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Yaşıyan dillerle bir ilgisi, biı· 
anlam bagı yok gibi görülen sayı
sız has .isimler vardır. Bu has isim· 
lerin; hangi devirlerde ve hangi 
uruktan insanların ağzından çıktı
ğmı bugünkü ilim ehemmiyetiyle 
araıtmr. Çünkü has isimler, kül
tür izleri ve kazrtların ifadesi gibi 
bize tarihin ardındaki ve içindeki 
ataların seslerini sözlerini ve adla
rım tekrarlıyan ölmezliklerdir. 

Anadolu bu eski seslerin, söz
lerin ve adların en çok tekrarlan
dığı ana yurdların başında geldı
ği için bas isimlerini okurken ve 
ne maksadla olursa olsun onlara 
dokunut:ken pıllli bir kaygu ve 
vatanaeverligin çok uyanık ve a
lıngan bir enditeaini içimizde ve 
beraberimizde bulundurmalıyız. 

Yazan: Haaan Rqit TA KfJT 

ve karanlığı eriten nuru ~ 
da çözülmedik hiç bir dujüm • 
dağılmadık hiç bir kuytuluk b.1-
mıyacaktır ... 

Eski kültürlerin ergin bir dent-
cede yerleşip genişlediği yer böl~ 
gesi yakın Asya idi. Yakın Asy -
nm Mezapotamyasında, Kafkasu.
da, Arap yarım adasında ve Sun
yesinde yaşıyan eski ulusların hep 
si Anadoluda yaşıyanlarla tek biır 
millet yapıyorlardı. Önceleri hem 
dinlerj, hem dilleri, hem kültürlen 

•• <-u sa 

il dil 

ve T 

ı.... .ıeyyar heyetinin ıİtalyan tayareleri tare-
U ndlt Mu Eından bombardıman edilmit oh.-•• do. 
{arahİP lay11iyle Ne,-üı ltveç Prenıi Ş•rl'a h 

bombardıman edildiği haberı, yaralılar 

tedavi etmek üzere Habetiıtanda bulu- . 
n~ heı milletten bütün doktorlıu aı11· 

ıında büyük bir nefret ve hiddet uyan· 
dırmıttır. 

Gönlü ve yüreği yurdseverliğin 
ilahi ateşiyle kavranmıf, bazı 
geneler, ve onların tetkil ettiği 
sosyeteler, ne demek ve ne göster
mek istediği açıkça anlatılmıyan 
bu düğümlü ve karanlık has isim 
Jeri kaldırıp yerine bugünkü leh
çemize göre yapılmıı adlar koy 

irdi. 'Tarih bize onları Orta As
ya' dan garba götüren büyük akm 
yollarının üzerinde, avnı urulrun 
l ol~arı olarak tanıtıyo . Ve Haza
rı geçenlerin, hemen hepsi An• 
doluya muhakkak uğramıt e or-a., 
da hır muddet yurd tutmuılardrr. 
Onun içindir ki yakın Aıyanm her 
tarafında aynı has iıimler buluyor 
ve öğreniyoruz. 

E•ki :r.amanlartla ita isimler,... 
•ıl verilirdi: ziyelerini bildirmiıtir 

Bombardmıanda ölenlerin cfiin blldi· 
rilen sayıları henüz teyid edilrnetnİf İse 
de Ru Des 'nın orduıiyle ~diaababn 

arasında telıiz rnuvasalaıının bugün ku· 
rulacaiı umulmaktadır. 

Aditababa, 1 (A.A.) - lıveç kızd 
haç ıeyyar heyetinin Dolo cephesinde 

tki hiıı lısırlı talehe 

Kn:ılhaç delegesi, İtalyanların 
n1illetlerarası anlaımalılrı yeniden 
bozması karşısında yapılması gereken 

protestonun n1etni hakkında resn1İ 

makaınlarla konuşmak üzere dün sa

raya gitmiştir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

İn°·iltcrt' alcy)ıindt' e . 
yeııiden •• • 

~aptı 

.mak, arzu.sunu gösteriyorlar. Yer
den göke kadar haklı olmakla be
raber, bu değerli yurddaılara ace· 
leden sakınmalarını ve sabırlı dav 
ranmalarını tavsiye edeceğim. 
Çünkü anlamlarını anlamadığımız 
o isimlerden birçokları; ger~ekte 
tam ve temiz Türkçedirler. Ve 
çünkü hakiki bir Türk milliyetinin 
ilim esaslarına dayanarak berkçe 
kurulduğu ve kökleştiği uğurlu ve 
mutlu Atatürk devri Güneş ve l§ık 
devridir. Bu devrin geceyi yırtan 

nllJllH) 

&• dra, ı (A.A.) - lskoçyanın 

• .Ar-e Kromarti rnıntakalarında s • 
iı~r- ~va!• partiler aıyasa11nda vahim 
1İ-~:r. doğuracağa benziyor. Bu mın· 
~; ın muhafazakar teşkilatı do

f; onlu bakanı Malkolm Makdn
G e n milli hükümet namına koydu-. 

11\amzetliği ittifakla reddetmiıtir. 

buki bu namzetliği Baldvinin de 
il bulunduğu muhafazakar mer

ez komitesi terviç etmekte idi. 

. ~"o •• 
• 'J'ece1; J !!,"1111 
ıtaı 

l J'a 
ek Jarrmrzda 

okuyunuz: 

otomobil ka-
ıaları - Roman • 

llıt·ı <t') /mla 
Fmdık yurdu: Giresun 
(Resimli sayfa) <, 

"'~~~~ 

Diğer taraftan Rarnsey Makdonal

dın lskoçya üniversitesi namı.etliği de 
birçok muhalefetle lc:arıılanmııtrr. 

(Sonu 2. inci aayf aJa) 

J • • 
t~<· a tıııııı (i]iimiiuiiıı }'IJ<f (iııii111ii 

spor merkezi reisleri, maarifçılcr, 
sporcular Ankarada bulunan İzmirli 

hemferileri bulundu ve tetekküllt>ı 
namına kabrine çelenkler konuldu . 

lzmir tarihi müellifi Raif Nezilı, 
Necati için yazdığı hazin bir tiirini 
heyecanla okudu. Eniftelİ B Halıd 

Maarif vekili merhum Necatinin 
olümünün sekizinci yıldönümli mera
simi dün ~chrimizde yapıtdı. Evvela 
terbiye enstitüsü aalonunda büyük bir 
ihtifal yapılarak merhumun hayat ve 

eserleri sinemada gösterildi. Nutuk· 
lar söylendi, şiirler okundu. Oradan 
Necatinin Cebecideki kabr.iae gidi • 
Kabirde mebuslar, -••rif _.,.. 

Barrak a•l•lere ....ta-wı 
-. • .-~•nuaa te.-lckür etli. ,., 
,,...ı ... r.a gaz runu-r"' , 

11 lrı vat o 'ının go 

Has isimler üzerine (Sü.mer et 
Akkad. Contribution a l'histoire 
de la civilisation dans la Baue 
Mezopotamie 1 adlı önemlice bir 
kitab yazmıt olan Charlea - F .. 
Jean, kitabın muhtelif yerlerinde 
(ilk insanların has iıimleri hep 
mabud adları veya mahud vasıfla
rı idi) dedikten ıonra fU mühim 
satırları yaazr: 

Vaktiyle mukadderatın Tann 
adıyla saptandığını sanırlardı. Bu 
suretle şu isimler meydana çık
mıştı: 

inim Oıngır ra yani ra Tannma 
adı. 

inim Dmgır sara yani sara T .... 
ı-ının adı. 

inim Dmgır naona yani .n&11111& 

·ı anrımn adı . 
İnim Dmgır su yani ıu Tannnm 

adı. 

lnim Dmgır enlil yani enlil Ta&
rmm adı. 

inim Dmgır nidaba yani nidab... 
T anrmm adı. 

Charles · F. Jean S. 2Z . 
Buna benzer adlar pek coktu... 

(Hum) Tanrı da bir meJ.1uJ idi 
(tıngır) gibi Güneşin vasıflann-

nü 

o u •· ie 

. Tıre-•k 
tı 

Jft\ 

•ir• ıA 
epe or~ 

. Te<:•* 

dan birine işaret idi. Onunla da 
(Hum, nam Tar, ra) şeklinde mu· 
rekkep isimler yapıyorlardı. Tet
kikımıze kolaylık vereceg~ i için 

kteP "P 1 

Charles · F. Jean'dan şu satlrlan tir \933 
da naklediyorum: · •il · 

rsh• ne\errn 
"Sonraları akıl ve şuur hükmet- verilo 

meğe başlayınca has isimlerin ter _es_i_l<_ı-~
kibi değişti. Çocuklarına ad verır-
ken ona bir de fikir katıyorlardl. Jı\ · ("' 
Mesela (Usur, Avat Dınoır Sama · cc·· · T .. · P ,,.,., yanı uneş anrmın adım iııd l t" 1 

sakla) gibi isimler yapıyorlar~ \<iralı • mu u 
Bu uzun ve mürekkep isimleri so trik " «' u 

ra kısalttılar. Ve meaeli bu U -t 'k'""' ' 
Avat Dıngır Şamaaı) Utur Ava "1\ ' r. ı. 
(yani; onu an) yaptılar lfi 

ur ve A ura adına dikkat) 
(Sayla.,,. L"etHftnu: 



iki hin l\lı irh talebe İngiltere aleyhinde 
yeniden nü mayi§ yapb 

( Betı J. İnci Myfat/a) 
Kallan, 1 (A.A.) - iki bin talebe 

lfir al•y le,kil ederek tezahüratta bu
a....-. •e 1-.iltere aleyhinde baiır· 
...,1.rd1r. 

