablarr geldi. AKBA'da satılıyor Kitablarınızı, mektep levazımınızı şimdiden ~KBA'dan alınız. 

Ankara Emniyet 
müdürlüğünden: 

Beher kilosuna tah-

Cinsi 
Y.em otu 

Mikdarı 
65760 

min ·edilen fiyat teminatı 
Lira kuru' Lira kuru' 
00 2/ S 123 30 

İhale günü 
9.10.936 saat 

10. cuma 
Yukarda mikdarı yazılı yem otu 10.9.936 tarihinden 9.10.936 ta

rihine kadar bir a y müddetle pazarlık sure tiyle a lınacaktır. Ta
liplerin yukarda yazılı gün ve saatte viHiyet emniyet müdürlüğün-
de toolanan komisyona gelmeleri. (816) 2-4274 

rürk Mühendisleri Biı-liği 
Umumi l\ferkezind~ıı : 

20 • eylQl - 936 pazar günü toplanan fevkalade kongrede ni7.am
nameye göre ekseriyet temin edilemedi~inden toplantı 27 - eylUI -
936pazar giinü saat ona bırakılmr~tır. Mühendis arkadaşların 27 -
eylUl - 936 pazar günü saat 10 da birliğe gelmelerini dileriz. (1024) 

2- 4510 

Beypazarı l[araşar N~ iriye 
Belediyes· ı en : 

4006 lira 40 k'unı!) bedeli ke~fi olan Belediye binası inşaatı ıs gün 
müddetle açık mün ' ·, ya konmuc;tur. Taliplerin ihale günü olan 
1-10-936 perşembe günü saat 11 de kaza kaymal.ıımt ında miiteşek
kil komisyona% 7,S muvakkat teminat akçasıyla müra'caatlarr. 

2-4Sl3 

Seyhan l(ültüı· Oire.li1Örlüğiiııdeıı : 
l - Adana kız lisesinin (110) erkek lisesinin (30) kalem erza

kı bir arada erkek öğretmen okulunun (48) kalem erzak ihtiyacı 
ayrı ;:mak üzere (15) gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Her 
üç okula alınacak erzakın evsafı aynıdır. Erzakın cins ve miktarı 
oln Pare<> ve kiiltür dairesindedir. 

2 - İhale günü (3 ) birinci teşrin cumartesi günü saat ondur. 
3 - Eksiltme Adana Kültür DirektörHiğün<.le yapılacaktır. 
İsleklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan bac;ka t i-

caret odasının yeni yıl vesil:ası ve teminat mnkbu?lariyle beraber 
ihale için tayin edilen belli gün ve saatte küıtür direktörlüğünde 
hazır bulunmaları. 

4 - İsteklilerden Adanada bulunanlar şartnameleri her g iin a it 
olduğu okullarda görebilecekleri il dışında bulunan isteklilerin de 
şartıPmeleri tahriren istemeleri ilan olunur. ( 1019) 2- 4509 -

T. H. K: Genel 

Türkkusunda 
Merl~ezindeıı : 

- Paraşüt 

Kursu açılıyor 
Türkkuşu paraşüt bölilmUnlin Cumuriyet bayramında yapaca. 

ğı atıl ışlara hazırlanmak üzere y eni baştan üye yazımına pa~lan-

mıştır. İsteklilerin hergü.n sabahtan akşama kadar T. Jiava Kuru
mu merkezinde Türkkuşu şefliğine müracaat ederek şartları öğren-

iclcd ·::: ·::: RElSW~ ~499 1 
İLAN 

1 - Yaptırılacak iki ~e benzin deposuna istekli çıkmadığın-
dan eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen b~deli 5970 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 447 liradır. 
4 - §art~ame ve keşifnamesini görmek istiveııler her gün Yazı 

İşleri kalemıne ve isteklilerin de 2 teşrini evvel 935 cuma &ünü sa
at o nbuçukta Belediye Encümenine müracaatlırr. (998) 

iLAN 
4464 

26.9.936 dan itibaren francalaya (13) ve birinci ekmeğe (9) Jiu-

lru, cı::;:l
1

;:::::~: UMUM MODO::O 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

1500 KİLO SADE YAÖI 
Tahm~n edile~ bedeli (1500) lira olan yukarda miktarı ve cinai 

y~ıh yag Askerı Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko • 
~ısyon~nc~ 8-10-9~6 tarihinde perşembe günü saat 14 te açık ek • 
sıl~e ıle ı?ale .edılecckdr. Şartname parasız olarak koimsyondan 
verılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (112) lira (SO) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 •e 3 maddelerindeki vesai '·le mezkQ .. 
ve saatte komisyona müracaatları. (967) . , 2-4485 r gun 

