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GAZETE 

IOAR& YP..11 
&l'an•om Gölbaıı DOÔU tsa..aı ... ı 

l'aurt,.tdın muda hırıan ııbı 
fllayııı her )'er4e 5 knra.ıuı 

1full1tıı1;ar. iHılı1 ut rttladcr gtrt Ht'tl ... 

• 
· İspanyadaki lejiyonerler italyaya döndü 

Gönüllülerin yüzde kırkı bir daha dönmemek 
üzere ispanya-toprak,larında kaldılar 

Kral gönüllüleri 
Napolide karşıladı 

Cümhuriyetciler de kendi sınıflarındaki 
gönüllüleri geri gönderiyorlar 

A~~l~~,mr~ı ı 
1 

Bugün 3 üncü sahifemizde başladık 

Almanya ile 150 milyon. 
marklık kredi imzalandı 

A nkaı a 13 ( A .A.] - Bir kaç günlü~ bir ziyarat 
için memleketimize gelmiş~ Tiirkiye ve Almrnyı 
ara~ ı rıda yüz elli milyon ınarkfık kredi mu i:ave- : 
lesini imzalamış olan Alman l\'lilli iktisat naı•rı I 

:Doktor Funk dün memleketine hareket etnı!ş\ir. 

'-------...--------ı-------------~J Ankara<1a 15 inci "ll 

Bütün mekteplerde 
hazırlık devam ediyor 

Yazan: Bahadır DÜLGEH 

-- 19 -

Markara ____ __, __ _ 
Türkiye ile Sovyet Rusya arasında hududu ayıi·an 

yar1sı k ırmıııya boyalı köprü 
ltdmn ıoyıınu ı s'ah et!llek msaılut· cevap v•rdl : 

al oraya dıtarıdın srılenlctr blrlnct aatıa - IJauclleıtm:ııa el~tr:ıı ıııya 
bir Jı telillkı ediyorlar . .Fakat ldar:cllcr takaddftm etmelttlıdea tıı.ıınk bJr h!k. 
bö1l• c!ü•8a~üyorlar. Oalu lfdır f9fn met nrdır ki, bunu blda ve ı!rla fd ı tk 
elektrfll daba ebımmiy•tll ve daha ha elaelr\lt kabil dı ğıltUr. ~ı'ü•ra 1 f@C•· 
rıtı bul•a'ctadnlır Bu me11leyi lıtfiırda ltrl Erinıı Wftdad •ilk içinde bir e••· 
lyl blr •etld ıablbl olan müaenn ye nat rlbl ıGrGpaektHtr. Ualbbkl il.., 
nükte HVH bir. zatı aoıdam. Bata töflı ( Oıtıı.,ı ~ tJnctde.J 



inhisarlar memurları da 
devlet memuru oluyor 

v o o t; -
Rakamlıtrltt TürkiyA ,,., A tl A.1 L'. a 

Ankaranın v ı aye er ,.,aTı 

d Ticaret Odaları teşkilatı kadrosu 
Yeni ra yo Bayı· dırlık Bakanlıfa, vUayll N .. fı· 

Dıavlıtfn nıı u' J r.lzam ve hatk. h'z· 

l
•stasyon u 1 ataıının muamelat tetkllat n• alt •kadro· 

met eıl Jçln ku•mut olduğu aıQessesele- yu hazırJamJttır. Kadro; yapı 1tlerl11l• 
rlo yBnl blf1Jldı'\ b{r de husutf "'~Jefer ı. f t\ - 0 Q d t t ı k rtfyfe A"tıUdll ytnl radyo islıRTOI!U 6 

.. esı e roz n n e u u mı ~1 ' 

ı h• ı • l rını ve k f Jç1o ve bilyiilc işler tılmamJamıık malı H· bectent T8 nakc { yol Terfisi taba-knı n ısar memur arının maaş a ıl,lkerlnla n•şrlyattakl Dfl san.er dlylo kurulmuş mtiuseaelerlmlz ~ardır. yt>kilouna fÔCe dört kıama aynlmıftır. 