Kahire, l (A.A) - Talebeler -
~ lllÜl'eldlep hüyiik bir heyet Cize 
UDİnniteaiaden hareket elmİf ve 
.Kahire üzetine yüriimeğe başlanuı
br. Nümayi§çileri karplamak üzere 
mühim nıilıdarda zabıta kuvvetleri 
Ae\'kedıhni,tir. 

lnaillc·ı e, .. ıetiııule11 gorırn çıkı,. 
'cıh lıiilnimeıle nıii:.ak,,re)·i 

kabul t•diyor. 

K•hire, 1 (A.A.) - Nahu Pata 
Hava• a,;...r aytanna demittir ki: 

••- F evkalide komiaer 8. Milea 
l.a•P•• na bana B. Edenin telcra· 
f•nı bildirdi. B. u- bu telınmacla 
laabet meaele•4ea dolayı ıereii ıi· 
t.i Mllll' ••Htsr·•· .,öadea pçiamefe 
Yakit lndalnathlmı Ye fakat ,...i ee
,."ml«den çıllacak Mmr ....-uti hü-

..... laap+' ltisimde adlar tii-
1 ınn ıie b•ıa.th. Sm l>mpnH, A
..,_:Dmluua aiJau, Dalan Dmp 

siJ ı 11, NaW D. Ş.-• (Ş.mu, 
1'· ·ma Peypmberi) ıibi, Char
...... Fjean 25". 

la ._badlar kimlerdi? Ye bu 
mabud adlarının kaynaj:ı Del'ftİy
tli? 

ilk insanlar her ,eyin üstünde 
'Ve her pye hikina olan Günete ta
pı1Jorlardı. Giinetin kartıamda in
aan ıö•deaiain fiziyolojik, hare
btlerle alana çıkan ilk hayranlık 
.. leri ilk kelimeleri pp'1. Ve 
tüpbeaiz ki bunlar yalnız Günetin 
••flanm anlabyonlu. Et1a1a •e 
bidiselüe de aym adlan koydu
lar. Bunlar aomalan birer müata
ldl mabut oldu. Hu isimlerin kö
kü Meaopotamya' dan ve Mezopo
talnJa medeniyetinin aekiz dokuz 
Mn ydlık, ba1atmclan çok :pbr..
lua dayanclıjı için, Cbarlea. F. 
Jun pı. mülah•uyı ileri aünneie 
mecbur ollnu§tar. (llihi adlarm 
fOia ._.. belgelerdm ellöclir. 
.. -'1lik o kadar )'UkanJara çı
bbilir ki orijinleri tarihten önce
li tleYirleria branlıiı içmcle kay
..._ pder. S. 36) • 

Böylece anlatılıyor iri: ilk ia
=a1ar maddi, manni; tamcbldarı 
._ varlıja hep Günetba acluu •e
riJ-larclı. ffaJll' Ye feJ' yaratan 
tona,_. ftl ka~ Tanrılar, 
8ICafa Ye IOjaia kufı barmduan 
eler, J&il'llN ıetiren futma, 

IW'llııhl'lım. ....... topralrlan bedi-
.eder, Jat•bnaia 1an1an ii

lftil"9tı, hepai •• hepsi adlarmı o 

alı,onlu. itte -
............ (Ut) itte (Ra) Ye 
lllltbUI liremİf tapıklar: 
-. Atar ara, adad ~ at, q, 

, Raman (uer) ... Mar-
-1, .- T....,. buala-

fMipai, J• in keadili, 1a 
f' bclreti. ya biiJi)diijü bü-. v ,_. . . C!:!. a. e..a-aaı ~ 

da,ıEtitje, kimi-

·---~~~ F &· !I hıilum hepai-
i &pi 

lıtümeti ile müzakerelerde t.uhumaala 
hiç INr Nıgel •örmediiini .Oylmaelrte· 
dir • ., 

Nahaa Patanm fikrine göre, B. E
denin bu diyevinde hiç bir kaçamak 
manevrası mevzuubaha değildir. Ve 
8. Eden, naqonaliat hedefler çerçe- , 
veai dahilinde ingiliz • mıur maele
ainin kati surette hallini takip eyle
mektedir. 

Kabire, l (A.A) - Royter mu
habirinden: Yerli gazetelere göre 
lngiltere hülriimeti, MDll' hülriime • 
tinin 1930 tarihli ancllapna projesi
ne müteallik olan iateğine, bu me -
selenin etraflı görüfiilmeai için bir 
müddet daha Wdenilmesi flll'liyle 
muvafakat etmit olduiu bildirilmek
tedir. 

Bu projeye söre Mım, Milletler 
Cemiyeti uuaadan olmak için la • 
un plen prtlan haiz müat•lcil bir 
millet ol.ak, ançak lnsiltı:re bin.. 
aa milli ....,_ya miitNllik huı 

li
..--1--: •• • _ _._ L__t__..ı_ __ 

m~IU ,.__.... uw mae 11UJUDUUn1 -

ca)Q. 

da ft ilütinde olarak, dilleria na
al .a.delwlilini Mr kanuna.in
liii ile anlatan, GÜDef - Dit teoriai 
hu h.Jrilratı bize fU aÇllr 'ft aydm 
töl:lerle anlatmaktadır: 

( "Bu teorinin temeli inaaıı hen
litini Günetin tandmıf olması fılı
ridir. lnA.Dlll Güllefle tik alikaaı 
Ye bütün mefhumlan ondan, onun 
türlü görünütlerinden •eya kay
bolutundan, yiirijyiifinden alma
n Ye clütünütünün inlripfı Ye kuv 
Yet peyda elmesi ile nihayet Gü
nete de, bütün kainata da hiııkim 
olabillllfti •.• Bu elbette üzerinde 
durulması Ye düpinülmesi çok te
rekli bir meteledir. itte biz bunu 
en tabii Ye ea lojilr: balanduiUmuz 
içindir iri yukarda ifaret ettitimiz 
inancı ıöstermit buluyoruz. (Eti
moloji, Morfoloji Ye Fonetilr ba
kımından Türlr - Dili 3-4). 

(Ar6- .,.-) 

~flOr. 

Beşikta§, Panatinaikos 
ve Olimpiyakos'a yenildi 

Atina, 1 (A.A.) - Panatinai
koa takımı, Betildat takımını bire 
kartı iki ile Jeiamitdr· 

Birinci haftaymda iki uk-a, 
nfır .u .. berabere idi ikiaci W
taJDUD ilk bet clakilawncla her ild 
ulana ilk pllerini ,.......arm. 

Hafta,... IOD het delöb ..... 
ela P•timı._ bir aol .... yapank 
ınuufferiJeli temin ..... iftir. 

Atina, l (A.A..) - Bmada ı... 
hman ..... , ....... iiçiincii -
çau 1luaüa Olimpiyalrea talrnniyle 
JaPb 
Q,..-ı -i;et itibarile halı ft 
canhol .... Her iki .......... 
Yİ ltir OJml pbıaıak ilk HYNJİ 
1 • ı beraberlikle hitinliler. 

.,,,,, ıl ....... Olimpi~ 
iki Betiktat • aoı yapb. Betik
tathJar -...eııik ayıımı temin 
etma İçin~ çalqtdana da mu-
vafak ol•li'Milar ve .aahad'an üç 
~ maiJW. çıkblar. 

•iiino~ 
~ 

-iÇ 
l\110SKOV ADA 

Modern Türk resim sergi
si açıldı 

Motıkova, 1 (A.A..) - Modern türlı 
resim aeraiai dün burada. açdDUfhl'. 
Sergide 33 reuama aid 71 eser var· 
cbr. 

---- aç........ ....,. Lit-
...,, ......... ....,.. i, ...... 
k.ti .... wüü Elia.... ~ .. 
~ ft pMMI ..... delepleri M• 
... ..,,, .. ts. 

S-ıbi Velu t.tka•• ~ Çenai
a..W açmat" S.wyet .. ,ell:Wil'-i ... ................. 

....... Çalb, ..... i:ri ...... ..... 
..... ...... 4ilııl-' ............... . 
... dDla71 ••••• ... ......... • 

Saln CillleH, ..... ' t6ltr ..... 
ri;retillia Wbiik ..._ Sııııw)'Wt lt9Qa
nm merMziade aç...,__ eı.e..i:Jel• 

li - laldi.e ......... •'""71 
tir. 

Artistler kooperatifi batka.9 Sli
vinalıi, Se.;ret artiatlerinia hararedi 
aelimlannı bildinn~ " b• aerginin 
iki memleket artistleri araamda de· 
vamlı bir münaaebele hatl-1'.ç ola
cafr .. an11atmi izhar ~tnaiftir. 

merası 

çılmıştır. 