550 Kilo Flatin vernik 
525 ., Skatif vernik 
100 ,. Mavi vernik 
100 ,, Kırmızı vernik 

1000 ,, Kırmızı lak 
500 ,. Asfalt lak 
Tahmin edilen bedeli (5872) lira olan yukarda militarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum M''d '· •·· - ·· s Al K · u urıu~u atın ma 
• o~ısyonu?ca 9-10-936 tarihinde cuma günü saat ıs te kapalı zarf 
ıle !hale. edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talı ">lerın muvakkat teminat olan ( 440) lira ( 40) kuruş ve 2490 nu
maralı k~nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komısyona müracaatları. (1005) 2-4494 

10 TON FOSFORLU BAKIR 

Ankara Askerlik Suhesiden llan 
' 1 - 332 doğumlu ve bunlarla muameleye tlbi eratın son yokla-

malarına ı - teşrinievvel • 936 da başlanılacak 3ı - teşrini evvel - 936 
da nihayet verilecektir. • 

2 - Sabah saat sekiz buçuktan on ikiye kadar yabancıların, on 
üç buçuktan on yediye kadar da yerlilerin yoklamaları yapılacaktır. 

3 - Her erin fotoğrflı Nü fus cüzdanı ve mektebte okuyanların 
okudukları mektepten alacakları vesikalarla birlikte Askerlik mec
lisine gelmeleri lazımdır. 

4 - 316 dan 331 dahil doğumuna kadar olan sakat yerli e rat ye- • 

Kültür Bal{anlığından : 
Bakanlık bahçesindeki pavyonların sıva. badanl fC 

müddetle açık eksiltmey e konmuştur. da oercC 
Eksiltme 8110/936 Perşembe günü saat 10 

1 
calıtif• 

ğünde artırma ve eksiltme komisyonunca yapı ~ .,e 
İsteklilerin şartnamesini görmek ilıere her g~ 

receklerin de eksiltme günü saat 10 <lan evvel ,ınalcb 
7 S liranın muvakl:at teminatı 12S.25 liralık -4506 
larr. (1013) 2 

niden muayene.ettir ileceklerdir. Bunlar da fotoğraflı Nüfus CÜZ• A J p T T 
danları ve muhtarlariyle berabe r köy ve mahallelerine tahsis edilen n {ara . . . . 
günde ve namlarına yazılarak gönderilmiş olan çağrılma k~ğıtlari- • ı·• t.J • 

le birlikte geleceklerdir. Basmüdiır ~ 
5 - Askerlik meclisi İsmet İnönü mektebi karşrsındaki camide ' -- 1

-•"' 

toplanacaktır. ( 1028) 2-4524 Ankara telefon şebekesi için yüz tane bctO?' SO 

l\ialatya Urayından: 
1 - Malatyada yapılacak 49852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli 

iki lira (45) kırk beş kuruş keşif bedelli Belediye binasının inc;aa
tı 4 • eylUl - 936 tarihinden itibaren yirmi beş gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin bu binaya aid şartname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesiyle Ankarada Ha
vuzbaşında Ragıp Ap:;rtımanında Mimar Bekir İhsand<tn alırlar. 

3 - Eksiltme 28 - eylUl - 936 çar~amba günü saat on beşte Ma
latya Belediye dairesinde yapı1acaktır, 

4 - Muvakkat teminat (3739) üç bin yediytiz otuz c1okuz lira R 

dır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulun R 

masr Hizımdır. 
A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu maddesinin F. fık

ras 1da ve Nafıa Vekaletinin ı3-S-1936 gün ve 4189 sayılı cmirna
mesine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyet vesikasını hamil 
bulunması. 

6 - Teklif mektuplarrmn ii ... üncü maddede yazılı ihale sa~tın
dan bir saat evveline kadar Delediye Encümenine getirilerek mak
buz mukabilinde verilmesi. Posta ile gönderilecek mektupların da
h i vı.ıkarda yazılı saate kadar yetiştirilmiş olması ve ikinci zarfın 
mühiir mumu ile kapatılmış ve mühürlenmiş bul unması lazımdır. 

(1447) - 2-45~-

Çaııakkale Jandarına l\fel{teı>leri 
Salınalına Komi~yonundan: 

T ahmini Muvakkat 
bedel t eminat ihale gün· nasıl 

Cinsi Kilo L. K . L. K. lemeci günü saati olacağı 
E l:mek- 668133 93538 63 5926 93 28.9.1936 pazartesi 16 kapalı 
tik un nrfla 
Sığ ıt eti 128661 28305 42 2212 91 29.9.1936 salr " .. 