d 
• • bıkkında dlnleyıc'lerlu mtıt,Jadınnı t Tıcaret odalar•, bu tip mtıessesderden Yol nrghl lahıkkutu 71kü"tl 

memurluk haklarlnl tayin e CD yeni plOje ıormıkta ve kfnıtls'ne EÖ derilen e11 ço'< verimli o1an1ard ın biridir. 500 OOL lfr1dın fazla o'an vJll11tlcr'f 

O mektuplara da cıvap veımtkte ol •O - 4q Il,a maa~I& bit muıuncllt ş• 1• 
Hükthıet lnbfrarlır U l!U'!!l MOdür- Din en iZ aylalı tabıtı oluDieiktır çl dulunu bu htfta\l tecıüba net•IJah MUbadela ıartlafl, plyaıalar, tkono. 25 lira maaıh bJr mnamellt memur•• 

Jüğü memorJaııoın iic et ve dereceleri s nıfa ayrılmıt olaıı 19 dereeeııln her ıı· unuıoda d11yd&&lr. mlk aılaımalar, alıı ve sat' lmkAalıırı 35 Jlra maaılı bir mubas1p, 75 lira ııı•· 
bıkrında b1r iaoun pıolesl hazırlHmıı· nıfanı, bldayeten ılınabllrcck mfiatabde· I Bu c•vaplör lımtr ve ~una dalma detl~mekte b, lurdotundan t"ca ııılı bir ınb •r m~mu u, 25 llrı n:aıııl1 

.. tır. Muc'p s ıbepler llylbı~ında, ıtmdiy• me o ıınıfın en az Dertti OderıtcekUr. dlaleylollerfna alt olduğ..ından E zn- retl o'g-anlıe eımek ve onun styı lnt mll· -,ır amele JıQtıbl , ı4 er Ura ma11h •I· 
tadır ber ıeoe bOtçestne baOlauan kad· lntfbı.t kararlar veya lda 1 kablllye's1ı ıumdan dı ytni fılasyonda bu;dU· il menfaatlere uyıun cebbeler içlııde in rar koy.t v~ doaya memu.u •• 60 •'' 
rolard1ı d ~nce ücret'ert fÖ\terllaıekle ilkler dolay111le yahut kendi erıuterlle tumuı ııoksaDlan bUdlrmeaı ra1dalı klıd dttrmek. n:dıılerl arr sanda bula. lra ücret il lkt dık.lllo, yol Terrlıl t•· 
IUlf• olunan frıh urlar mtmurlam11• On· bufuı:daldarl derecelerden aıııı b!r va· rördtık . nan Uc1ret odalar', müsbet o~ank 9aııı- bakk.uku yekQrıu 350 001 - 500 000 ııı• 
erden hizmete ahnmalartl'da ve ıon·a zlfAJe kaldırılanı olanlar için enelld Nlıbeten m<rkne u1ak otan Ef· tığı zamanlar, çok faydalı fşl9r bış•rmfş· araaanda olan 'Ylllyttlue 35 · 4.0 ıır• 
terfi ye yükselmelerlle Oc•et Ye m:kdar- dereceleri ırnHuep bir bık ttıkll el· zarumda kısa dalgıhıl• yapılın t"· Blıhas18 bll)Ü~ t'card merk.ezlcrl- caeılt bir muım•lit ' tf, ao lir• ııı;ı; 
laruıın tayin ve tahdldlvd J araoılac 't ı' mlyecektlr. A..,cak kıdem hsklan mattfuı aıırl1atı ta"lp tlmr"'e im Un yc;kp ı d 1 l 1 1 '· ' ı·ı bir mubulp, 22 ıer hra mutll 14 kt • A m.z e o "ann ı pıorno:ı '"'• ço .. ı-•n Ş ~ ahır memuru ve bir amıle kAUbl, , 
ıartln n takip ed\lecek e11 11ıların dev-jolaca ır. tur. u,oa dalialara ıelltce, Eızu· Ye şlla;ıüılOdür. TüccanJı bütlln ctllekle lira maeş ı bir kayıt memaıu, 12 Jf~ 
let memurlarına kıyııala bir kar u ıa bal- Bir d recede iki aene kalan mı· rum p >ıtaneılnln pek mOz'ç olan rlııl hüldlmete an~atmak ve bu~ Oınet ka· n::aaşlı b.r doıy ı memu u ve 6'l llrı f "ıı 
luamaıı, bu idarede çalıean!a•ın hıklırı mur ve müstahdemlere •t' ğ trkl . Hal· maııfp·• bknb1arına inzimam ıdeo 1 rarlauııın tam tatblldrıda vazlfelendlr ı l •etli bir daktilo, yol nrrlıl tıbakk~. 
ye vnMeluhıe h"'\ınmaları no\ttas•ncfa'l !) lara ıore kıdtm zammı vere <eektı : I baledlveııln h"'parlör nf arlvab uıut- 1 1 175 00 ı - 3fl0.000 Ura aruıııda ol~ll 1. • S la b ı d ı " v ı m f olmbk, ticaret o ,a erıoı tınar s ve en 1 1 •• 
,,.01.. IOzumlu bir lbtiraç hallol al 'ı "'ına A - 'cllll mü•alt o n ve u un u- talırı•dan a:ıı"'a, yeni lıta1vondın !lyetlere o"' . ö5 • ra maaıh b t ~ .. .. " 1 h .. a~ ı ekonomi ilenılllh:ln en mühim müeıse h ı'P• ııaret ıdılmektedlr. \la derecede iki aeneyl do duran, n aavıl "'ablll tahammül bir dUdQt. 18• ıııeı at ttll, 25 lira maeılı blr mu • 1· ııı · ı d ı • ı • ı•lerl arasına sokn:uş tur. Bilhassa daha ı ı er lir la bl ı kit Proj ~ye rOre lnbf ular umumi mn memur ve mUstahtleme a d•lı ueou • ıl gılme"tedlr. bl , f Y ım 1 ~ mıaı r ame • Mıı 