Kony 
rihi tepesi 
Alaaddin 
lerinde ye 
re hikim bi 
noldacla kuru
lan anıtın açı· 
lı, töreninde 
bulunpyık ~ 
re deYlet. daire
leri, ....... te
fekküller, ban· 
kalar müdür Ye 

memurlar, fi. 
nam kurumlan 
eanaf cemiyet-
leri •por tefek· 
külleri Ye çok 
Jralabalıık bir 

halk kütlai -
~ 13 de hükü-

-- meJdanm-• toplamnq.-
lu Ye lrof haiİI'· 
4e amtm ön. " 
0...da - bir 

hmirde Kültür -~-'il':' ;• 
lan.ir, 1 (AA) -Busia Mat llte 

:r-'71ha ilk •• 1 -. ;.. iti~ lm*Jl:~ii'l ...... ....._temel ......... ailıt 
me el.eni lralaWdı W. ı.&llr J1im!> -=-~le~ 
.. w.,,..,..w.. 
~ Wtiia mülki ve Uk.-i ,t ~ 

ile __..- L...L-- - -1....: • • L!....r-tı_,,.... .-.. -.-..... ve u:r-.-.. l!ÇI mru. \ ft 

leri, ....._. media •• 11ra:r mecmi ÜJ'• . _.. 

leri lsnıirdeki irimin resmi " b..-.i 
~ deleaeleri " Sov,.et komo- p .. 
............. ,.onlu. , ., 

""' 

YILBASI BALO 
' rgievinde, Ankara Palasta 

Evetki gece, Jıllıııata ....,_,.._ An

...._ Seraie•.., ~ ~"'. 
Mai tanıfm4laa ve ~ Paluta iki 
Wo •erilmit ve ikili de pek P-1 ıeç • 
miftir. Hem etlenmek " ..... de Kzd • . 
aya ,.. ..... etmell .,. ...... S.pm.ü 

o derec dol~ ki w bl ~ 
adeta bnd .......... ,.- w.. 1aa1e ..ı ~ 
mitti. a. fasla hl • hia nt- sene 
................ .L - .... içinde, .................... ( ..... . A.._.. Palutüf Wo daha huuai 

\ir .... ,.-.......... o .... b -....... o......., falrat -- • çalı 
leailmiftir. 

Atatürk, '- illi a.loyu da 
clİnaİftir. 

Atalı .. lelim.~ -....._ .... ....._ 
_,.._...ır. ............ 
......... lıir -- ..ı-üte ..... llltt .... 



• 
1 

1'el ha~ll 

liralık 
,. '( .. , { l 

yonlıı.r y pılmış 

rınde fett"1 k 
, enclerındc ka 

tır 
ı 93Jrler:nc su ve lek-

7 
Jllu' haliı uc hela y. ptı b nıtt 

trık te i 
lıfl' h tetrininde cumurıycl 

r g ...ılmuş ve gcnitletilmiıtır. 
,..eyc't mmuz, ağu to ayların

f ddesi parke ile doşenmış 
eniş1etilmiştir. 

ULUS 

kcnıarınd n itıbaren halk şımdilcı ile 
y yılmıştır. Kale yakınında Fntih ta-

1 (ıradan z ferinin eı cfıne yaplırıl
mrft bilahare ynndıktan onra tckı·ar 
yıaptırılmı bir giız J cami de vardır 

Karahisarın 8 kilometre ıimalind 
baflay n ve 0enİf s halar i g 1 ed n 

.Şap madenlerinden başka bu ili civ • 
k •Lnlaı·A kadar ihat eden her birin-

de zengin ve çeşitli madenler vardır. 
Bunlar ara ında simli kur un, komur. 
karaboya bilhassa zikTe şayandır. Es
kiden bu madenlerin hır kısmı ecnebı 

• 

nıİI Ol 

l~azan<lıran ~ ~lıir 

mctt"C u:ı:unlugund bir pazar yeri a • 
çılarak hal yapılmıştır. 

193::- ne inde 250 m tre ul\un 
lu •unda belediyece umumı hır cadd 
uz rınde t sviye ameliye ve yü:ı: 
metre 8.di ')ay l<Aldırımı apılnu,. 

tır. 

1934 yılınd liman cadde i ve cu
muriyet meydan sokağında ene \be
l diyece 142 metre uzunluğunda par
ke kaldırım ve hükümet civarınd• u
muma ait bir park yaptırılmı tır. 

Gene bu tarihte ka ab içindeki 
eski mezarlıklar kaldırılarak ka&a\a. 
nın bir kilometr me afctıinde yeni

den bir me7. rhk açılmıştır. 

Fındık olduktan sonra 

larının ikın lı ıçm çalı,ılm kt dır 
934 yılında hukumet bma ı ılc ıa.o

darma daiı eıı bırçok tadı ilerden son 

un bıı \Ckılde tnmir edilmıştiı. 
927 sene inde Tr bzon 'llC Gıre ul\ 

oscsı uz rinde bulunan H rşıt hrı 

zerine 52,5 metre tulundc atn hır k 
ru yapılmıştır. Gene bu yıl içind ~ Esb. 

d ,zı koprul rı d v 
yeniden ııcılmıştıı 

Gor 1 luızn ı Cırc unun b 1 f 
dık yetiştiren bır ilçe ıdır. 

Cunıuny ttcn onra muht lıf tnnh 
lerd t cımcrl r tıır fmdan k 
dort dl\ne fındık f ıbrık sı 

c 
D 

Giresunun guz.el bir kazası olan Tireboludan ılngortinuı. 
tır. 

S ı.şm•• goı • 
1f sonra k 

.L....yaptıiı !l&ôı>· 

'~ ndi. Hurtıd 

rahıQ;o yo • 

kaynagı oldu. Vilayetin hürriyetten :ı
ceki külturel durumu aö11iik, havasız, ıs
ka birkaç okulun ıkola,tik ve &eri ıen 
delemesinden ve boc.111ınaıın~n başk1t 
biı ey degildi. C11muriyetin 12 yılı 
içind Gireaun bu büyük hızla rkatına 
b ktığı zam n b ı dônec k, eöğııü kıo 

Gıresunda lın dık Otıbarı. 

, Taınzar , Kurtun 

opruleridir 

nra Ciresun'da 80 
hnıttır. 27 kilomet 

17 kilometre Tire 

ilometre Görele 
e Cir tun • Trab 
tır. 

ı t•tdı;ıuıwu: 

udcetinin verdigı •nı. 
l.ayındırlı ı için ç 

urayın 

ve 

ı ıkınci kanuııunda 

perlık elektrik saD· 

ı muharrikeyı 

dı:ı: l motoru 

nın ark 
rulmu 

ayında 

b racak kadar yol alınııtı. Bugun yalnız 

k abalrada ddil. vilayetin en uzak kol 
buc.aklannda bile yeni, ınodern esaıl11ra 
uygun okul binaları günden gun çoğ 1 
rnaktadır. Quınuriyetten onra vi1ayeth 

kurulmu olıtn yeni okul yapıları 42 yi 
bulmuştur Bunların içinde yatılı ve ör 

nele ilk okullar d vardır · 

.~'-iri.-. l\tıruhisu,.: 

arkı Kar hi ar. Gireşunun kaza 

ları içinde Çetidli ürün yetiıtirmeklt" 
ohret k•"-a.nmııtır. Şarki Kar hi a

ı n çok eski tarih devirlerinden k.-1-

ma bir k leai vardır. 
Bundan bir asır evetine kadar uı 

lcı>n bu kalede ıken bilih re kalenın 

~İrkctlcr tarafından i~letilınekte iken 
cihan sav•,tının baılaması uzerine fa· 
aliyetini t dil etmiı ise de yüce Baı· 

bakanın buraları te rifi dolayHiyle 
österdiği büyük lakalar içinde ma• 

d nlerin de fenni heyetler t rafın· 

daa tetkikı, daha eaaah bir faaliye· 
tın lH\flam sı kuvvetli ümidler cüm
lesindendir. 

Karahisar 15000 hektarlık bir sa
h kaplay n ormanları m •vcut olup 
yıllık haııılatı 750 bin liradır. 

Kar hı r ılinin indifaı olan top· 
raklaı-ının verim k bıliycti ort dır. 

Hububat, bakliyat ve her ç~id m y

v lar yctı~ır. Koylerilc bernber 1240 

kilom tr mur. bbalık bir ııaha k p· 

lay. n ar :zisinde 20 milyon kılo hu

bubat, 6 milyon balcliyat, 2 milyon 
ınaı '""dd lcrl,. ( l 5) milyon kilo 

dut ve ( 6) milyon kılo meyva h ı· 

lalı elde edilm kte, bunların yarı ın· 
d n çogu Gır sun, Ordu vilayetlerine 
l<arılm ... kt. dır. 

1 
1935 yılında belediye sokajı ıize. 

rinde 240 metre uzunluğunda bele· 
diyece kanalixaıyon ve parke kaldı
rım yıaptmlmak için keıifnameai tan-
zim edilmiı ve yapılmak ü:ı:ere mulr

tezi tedbir lanmıttır. 

(;ene bu ıl içinde kanbanen r· 

alt kat ıkmal edilmek uz re bır bet 
diye dayresi yapılmıttır. 1931 de ka 
sabada bir çeıme yapılma tı.r. Ka:ı: • 
nın bütün köylerinde köy kanunu t

bik edilmekte olup bu kanuna daya• 
11arak bütün köyler araunda (7 ) 
M. köy yo1laı ı çtırılmıftrr. 

Hayvanat ıtibarıyle 3500 Feresı,>e 

h yv.•111 19 000 kara ıgır ve m nda 
l2 000 koyun, 25.000 keçi. 45.000 kıınat 
tavu" ve horoz vardır. 