ı - Çanakkalede ı, 2, 3. 9, 10 sayılı jandarma okullarile J. Has
tanesinin 1. eylül. ı936 günlemecinden 937. nisan. nihayetine kadar 
ihtiyaçları olan yukarda yazılı 2 kalem erzakın hizalarında gösteri
len günlemeç gün ve saatlerde 9. sayılı Jandarma okul ordu evinde 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14.30 za kadar Jiomieyo
na teslim ed ilmiş olacaktır. 

3 - Sığır eti şartnamesi parasız, un şartnamesi 4 lira 67 kurut 
muk;ıbilinde Çanakkalede janrlarına s~tın alma komisyonunda ~ 
lecektir. İstekliler kanunun istediği vesikaları beraberinde bulun-
durmaları şarttır. (1092) 2-4297 

tl,tisat Vel{alctiııden: 
Ankarada açılacak el işleri sergisi için aşağıda cins ve miktar

ları yazılı eşya satın alınacaktır. İsteklilerin 28.9.936 pazilrtesi gü
nü saat (10) da vekalet levazm müdürlüğünde toplanacak komisyo
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

Alınacak malzemenin cins, miktar, evsaf ve aairesi hakkında 
levazım müdürlüğünden izahat alınabilir. 

ı - Muhtelif ebatta çıralı ve çırasız çam kereste 
2 - Alçı, boya ve buna mümasil levazımı telviniye 
3 - Muhtelif kalınlıkta ıS-30 metre mikabı kontrpla1' 
4 - (3000.6000) metre kaput bezi 

2-4329 

Çanakkale Vilayeti 
Daiıni Encümeninden : 

Yapılacak İş Ke,if bedeli Muvakkat T. 
18210 L. 60 K. 136S L. 80 K. Gelibolu Eceabat yolunun 0,000 

12,440 kilometreleri arasındaki şose 
tamiratı esasiyesi 

ı - ıs gün müddetle yeniden eksiltmeye konulan bu işin kttif 
ve şartnamesi Ankara, İstanbul. İzmir, Çanakkale .• Nafıa Müdür
lüklerinde görülebilir. 

2 - Eksiltme 5-10-936 pazartesi günü saat ıs de kapalı nrf U• 

suliyle Daimi Encümende yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygun olmak

la beraber şose inşaatı yapını~ olduklarına dair Nafıa Vekaletinden 
verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektup1arrna koymaları 
lazımdır. (1352) 2-4503 

----------------------------
Haymana Belediye Reisliğinden : 
Haymana Belediyesine aid kaplıcanın 890 lira bedeli muhanı

menli iki odasının inşaatı kapalı zarf yolu ile münakasaya konul
muştur. Şartnameyi öğrenmek istiyenlerin ve talip olanların ı2.10. 
936 pazartesi günü saat 15 e kadar Haymana Belediyesine müraca-
atları ilan olunur. {1080) 2-458S 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

tınlacaktır. Beherinin muhammen bedeli S l:.Z.e ~ 
vakkat teminatı 41,?.5 kuruştur. Buna ai t şar 
yazı işleri Bürosunda görülebilir. .. .. saat tS 

T aliplerin 5/Birinciteşrin/ 93G Pazartesi gun:ıa 
dürlüğümüz binasında müteşekkil komisyona 

(1017) 

--·· 
inhisarlar Umum ı ı·· dürl~ 

1 - Şartname ve projesi mucibince 45816 lira lr32ı,e 
men keşif be.delli ~nş~bahçe fabrikasında y~.11Jacae ıcoıı .1 

le ve rıhtım ınşaatı kapalı zarf usuliyle eks ltrlleY uına'tP 
2 - Eksiltme 26/IX/ 1936 tarihine rastlaya~ ~,1'i ,

at 11 de Kabat~şda levazım ve mübayaat şubesın 
nunda yapılacal;tır. 

3 - Muvakkat teminat (3437) liradır. • . "b"te 
.4 .-.. İsteklile~n •. eksiltmeye girelJilmc.~c:,~ ıç1.? ~irat 

az ıkı gun evvel ınhısarlar umum müdürlugu ınus ·ni 
besine müracaat edip bu gibi nhtım ve köpril işler~esik' 
yaptıklarına dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca 
zımriır. ot 

5 - Bu işe aid şartname ve projc1er 2Z9 ku.~'atı ~ 
batac:da levazım ve mübayaat şubesinden her gwıeÇ ..,t 

6 - Teklife aid kapalı zarflar ihale giinü en iniııcle" 
dar adı gecen Icomisyon reisliğine makbuz ınuka • 
malıdır. (1149) 

-----------~---------------------
l\ferliez Lal1oratuvar ları 

~io Dirck.törlü~--... 
k eksil 

Miies'!ese hayvıınatı için 40.000 kilo arpa tlÇ~ dedit• 
mu~tıır. i halesi 7·10·!>36 çarşamba günü saat l 
müdüriyetten bedelsiz verilir. tcı 