Gir~unun orne" ycıh mekteplerinden bir'I 

. 
Bunlardan her yıl canlı olarak 12 000 

kında ve iki kalometrc me fcde bu
lunan Kör liman mcvkiind belediye· 
ce bir spor haaı açılmııhr. ba~ hayvan 3.000 kilo yun ve kıl, 10.000 

tane barsak 3.000 kilo kavurma 70.000 

adet ı.ayvan derisi 15 milyon yumurta 
75.000 kilo yağ 30.000 kilo peynir 
200.000 kilo cevh· 12.000 v de:riıi ıhı 
cdilmektediı. 

'I' i rı•lu•l 11 J.·t1;:;,.(1sı : 

Tırebolu. Cireaunun alıılde kuı U· 

lu ço'k irin bir kazasıdır. Beyaz ~e 
guzcl evleri, bol bahçelerıle Karade· 
rıizin aevimli kö derinden biridir. Cu 
mın İyetin b yındırlık e&erlerini, bu· 
rnd da kolayca görebiliyoruz 

1932 aeneainde belediye onünde ve 
\\.mu.mi cıadde uzerinde belediyece 40 

K ba. ve civ rmda eski devirler· 
de y pılmıf ve bozulmaya yüz t\llmUf 

ol n lağımlar ve au yolları yeni deni· 
lccek şekilde tamir ettirilmiştir. 

1933 yılında temeli ablan cumuri· 
yet meyd nındakı Cumuri)et halis 
partııi bina ı kısmen yapılnııt ve bu 
ene içinde ikmal edilecf'ktıl'. 

934 ydı içinde İnfnaına baılanılan 

Eıbiy Y tılı okul binası bu ıene içinde: 
ıkınal cdilmi§ ve gene bu tarihte temeli 

tılan B da ve Arageriş köylerindeki 
okı '>inaları ikmal edilmiştir. Me ı,ür 

yıl temeli atılan orta Camıi Baliclelı 
Y tılı v~ Duncı köyündeki gündii., okul 

set ue orııınaltlır. 

1 

1 

Kaza merkezı u 

linde V kfı kebir ile b tı ilınde T 

bolu hududun 25 Kim. ve 30 Kim 

dahile uzanmıştır. Vaxiyeb coğra 

itibarile erazinin birçok dere tepe 

man ve dağlara JllÜnka ımdır. Tec 

vaziyeti eyidir. Kazad b ıhca f 

dık mahıulü olur. Kısmen elma, 

mut, üzüm, yumurta, sadeyagı ıh 

ca tı vardn·. 

Dahilde ~ tihlak edilen b 1, c 

faauly , bu day. arpa mahsuli 
ti ir. 

Kaza merkezinde 3 Kar borı 

vuılu, Gülef, Kırıklı oren Eyneai' 

lerjndeki 9 ilk mektepte 1] 

1132 erkek olmak üzere l 

okumaktadır. T hail çagın 
ların 0tdedi ço olduğundıtn 

çelerinin musaade i nisbetind 

İp koylere ilk mektep pt ı •h• 
na t ebbus edilmi tir. 1913 
de acılan h. lk dcrsh nelerm 

den 30 ki İye 'llCsika vt rilmı 

nında kuy ı :\ ı 

•l 
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UN 1936 ftE.RŞEMBE 

HABEŞ J{ITALARININ İLERİ HAREKETİ. 

llaht~sler tol' alf\'İ ahında 1 ilonıt~trt:. ki -. ' ' 
Jon1pll·t• ilerliyorlar - 'I ioTt nin 

• t""' 
yarısının 

hildi rili -1 lah('şlt>rİn < linde h ıı luııduğu 
'or - İtal, a ()eadt:.nde hir taarruz . " 

hazırh vorn1u .. 
Adisababa, 1 (A.A.) - Habeı kı 

taları Eritre cephesinde İtalyan bom
bardımanı altında yava§, yavaş, kilo
metre kilometre ilerliyor. Şimdi Şire 
bölgesinin hemen tamamen habeşle

rin elinde oldugu bildirilmektedir. 
Son haberlere göre, Tigrenin yarısı 

da habeşlerdedir. Habeş kuvvetleri
nin durumu ıudur: 

Batı cenubunda, Medena ırmagı 

bolgeainde. cenupta Kakıiamo, Addi 
Abbi ve Makalle yakınlarında. 

Habeş ordusunun sağ cenahı 4id
detle ve ileri dogru tazyik etmekte ve 
ordunun kısmı küllisi İse hareketai7. 
durmaktadır. Sağ cenah, Agula İstt· 

kametinde De111İe yolu üzerinde bu
lunmaktadır. 

Dankallib bölgesindeki habeş kuv
vetlerinin de İtalyan mukavemetine 
nstlamaksızın ilerlediği bildiriliyor. 

Somali cephesinde, hayret edile
celc bir aükünet vardır. Yalnız italv11.n 
tayyareleri çok faal bir haldedir. T )
yareler Cibuti • Adisababa demiryolu· 
na kad r gelmişlerdir. 

imparatorun şimal cephesinde yol 
culuguna devam edecegi bildirilmek
tedir. 

Londr 1 ( A.A.) - Morning Post 
azeteıi yazıyor· "Oogu Afrikasındaki 

İtalyanlar ydgmur nıevııimi gelmeden Ön· 
ce cen:.ıb cephesinde büyük bir taarru.1. 

yapmak ve Adisababa ile Cib;.ıtİ arasın 

daki deıniryol nıünakalatını kcııcbilmek 
İçin Harar'ı İşgnl etmek tasnvvurund-ı 

bulunuyorlaı 

Aynı gazete, bu maksatla birçok yer· 
li kıtaların Eritreden Somaliy~ gönde 
rilıniş olduğunu yazınnktadır . 

Roma l (A.A.) - Badoilio telgraf

la bildiriyor: Hussen Hailc'nin adam • 
lariyle ıultan Şivaloldinle'nin adamları 

İtalyanlara başvunnuşlardır 

Adisababa, 1 (A.A.) - Neca§İ, 

Milletler cemiyetine göndermiş oldu
ğu telgrafta İtalyanlann Doloyu bom· 
bardıman ettikleri esnada boğucu 

gazlı bombaları kullanmış oldukları

nı bildirmektedir. 
Habeş İmparatoru lsveç seyyar sı 

hiye heyetinin tamamile tahrib edil
miş olduğunu bildirmekte, ancak me7· 
küı heyetin şefi olan doktorun ağır 

surette yaralanmış oldu •undan baş 
ka bir ey kaydetmemektedir. Şu hR
le g öre evclce bütün heyet azasının 
ölmüş olduğuna dair Adisababaya g~ · 

len tel raflar mübalcgalıdır. 
imparator jtnlyan kuvvetlerinin 

İrtikap ettilderi caniyane hııreketlcre 
karşı şahsen protesto etmektedir. 

Kızıllıaç h ııyetiıı İn bon1haı·clıınan 

t~diln1e:i i ·veçte lıtııy ııc•an uvarı,hı·<lı 

( Btıfı 1. İnci •aylada) 

Stokholm, 1 (A.A.) - lsveç K.ı:ııl
haç baıkanı ıfatile hareket eden 
Prens Şarl, Dolo civarında lıveç kıul
haç aeyyar heyetinin bombardıman 

edilmesi dolayısiyle Cenevreye bir 
protesto göndermiştir. 

Bombardıman haberi memleketi" 
her tarafında çok büyük bir hiddet 
ve nefret uyandırmıştır. Gazeteler hu
susi tabılar çıkararak bombardıman 

hakkında birçok tafsilat vermi~rdir. 

Stoltholm aol<aklarında ltalya ale y· 
hind num yi şler yapılmıştır 

Stokholm, 1 (A.A.) - Butlın ls
veç, H b e i !ltanda ki \s"·eç sa , lık he
yetinin, maruz k ldığı f aciadan do
lnyı derin bir mate m iç indedir. B y
r l\kl. r yarıya ind irilmiştir. Dış bakan 
lr :ı. malfımn t v rilmesi hnkkmdaki 
i ır t • İne Rom dan cevab alamamıştır. 

lsr''(/(•1.-i ittılJ "" t•l<,.·ilij!i 
111 u lwf w:.<ı '1lt ı 11do 

Stokholm, 1 ( A.A.) - ltalyan etçi 

liği 11üvari polisin muhafaıası altında -
dır. Yeni sene tezahürleri esnasında 

kuvvetli bir İtalyan aleyhtarı hissi gö -
rülmüştür. Yeni sene arifesinde yapılan 
bir çok dini ayınlar Dolo'daki bombar . 

dnnanda ölenler için yapılan birer ayın 
haline gelmiştir. Bazı kul'umların hu 

ırdımanı protesto için büyük le • 

•r luu:ırlamııktı- old ık•arı bildiri· 

'••ıwlt• Muuldığı J,·mlur 
ııu/,im tlı·~il mi E' 

tlın, l (A.A.) - lıvcç ku.ılbac 

Adisababa'daki ııvcç konıo· 

elen bir telgrafta dıin veril ~ •• 

lıunamen teeyyüt etmediği 

\diri'digi kadaı vıılıirn olmıı· 

\nakta olduğu ve bu ak m 
vermclc ümidinde olduğu 

r . 