. Muvakkat teminatı 94 lira 50 kuruş ol up Sa~ikle 
vezne makbuzu ve 2490 sayılı kanunda yazılı v~rcktörl 
yen gün ve saatte Ziraat Vekaleti Muhasebe Dı 
tın alma komisyonuna müracaatları. (974) 

Hariciye Vekaletinden:,~ 
1 - Satın alınacak 190 Ton kok kömüril kapa! 

saya konulmuştur. kat 
2 - Tahmin edilen bedel 5700 lira ve aıuvak _....... 

ra SO kuruştur. J'!":.ı 
3 - Münakasa 8 - birinci teşrin - 936 pe~~ 

Ankarada vekalet oatıp alma komisyonunda ya~ını 
4 - !faliplerin teminatlariyle teklif me~tupl ~ fi 

te komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesinı allll 
kilct lcva"m müdürlüğüne müracaatlar<. (1007) ~ 

Jandarma Genel Koınuta oJJ 
kara Satınalma KomisyoJJddi 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif bİ~ 
görülmemesinden yüz yirmi binden y üz doksan 00 ı,lıd' 
vasıflaraına uygun ekmek &-10-936 salı günü saat 4'5 
la alınacaktır. •ııat l 

2 - Kilosuna on liuruı paha biçilen ve ilk teı:;,ıtit• ~ 
bu ekmek şartnamesi parasız komisyondan atın nat ,-,,, 

3 - Pazarlığına girmek istiyenlerin ilk teıni (9ft) 
banka mektubu ile komisyonumuza bat vunnalat,!..

.-•' 
P. T. T. Levazım Müdürl~ 

1 - 70,000 adet Varnon orta kömüril kapalı 
konulmuştur. • t -

2 - Muhammen bedel 8400 muvakkat teaıına dt 
3 - Eksiltme 11.11.1936 tarihinde •e-saat l~ 

T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak koıni•Y~ e tc 
4 - Talipler teminatlarını idaremiz vezne•1'.'

11
,t 

alacakları makbuz veya kanunen muteber teoıl jjıdd 
fartnjUnede yazılı belgelerle teklif mektub~:.CUf 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe anı 
saat ıs e kadar komisyona tealim edecekle~dir. 1111 JıPI 

5 - Taliplre, müteahhitlik ehliyet vesıkalat 
dır. uıuııcllr_ı.tlfo 

6 - Şartnameler Ankarada Levunn mUdUrl •eril~- . 
Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak ~ 

(1031) 

Askeri Fabrikala-r UJJIU~ •• 
Müdürl'. 

Kimyager Alın~~"' 
A11;kara civarında istihdam edilmek U~ere d::ı~ JJ."f 

ger alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesııcaJar i;A5 
lüğe müracaatları. (1054 

SİNEMALAR pal 
Ank Bu GECE Bu coN BıJ 'ffU ara Şehri İmar YENIŞEHİRDE KİRALIK Mevsimin ilk ~u~~ ~ 

Vekaletlere yakın 4-5 odalı AŞKIM SENiNDiR teıkil eden küçw-...i 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan y ukarda miktarı ve cinsi 
yazı~ı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komı.syo.nunca ı.t-11-936 tarihinde çarşam'>a günü saat ıs te kapah 
z~~f ıle ı?ale ~dılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rılır. Talıplerın muvakkat teminat olan (562) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 •e 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gUn 
ve saatte komisyona müracaatları. {968) 2-4486 

Çankırı caddesi civarında 
Vlus Basımevinde basılmıştır. 

Yeni 
llıl"ll••d•ur• ıu·•gun.,,;,,.. den: bahçe, manzara ve konforlu. Biıı bu""yu"k ete•_;S 
1'.I. kısım efyasiyle ucuzca kiralık· GÜNDÜZ 1Kl FlLM ,.aı.., 

no· b tır. SHIRLEY ve GAoı"'ıaci' 
gan ey mahalteslnde Bankalar caddesi civarında 877, ŞengUI D • F • ç k f -v1'_.. 

~a~~ yanınd~ 883 numar"h adaların müstakbel vaziyetleri tesbit kak 7e~~t~~eB. ~~mt~ Z:~e:= 1 - Pariı Eırarı Franıızca sözlü e 
edıldıgınden alakadarların lmar ınüdürlüiüne müracaatları ilin O- nin alt katına müracaat. a ve eglenceli bir fi1'11 iJOff 
hmur. (1082) 2-4588 Telefon: 1249 2 -Atkım Senindir. Ayrıca: C!!!anl~ı:..:R;...et ___ __ 
L_~~~~~~~~~~_=.:==--==-~~~~~~~~~---~ 