ılii~ii riilnı lll)",Htrtt·ı
'iii(ii İf,.'İn bomlmrtlı 

ı )llJJUllŞiar. 
•. A.) - ls tefani ajanıı 

ır Somali cephesindeki 
!ıman ta.maınen yerindedir. Çün-

_,d abur'd duşen iki İtalyan tayy • 
·ecisi hnb ~I r t nr ıfından oldurulmuş v 

baılrı kcsıl rck teşhiı edilmek uzer<! 
Harrar a gönderilmiş tir. ltalyan uçakla 
"\nın hedefi şuphesiz ne is' e- kız.ılha 

ın ne de h r hangi bir kız.ılhaç heye· 
çadıriar idı Bununla beraber şu 

rau bilinmelidir ki, habe§ ıefleri ital . 

yan uçakları görününce bu çadırlara sı
ğınmaktadırlar. Bu hadise üzerine ya . 

pılmak istenerı yeni spekülaayon, habet
lerin Soma1i ve Eritre cephelerınde kul
landıkları ve milletler cemiyetine tahil1'• 
tiylt bildirilen muhnrebe usullerine bi · 
naen, hiç bir esasa dayırnmamakt dır. 

l:om lmnl mıwıı u u .wuıd r nl ı.üı 
/re\ ı•ı·rm 

Stokholm, 1 ( A.A. ) - Ekser a · 

zeteler, çıkardık! rı hu us i nüshala

.-ında, muhtelif ylikııck adamların Ha

beşistanda it lya nlnrm l ıweç h s ta

hanesini bombardıman ctmclcrı h a t, . 

kında diyevlerini neşretınektcdir. Bu 

a~amların he p.si, bu bombardımanı 

şiddetle takbih eylen1ektedir. Mille t 

ler cemiyetinde lsvcç he.vetı azaıun 

dan mebus 8 . Vougt, "Bu harbı bi

tirmek için biç bir çareyi ihmal et
memelidir . ., demiştir. 

Birçok din adanılan, bu lrajedid 

bütün dünyanın namusu alakalı bu
lunduğunu tatırih eylemişlerdir. Nor-

veç baıbakanı bu hadiııe dolayısiyle 

dünya efkarı umumiye.sinin ltalyaya 

karşı olan muhalefetinin mühim mik 

darda kuvvetleneceğini bildirmiştir . 

Finlandiya baıbakanı ile Danimarka 
dış işleri bakanı iae derin heyecanla· 

rını ve lsveçjn yasına iştirak etmekte 

bulunduklarını ifade eylemiılerdir. 

K.12ılhaç teşkilatı baıkanı olan laveç 
"cliahtı bayramları geçirmek Üzere 
bulunduğu mahalden derhal hükümet 
merkezine dönmüıtür. 

Fransız Parlamentosu 
/'}:l6 bii(l<·ıJsirıi lwb11l etti. 
Paris, 1 (A.A.) - Saylavlar kurulu, 

bu sabah saat sekizi yirmi geçeye kadar 
uzayan biı gece celsesinden ıonra 1936 
büdçesini kabul etmiş ve toplantılarını 

14 sonkanuna bırakmıştır. 

Büdçı. ınuvazeneııi şu suretle kurul

ınuıttur : 

Gelir: Kırk milyar dört yuz kırk do 
kuz milyon, Masraf: Kırk milyar dort 
yÜ7 otuz yedi milyon 

1: i,. rml Y" i '"" orı u ~amir. 
Bordo, 1 (A.A.) - Dogu cenup 

ı adyosu dün yanmıştır lnn.nca olen 
yok da, uyıat çok muhnndır. 

ULUS . 

.\~ll~l{iK 

Petrol, çelik ve pamuğa 

ambargo koyacakmr? 
Vaşington 1 (AA.) - B. Mak Rev 

nolds, cumJı reis liğ i sarayında B Ruz
velt v B. Hull ile görıiştüktcn 11011ra 
ga2etecilcrc bey nalla bulunarnk cunıa 
günü kongre)•e bır takrir vereceğini söy
lemiştir. Muırnuleyh, bu tnkririnde cu · 
mur reisine butun muharib devletlere 
k rşı pamuk. petrol, çelik ıla.. uıcrİne 
ambargo koy ınak salahiyetinin \"cı'llmc.. 

sini isteınektediı. 
Cumuı reisi B. l<uzvclt, cuma ıtkşıı· 

mı kongrede senelik beyannamesini okıt· 
yacaktır. Müşarilehin çok mühim şe)" 
lerdcn bahıedeceği söylenmektedir. 

Va!İngton. l ( A.A.) - Cuını.ır rei~i 

B. Ruzvelt dun Amerika'nın bitaraflığa 
aid kanunu gözden geçirmek uzere ae -

nato hariciye encümeni reısi B .Pittmaıı 
ile mebusan meclisi hariciye reisi Ree 
nald•'ı B. Hull'ü Beyaz S<tr1tyda toplıın. 

mağa çağırmıştır . 

Bilindiği Üzere şimdiki lrnnu n · ki 

1 talya ve Habe,istn" mühimmat ih 

racını yaıak etmektedir • Anca k önu 
müzdeki ,ub t ayının 29 una kad.tr 

meridir . 

B. Köster Roland'nı 

ölümü etrafında 
Berlin, l (A.A) - Almanya • 

nın Paris büyük elçisi B. Roland 
Köster'in ölümü dolayısiyle, frans1z 
cumur başkam B. Hitler'e bir tazi
yet telgrafı çekmiş ve B. Hitler bu 
telgrafa bir teşekkür telgrafı ile mu
kabele eylemittiı . 

Aynı zamanda F ranaanın Berlin 
büyük elçiai de B. Hitler'i ziyaret 
ederek franaız hüküm~tinin taziyet
lerini beyan eylemiştir. 

Paria, 1 (A.A) - Alm•nyanın 
Pariı büyüle elçisi B. Roland Köıte
rin ölümü dolayısiyle hemen bi.itün 
gaz.eteler, ölen diplomlltın yiiksek 
meziyetlerini ka.fdctmektt> ve Fran
sa He Almanya araıund~ ıyasal, e · 
konomik yaklaşma vücuda getir -
mek güç ve nazik işindeki verilmli 
çalışmalarını be-1itmektedirler. 

Alman - Fransız münase-
betleri düzeliyor 

Berlin, 1 (A.A. ) Fransız 
büyük elçisi B. Fransua Ponse yıl 
baJı dolayisiyle BerHn'deki Fran
sız kolonisini kabul t>derek e~cüm
le şu s(;z\eri söylemiştir. 

" - Geçirdiğimiz sene F ransı7. -
Alman münasebetlerinde duyulan 
bir iyilik kaydine imkan vermiştir. 

Bundan dolayı çok seviniyor ve 
bu iyliğin inkişaf etmesi ve kuv
vetlenmesi için hararetli dilekler
de bulunuyoruz. 

FRANSA 
l'_, m nİyt•I lKıl.-ı mı udmı I ngi/t,•rcdmı 

t(llt•plt•rtl,• mi bulıuwuı~? 
Londra, 1 (A.A.) - Evening Stan

dard gazetesi, Paristen ;aldığı ~u ha

beri neıretmektedir : 

"lngiltereden, fransız emniyeti bA· 
kımından yenı talepte bulunulması 

muhtemeldir. ltalya ile alakadar ola
rak lngiltereye kara ve havada yar
dım keyfiyetinin Ren kıyılarındaki 

franıız kuvvetlerinin yerlerjnin de· 
ğiştirilmeıini gerektirebileceği Paris
te tebarüz ettirilmekte ve fransızle
rın bu teahhütlerine kartı lngiltere· 
nin de franıız emniyeti hakkında hu· 
•usi meıuliyetler alması lazım gele 
<-eği ileri sürülmektedir. 

Pariı, 1 (A.A.) - Resmi mahafil, 
f.vening Standard gazetesinin fransı7. 
emniyetiyle alakadar teklifler hak
kındaki haberi etrafında hiç bir ey 
bilmediklerini &öylemif1erdiı. 

il. l,utN· t•a:İfl'.'(İflllNı 

U) nim" tlf'lll, 
Berlin, 1 (A.A. ) Alm.anyanm 

Vaıington buyük elçısı Dr. Hanı l.u· 
terin yakında vazifesinden ayrıla.ca 
haberi tek;tıb edilmektedır. 

~çika kıralı ne için Londra:da o,tu 

ı~ 
ital'a'ı a ı . · 

P 
. o·osuının 

arıs. 

yazıyor: B - Övr gazeteai 
!arda İngilte ralmın bu aıra -
önceki kalışı~rması bundan 
miyel gösterm\a az bir ehe -
raber müşarünil'Bununla be
metine izah etmİ\eiliz hükü -
dafaa etmiş olduğ'\ tezleri mü-

Belçika kıralı , il~aktadır. 
giltere kıralma ltalYlfode, ln
mekt ubunu götürmü~m bir 
vayet vardır. Bu mekt\ir ri -
renin gerek zecri tedbiri ~ilte
rnek ve gerek ltalyayı \ et
rnuharebede kendisini tüklbir 
ıiyetine düşürmek suretiyl,. 
Y• ümitsiz bir surette her çart.. 
V\lrmak vaziyetine düşürrn 
kaygusu izhar edilmekte idi. Ca~eteJ. · 
• . Üçündi Leopold'un mektub elçi3; 8 er dii,. ole 

gehnce, bu mektubun çok kısa o~~ı/a · ' ' 11 
w 1 1 .. . b ,. J'a,~ e,. gu ve ya nız petro uzerıne am -, -cııa/._ • 
go k<>nması suretiyle yapılacak z"' lt>.ete/e,. bJ ~lr. 

- .R;~ llte 

U rug·U· "'"'P ~ 8ovyet-
Moskova , 1 (A.A.J - T as aja~)"Si11 !) ~J filıt.: \t"l 

bildiriyor Sovye t Rusya dış işleri lco - C(Z6J ~ın~ 
. . ·ıı 1 • . k ı · -. 1 .,, .,\ı:ı 

mııerı 1111 tt er ccınıyetı se reter ıgın:.11 __.,.. 

b. ''"" c- . ır mektub gondererek Uruguay'ın an.-a e Q '-t1 ona 
laşrrıazlığı h keme veya milletler cemi fe ~.tı 1 Pôttıt. 
yeti komeyine tevdi etmeden önet; (J '"" ·~ te ;ör~ ' 
Sovyet Rusyll ile ıiyaııi münasebetlerini '"" ~~~ cdı\n 
'- . . d . . bo • ...__ !'P(tW r 1-Sô 
1Kesıneld paktlfl . 12 ıncı mad eıını 7. " --. ,..Jlc ..--
muı olduğunu ~ldirmi' ve bunutı hak • "et '- d l' 
k d ı · · · · ·k· ·~~,., ' e ın a Paktın 1 ıncı maddesını ı ıncı l ,.:~ . 
fıkraııı tereğince ıikiyette bulunmu.tul'. ~"'~ 

'ılo. 

Moılcova, 1 (A..A.) - Hükünıetin 
1~nO-

kararı Ü:terinc dıı lltcim komiıerliği lJ. ~·-
ruguay'da11 her türlii ith11latı yaıak et • 

miştir. Uruguay ile Sovyet Ruı) a aı a • 
sındal<i ticarete tavas•ut etmekte olan 
Yuyantorg fİrketi hİsıelerinin büyiik 
bir kısmını ellerinde tıılan Sovyct cko · 

Malkolm Makdonald'ın 
namzetliği kabul 

edilmiyor 
Londra, 1 (A.A.) - Roaa ve Kro· 

marti i t ,İ komitesinin toplantısında , 
yakında yapılacak .saylav seçiminde 
Malkolm Makdonald'sn parti namze
di olarak gösterilmemesine ittifakla 
karar verrnİ~tir. - -

/,imlbı•rtı Km·<iife ;.:itmİ~ 

Londra, 1 (A.A.) - Lindber. ai 

le.sinin Kardife gitmekte olduğu anl1t

şılmışhr. 

l ınmıştır. 

batından yaln \e • nın yanı başını 't1lflt' 
to rpido muhribı ~ 
n11:-lır. 

Kahire. 1 

şen Siti of Hartum 

de iki i kadın olma 

liz, bir amerikalı v 

buluııınakta idi. 

Britanya kıyılarında f 
Loryan, 1 (A.A.) - finiııter ve 

Morbihan kıyılarında korkunç bir fır· 

tı"" hüküm sürmektedir. 250 metre 

boyundaki dal :alura 
çok vaııurlar güçlükl 
kavemet edıyorlar. 



ı a Lt ·azını AmırliğYı 

::ı Komisvonu ilan 

Yt gifCCekler ı~ 
ktup "C)>a ınak· 
urı 2 ve 3 üncü 

~azılı belgelerle 
n •t -atında :M. 
o. da ~lunrnala-

ıJ764 

K rulu~ 

l 8 9 1 
l ,, \ -1 

• 
u-n 

vt:rınt çrk r 

u haft l lı tcsımlı ga 

AK B A Kırnnt vHln. Se 

l\1.ani~a 'alili~-in<1(:ııı: 
1 

- Manis • Akhisar yolunun 34 440 - 42 86 ıncı kılomet· 
r erı ra ındakı saslı tamiratı mevcut artnamc) e gort: 25040 lira 
54 • muh. mmen bedel üz rınden kapalı zarf usuJıylc eh!lt 
me'te konulmu tur. 

2 - Bu ışc girecek oldn ınute hhidın (ycip ca ı yo un hendek. 
k. ldınm, sılindir ve S< ire kı ımlarrnı fennen 1 ım olan 
noksansız tamamlamak tize re götuni bır bt dt:l teklif tmesı 
Bu ıretlc ıhal den sonra hıç bir urctle fıat ammı \ 
e if istemek hakkını h iz olmı\ acaktır. 
Şartname .,,esair evrak 12~ kuru h del mukabılınde N fa 

Başmtihcndisligınden alınncakur. 

"° - Eksiltmesi ikinci kdnunun u~uncu cuma unu saat onbıı 
'>u ı kta M.,ni a hükıimet kona rnda drnyet daimı tncumenı od . 
sın<ta yapılacaktır. 

- Muvakkat temınat miktarı 18~8 lır. dort kuruştuı 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kanun daırcsind~ hazırlı} acak. 

1. ~, 1 • lı zarfın içine bu yılın Ticaret od t ~ c ikasını da kov-
m sarttır. 

"T - Teklif mektuplarını ıhale gunü saat on buçuga kadar Ma 
rıisa Da"mt encünM:ni oclasmd Reısli c erilmesi şarttır 

8 Ekc;iltmc i leri 2490 savıh kanuna göre vapılııc.ıktır Ka· 
nun u• ıyan teklif ve muracaııderrn k bul edilml\ ec6~ı il n olu-
nur (~6 O) ı~~6~8 

lnıar ın ii4l Ü rliiğiiıı« lt~ıı: 
Kirnden istimlak Muhammı:n bedelı 

e;ılildiği Mahallesı Sokagı Ada No P.ır d No. Lıra 
Bay İh~ Hatuniye Bahçe 184 14 200 

•. Salım ., .. Hacı Doğan 186 2 J .50 
Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 10. 2 incı kanun 93b cu· 

ına günü saat on beşde bilmiızayede satılacagından tcıhplerı İmar 
Müdürlilğiind~·ki komisyona müracaatlan. (3752) 1-17 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

İLAN 
714/715 numaralı Banliyö trenlerinin S. 1. 936 tarihinden itaba. 

ren Mar.~a kadar devam ettirileceği ve bu münasebeti~ trenlerin 
itinere ro nin aşağıdaki gibi tadil edileceği ilan olunur (3il8) 

714 Katar 71' Kat.ar 
Ankaradan 
'/ eni§ehirden 
Kurtuluştan 
Cebeciden 
Demirliba.hçeden 
Sayınakadmdan 
Jtfanıaga 

7 .25 Mamıktan 7 .s~ 
7,29 Saymakadınclım 7,58 
7,33 Dt-midihahçeden 8.01 
7,38 Cebedden 8,07 
7,42 Kurtuluştan 8,11 
7,47 VtnJşehirden 8.W 
7.52 AnJcaraya 8.20 

I-16 

n Fabrikası Kirası 
r\lltal) a \ 7 aliliğintlt~n: 

Maddt 
1 - Vılayct ldard Hususıyc ın 

um bitı ıgindc kfün Un fabrika 
hind~ 5 şubat 936 tarihine rastı 
dar kapalı artırmaya konulmuştur. 

aıd Antalya ıskcksındt: ı ın. 
iç -yıllık kirası 4.12.-935 tarı

şrunb agünü saat 15 şe ka.. 

Bu fabrika günde yırmi ila otuz 
rıkan tıQJarı nefasetindedir. Fabrikanı 
radır. 

(Fa'brıkanın ~§ degirmencısı ılc ıkı 
ldarei liususiyece verilecektir). 

:Madde 

da) üğUtür Unu Ame· 
Uık lrirıısı (J 5.000) li. 

t!ndnın a} hkları 

2 - 'kira anırma şartnamesi İzmir, İstanbul, Ankarn, Adana 
vilayetlerine gönderilmiştir. İstekliler bu vilayetler.den ahp okuya· 
bilirler. Vilayetimize milracaatları halinde de adretlerıne parasız 
gönderilir. 

Mtt"'ldc 
3 - Artırma S şubat 936 çarşamba gunü saat ıs de Antalya Va. 

hlik odaıında vilayet encümeni huzurunda olacaktrr. 
:Madd~ 

4 - !rurınaya gıreceklerin muhammen uç yıllık bedelin yilıde 
yedi bUf\ığu olan üç bin yüz yetmiı beş lira m.uvakıkat teminat ver. 
meleri ·~nndır. Teklif mektubunun ve teminatı muvakkate makbu· 
zunun nrrıanınası 2490 sayılı arunna, eksiltme ve ihale kanu· 
nunun "hpalı 7.arf usuliyle artınna ve eksiltme" ahkfunına göre 
yapılmalıdır. Bu ahkama uymıyan teklifler kabul edılemeı. 
Maılde 

5 - 'l'eldifnamelcr ) ukarda yazılı ıhale gün H sa.atına kadar 
Antalya Valiliğine gönderilmelidir. 

Madde 
6 - ~uvak.ltat teminat olarak 2490 sayılı kahunda y ıılı kı;;. 

metlerin 1'erhangi biri kabul edilir. (3657) 1-5626 

Adana tf)hunı ı. lah ista yonu 
direktörlüğüııden : 

Jsl~ !lta.Syonu üretme çiftliğinin 935 yılı mahsulünden "791" 
balya. ~ır!l\ci ağız ve "18., balya ikinci ağız Klevland pamuğu 936 
senesı ıkı~j ~nunun nltJncı pazartesi günu saat 14,30 da Adana 
Pamuk Bot.._:JKU• ve müessese idare heyeti huzurunda satışa çr. 

ıR kanlacakt .-"' r-aygun görilldilgü takdirde aynı giınöe pamuklar 
fikir ve ı Eat 1.a a ından istekliler nümuneyi görme len ve m zkfır gUn ve 

t yakmdan t~ .aatte Borsada bulunmaları. (3725) 1-5749 

sarsılmaz olan • 
dostluk ve day~kara IJt~ lcdıye. i u il?le:ri direk-
retıe, devamlı 1' • • 

1
.. .... . . ..1 

rSona 2.; tor ug-unut~n: 

--~--------............. mi ............. mliill.ıı&:.t:· _......._ 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 1/ 
20,000 lira 
mükafat 

iki muhtetif tertip - Yedi kurö 
BIHI f.1 lcRTtP ... 
~·nede ikj def :MM 

414 ki, İ) e on bfiltı 

tir:ı ikr:uniy~ 
fl.tt w-n. 1 nt-.au •r 1 "'-~ı:ıt' l-

.,.,.. .. ı.ıt.ınf ..... ..ta ~n.. iı•"'* ..ta 
·~ '""'....,, ...... 207 kld........... 1:1.t· 
ı"11t f'ttt~'""·· 

Sın.ti ..ı;utaı 911(11 Un 
lime! • 2Ml 
o.~.~ tooeı • 
Vtr..! • ~ •Min• lllO!: 

175 ~· -·· 1'5ft 
""ı t hı ...... " \eti 

1 iO.ıe•ru•d" ~ı. 'k« • 

K uraiara ışurak «ieb ı.n t 

tKf '\( 1 1 EH:'llP. 
:" nr~ıl ı .,..... 41,.fo. 

da be~ ki," (' 011 

bin lir;;ı Ür\1':"3mj,c 

~t>cı. 11,.,,..-...._ 1 u.ıa.. f:)l&I ... 

rı ...... .. ... 

v)rmi be r1 urmı• olmalan 1~.md:ıı 

Janflarn1a ~Pnt.ıl l,onuıtanlıp 

~ahn alına koıni""' orıundau: 

':"'!1 .gı kuragınd, 

VC}a 
kada: 

SEFİLLER 
) ~ni hirkc;.e ~ozlü 

ıhlıat t~ i(;tinıai lnav~net ~ka\t ... tit 
Ankara merkez Hıfzıssıhha müessisesi 

satınalma komi yonu reisliğinden: 
1 - Merke:ı H.f.ı1 ıhb mut. scı.t:si hir) d ı ıcır: 112~0 - 2700C 

kilo JK,"11 p ncat. J h na p~ k .ac: eksilt'llt' ih ~tm alınacak. 
ur. 

2 - İhaksı 3.1.1936 cum gıınu E.d<it 11 de vrpı c.ıktır 
3 - İlk teminat miktnn l-02 .• hra 9.c. kurnştur 
4 - Şartnamesini görmek 1çin mues ese ayniyat .ş_ubcsine ve ihn. 

le}c i tirak için de yukarda y~ıh cündt mlicsstsed mlltt~'k'kil lm· 
misyona miıracaatları (3690) l-M?8 

• 
~lali e 

Açık eksiltme ilanı 
7 ekaletinden: 

1 - Eksiltmt.:yc kamın i (Adliye vekaleti bıncroı n .. vı ıaDıt tc:. 
sır.atlan) keşif bedeli 1807 li:ra 25 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname 't'"!' ()Hak şunl rdır. 
A) Eksıltme şnrtnamesı 
B) Ftnni şartname 
C) Plan 
D) Keşıf cctveh 
E) Mukavele projesi. 
İstiyenler bu şartnanx: "f. t:vı-.ı.'k1 10 kuru orne mukabilinde 

Milli emlak MüdUrlilğUnden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20-L936 p~.artesi gilnil s:ıat ônbe~te Maliye Ve

kaleti Milli Eınl .. k MiidUrlüğunde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme a~ık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek iltmeye girebilmek i~in isteklinin 136 lir~ muvakliat 

temınat ,·arakası ve Nafıa Mudiırlitğimden verilmi§ frnn~ ehliyet 
"esika•ını göstermeleri lbımdır. (3739) 1-5754 

SUMER BANK 
e karton fabrikasından: 

MLıhrunınen bedElı 21985/80 lira olan 1mııt ıuıgıu fabrıka
sı de O' ·ı ferşi ~ol anroşman sair işleri JS.l.1936 günu 
saat ı S de 1zmittc ğıt ve knrton fabrikası müdUriyetind.: 
kapalı z rf usul ile v ' bit fiat s:ı ı Uzcrindrn miınakaUl. 
v konmuştur 

• 



Jandarma genel 
komuta lığı Ankara 
satın alma komisyo
nundan: 

1 - r '.J nut.mlrk basımevı ıhtiyacı İii·n aşagıd.o ço()Şıt ve mık tarı 
ve • hmın edılen tutarları yazılı gereçl r komutanlık kurağında 
pcı.zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıga karısmak içın ılk temmat makbuzu ıle pa:r.arlık 

gun ve saatında komisyona baş vurmak gerektir. 
3 - Alıs her pazarlık çe idine veya tutarını azaltma ya111la

caktrr. 
4 - Örnekler her gün komısyonda göriılebilir. tıyenlere ı~a-

h t verilir. 
Adet No. Ponto 

A Son'>t tem ve ou- l 
yuk eb'atta prc>· 
va tezgahı 
P irinç <:izgısi 
Harf 

MaJüskul h.ırt 
Harf 

Munuskul 
Harf 

" 

76 
36 

llO 
3159 
3161 
3221 
3003 
3006 

ll2 
J158 

3156 

12 
ll 
16 
12 
Z9 
2'l 

lo 
36 
19 

1 lJ 

Kib 

lS,000 
0,500 
0,500 
s.ooe 
5,000 
5,000 
s, 
S,O()j) 
s,ooe 

# l0,000 
l0.00\I 
lO.Oat; 

Tutarı 

JQO 

64 

7 
8 
8 

10 
10 
10 
14 
20 
zo 

471 

00 

00 
35 
35 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
70 

ilk teminat (35J lir;ı (38) kuru paz.ırhgı 20.l.9J6 pa artesi gü· 

niı saat onda 
B. Makina yagı 

.. gili erin ya~ı 
Motor yagı 
Gaz yağı 10 Teneke 
Makiııa merdane 

0

tutgalı 

200 
4-0 

40 

200 

12() 

40 
110 
42 

450 
762 

00 
00 

!10 

50 
İlk teminatı 57 lira (19) k1tru pazarlt~ı 2l.l 9Jfı s:ılı iıniı s.ıdt 

ond.ıdır. 

C Kalın kınndp 

ince kınnap 
Sıcım makına ıçın Z5 yumak 
Keçili mak.ua, 5 paket 
Çuvafdız igne lO 

İlk ternın,Hı ~7) lmı (52) kuruş pazaıı-. Zl.l 9J 
nu saat ondadır. 
n. Siyah m;ıtLaa mlirı:k. 
~hl 100 
Kırmız 

Mavı 

Sarı 

Ytsil 
Beyaz 
Altın yaldız 

Mücellit tutgalı 

., 

.. 
70 pak.:t 

İlk teminatı (36) lıra (84) kuru 
gi.ıııiı aat ondadır. 
E Garvenizli moı- :100 ~angal 26 

kina dikiş teli 

Biiyuk kc:ık t m~ki-

80 
70 
70 

24 
zı 

zo 

na tahta ı JO 60 
Küçük 
tahtası 100 30 
Riiyük makina ye lpaze ,. 

1:; 
lS 
s 
3 
'i 

paurlıg ı 23. 1.936 

32 
s~ 

7 
() 

00 
00 
50 
~o 

l.S 
100 25 

170 00 
30 00 
2, 00 
11 56 

7 20 
13 00 
52 so 

180 00 

491 20 
per ernGı: 

2 10 (){) 

16!! 
147 
147 

l.! 

1 
35 

50 

723 50 

İlk tcmınatı ( 54) ltra (27) kuruş pazarlıgı 24 1. QJ6 cuma giıniı 
saat ondadır. 

F. Po taya verılecck. 
torbalar için 
Kuı~un 
Yabdanlık Z 
Lehim 
Kap ul 26 kutu 
20 Santimlik ucları. 

demirli. 
Kurdela 5000 metre 
Şirit (siyah bag) dos-
Y'· baglamak için 4000 metre 
Şadctneme kurdelası 300 metre 
Şıraze baslı~ı 10 Top 
Sıvah mcs!n 30 tane 

11 

1 
2 
s 

100 

60 
6 

tO 
36 

25 

30 
JO 
00 

00 

00 
00 
00 
00 

23 1 55 
İlk temın<ıtı ( 17) lıra (37) kuru pazarlıgı 26.1 936 cumartesı 

'Urtu s ıat o.,dadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(;(•dikpa~a İ~lanhnl .Jandarına 

:-;alınalına kon1İ~yon111ulan: 
Jamlıırr 11 hırlikl,.rinın ihtiyacı için Jandaı ma dıkı.ıı evinde dı kı 

ıecek <.liki ılerde kullanılmak iızcre mevcut evsafına uygun yerlı 

fabıikalar işındcn (50 OO'l elli bir metre beya z ve (10.000 ) or 

bin metre 'curşuni bez kapalı zarf cksil t me&ilc sa t in alınacak ve ek· 
siltmesı ( 3 t 936) Curn:- pfrrıü •arıt cı ıbrstc GeclikMt!lnda la"''' 

• dikım evi 'tıinasındaki komisyonumuT.da rapılacaktıı. (50.000) met

re • •C) az bezin tasarlanan bedeli (14.000) on dört bin ve ilk güven 
mesi (1050) bin elli liradır. (10.000) on bin metre kurşuni bezin ta 
sarlanan bcddi (3200) uç bın iki yiız liro ve ılk giıvenme (:l40\ 

iki yüz kırk liradır. Her ıki bezin bir isteklıye ıhale i caiz oldu~ıı 

gihi beva ve kursun\ bellerin ayrı ayrı ıstcklilere de ihale i caız 
dir Şart 11e evsaf k!iğıdları hcrgun komisyonumuzda göriılebiliı 
lsteklilt.rin istı\eoeklerı beıe aıcl'ılk guvenme mal s:ındıgı makbu· 
ıu vt'ya mut ber anı< ltefalet mektubu ve (24<)0) ayılı artırma 

e ek i tme ıhale kanununda vaı: ıh sair belgeleri c\e havi ıeklıt 
eksiltme ıaatinde t bir saat ıet;ne k clat komisyonu 

uluamalan ( 7~ l S687 

, 
ULU 

1ü7'i1 
oiiııden: 

.. ..., 
ogT tnıen dir el,.törlii -

Oukullanmu: ıçın llO takım elbi e yaptcrılacilktı.r. 
ı. - Elbise yerli kumaştan s ıfi yünden mamul ve hıç bir rrtl 

karışık olmıyacaktır. 
2. - Kuma nümune ını okul ıdarcsi tayın ed•c k ve verılen 

numuneye uygun olacaktır 
3. - Miınakasaya girebilm k içın btr takım erkek ve hır takım 

kız elbisesi dikilerek komısyona getirilecektır 
4 - Kuma,, dilds, ve masrafı taahhüt edene .ut olacaktır 
5. - Et"kekler iciıı lacivert ceket, gri renkte pantalon K .ı:lar 

için lacivert ceket, grı eteklık olacaktır 
6 - Fazla ııahat almak ıstiyenlerin Okul ıdarehan<: .. in• gel. 

meleri ilan olunur 
7. - 6 1 936 günundc açıl{ eksıltmc ıle. (J700) l--5691 

afıa llakanlı~ın<lan: 
10 sul>at 936 tarıh paz.:ırte ı gün u saat 15 de Nafı B.ık.ınhg~ 

Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 351 lira muhammen bedel
li 1300 adet komple telgraf fincanı açrk Eksiltme usuliyk Eksılt. 
meye konulmuştur 

Şartname parasız Bakanlık malzeme daıresindcn verılecektif 
Muvakkat teminat 26 lira 33 kuruştur. 1steklilerin ticaret odası ve 
sika,. ı ve teminatı muvakkatelerinin malsandığına yatırıldığına daiı 
olan makl>uz veya n ümunc:.ine uygun Banka kefalet mektubu ile 
aynı gün ve saatte komi vonda lıulunmaları lazımdır. (3721) 1-5/J6 

Gazi J~~itinı En~ti ıii~ii 
direkt()ı·lüğünd•·n ~ 

1 - G .. ıi E • itmC"l En.,,tı tusu talebelerine ( 155 • 165 1 çitt ayak 
kabı ile ( -tSO) metre Lacıv n kumas alınacaktır. Kuma m muham
men hede'ı (2025) lira Av kkabrnrn (816) hra (75) ku'"u tur. Ku
ma:.m teminatı (J04) i k rpınin (123) liradır. 

2 - Şartname ve nümunelerini görmek istiyenle'r' Okul Direk. 
torlüğürıe müracaat edelıilırler. 

3 - Apk eksiltme suretiyle ihalesı 9-1.936 per:;;emh gunu acıt 
l 5 de mektepler muhasel.ıecili ·inde yapılacaktır. (3724 J 1-5762 .. _,.. --- - - -
Kiralık Dükkan 

Cocuk sarayı ıcldcsı ncle dı,... 

panser altında 68 rıum.ıralı diik

kan ı. kanunusanıd{n ıtıhare 

kiralıktır. t~tekl~lerin Amıfarta -
laı caddesinde Ttirk anrif Cc. 
miyeti Merkez dırtktCırü B:n 
Husnu Akkoyurıluya ba• vurma. 
larL 1-10 

Kiralık 
E:lckt ık, su, tı;ınyo ve h:ıhc • 

Lulun.ın must 1kıl 7 odalı v Y 
ni~chır f71nır sokak No · 6 

Hariciye Vekaleti Zat i lcrı 

kardeks şubesinde Bekir Sıt tı .,,;, 

va rıüracaat.. 1-1\ro 

~ııl..ara Hc·lc·cli·H· t(, .j .. hoı 1 • ı-

1 fia n lnn 

İLAN • 
Tartı, terazi, kantar, ba::;kul ve 

saır ölçü sahiplerinin nazarı dik 
katine. 

Ölçu ve tartıların 936 eneı.ı 
~eneJik muayeneleri ~pılacagın· 
dan ellerimle öl~u v {"t sı bulu 

~ 
nan hutun esnaf ve tuccarın kanu· 
nu sani ayı içmde beledıye ay. r 
ı"lemurlu~undan müracaat k<ıgı 
dr almalaı ı ve bu av ıçinde müra 
caat kugıdı almıyanlann cez 
gc.r,.c k'cri ılan olurıur. 'J766" 

t -5i8J 

11.\\"l\Hll \Hl 
Beher 

:i1.,.·ıta Santımi Savıf 

(J il .f 

~ft>-.uduz. ' 111 

7 l R /( 

Kupmıfu r ·adr, 

Zırnat Barıı;:ası 
caddesinde memur 
sulile satılıgd çıka 

Bınl, 240 metre 
katı, zemın katı, bı 
ı barettır. 

Bodrwn kdtınd 
yiık anbar. 

Zemın katında 
cı katta be oda. bi 

İkinci ve ı.içün 
salon, koridor, hal 1 )a i ıua gt~ 11..: 

da i nıa !!-iiz•· I 
Binanın yuk ek 

Z 300 3 ZOC Zemin katındaki d 

c. 

KA·NZUK 

l~al~aınin kr<~nıi 

l<~llı Seııeıık bıı '1laııye ınahk 
ve di•nvanm her tarafıncl~ tak. 
dir kazanmıs giiıı:ellık kreınfdıı 
Cildınııın gi.ızelhk ve taıelıgını 
daime muhafaza cdeı. Balo;amın 
kr<'mı memleketimi1.1n kilıaı me 
haf•lindc. rogbet gôrmiış c · 1 lı ıı 
kre111dıı Çillen ve buru ukları 
ızal ederek tene tevkal.ıde bit 
caTihr- hah<ırc er Ruhnüv37 ko· 

kusu ile ııvnca öbret ka7-~•ımı5 
tıt Balsamın kremı kativen lrn. 
nım,,z J'lnınizin 1.ıt if toz~h~i. 

ni; cildini7.ln ra 1i t ta ravetinı .m 
cak ln em Bıı1samin ile me0dan<ı 
cık~rahitirsini:ı Bh clcfa Bnl a 
mirı kullan·,n ba ka krem kulla 
namaz T.mılmrs ltrivat m:ıca7.a. 
lan ile 'ıiiviik ecza evlernıdc 'Ju. 
lunm 

l ıı r ı\ ıı ıhıhı '. Bl iti I• 

lı"' rırı f.,lılı Hırltı A"I ı\ Y. 

Umuıııi "" .ı ı\,Ht İ,l,ıı·t lt> n 

Ynzı i~I ri ımıduni Na•uhi 
f>,\ YD!\R. 

Çankrrı raıJ:i~<;/ civwır; ta 
CflJı ç nı~tfıJ,. St'!d• lı !itllllt~rrr 

4 150 S 10( döşemeleri linolyo 
6 80 1 40 Binanın h er tara 
S 30 kuru tur rifer tcs i atı vardı 

! - Hayır ı Jerınc ve yenı Satış 28_1_1936 
ı.ıkım 1dtap1aıa aid ılanlardan Müdürlüğünde yap 
% 15 tenzilat yapılır. İsteklilerin beş 

Z - Zavi ilan bedelleri mık rin i havi zarflarını 
tu yüz otuz kuruştuı ~ mcleri ve artnamc 

3 - Tebrik, te. ekki.ır, evlen. ·l Bankalarına ınlirac 
me. vefat ve katı a~ka ilanla ~ ..... --------ı 
ı ındar maktuan .heş ıra altnıt 

ı\IUt\F , ı\HTL\HI 
tüddet 

Dokt(l t ~~ 

Hiln1i Ko ·ar 
f'ehecı Acıstah, ne .ı Cilt, Sa<; 

Zührevi ha cal ;.dar 
\1ute'ha 

& 

[ 

l - TurgutlJ _ 
re 1crı nasında 26 
ru hık kesifname i 
nuhnustur. 

2 - Bu i e aıt ş 
Bıı nıühendisliğind 

3 - Eksiltme i 
"ilayet daimi encü 

4 - Muvakkat 
S - Ek iltmeye 

kapıılı zarfın içiııe 
şartt ır. 

6 - Teklif mek 
ımı enctimen oda ı 

7 - Eksiltme i 
na uymıyan teklif 
nur. (3681 \ 

Yoı.~·at 
Yozg .. t M mlek 

re t i!c satın alına 
hane, Lalıoratuv: r 1 
l günü olan 2 ki n 
ıiunusani 936 tarıh 
çarsamba günu Y 0 
cak bu m.ılzenıtni 11 

lstan ul Saghk 