t .. • radikal r fs ,Ah aıi ealnc!e o~ları alt rı- bl b 14 u JD•'" dürlOQü kadroauna dahil dalmt memur oln eıı 1ük1ek mıktarına var1r cıyı .a- Bu t~ paraz t bertaraf edilme- ve r an ar aemuru, ra 111, mtlıtrhdemlHla ı•rl ve derfc~lerlle ay- dar Cümhurlyet bıyramnıda qnem.: kı- .. 1 1 tamlar, bir hususiyet taıımaktadrr. olr docya ve kayıt memaı.u ve 50 ıı · 
k 1 1 df"'I taktirde, Antıranın yen atas- Tt t dal 937 ı d u·cretli bir da'·Uıo, yol veralıl talı•~•,, bklan ıu şekUde teabtt edilme t•d ı: deoı zamaaının ~ iki ınlsll verllt c '\U r. " 1 b 1 ı t carı o anmızın aenn n e ... • ti• • JOnu eski Ank1ra vı ~tan u s as- 1 128 b 1 d B ru 175 000 l!radın 11 olan Tlllft 1.&t 

A - Serlıfne 6 derece dahil o'a· Kıdem zamanında 24 Oc cü aya firen k l t Hyı arı, n o uyor u. a tip mütı- d 2 30 1 l JI)•" 
t d ( 00 700 lkf 1 k vonJarandaıa tarkıı:ı • aoak ar. aeıel11lmfzden bir çohu, yaloıa vUa1et· 8 ~ · 1 ra ma•t"ı b r muı . ,ı• 

cıaktır. Btrlrc ... nca - . no b'ım•tler iki s~ne ıd •olonrc1 hr. Şıblrdekl ma11fple rürtl1Ullerl a ıtri vı mubulp, on attııu lira 111•· ' ' 
dellctfl 600-599; 3 Urcü dftr"c" 400-499 B - Ba soretlı verllecet kıdem ile beledlıenl• hopulOr uıu•tulan ıeriaılze aahsuı oldo~11 halde ticaret 0 · bir amele ~ illbt ve bir anbu mıoı•1, . 
dOtdüııcü derece 350-399; 5}no1 derece zam\an Camhı.ıılJ•t bayramını takip e poıta müdürü ile belediye relıfn'• dalarımız trcut hareketleri mtth '• olan 12 lira maaoll bir kayıt ve doı)'• ~,. " 
300-849; ıltıreı dcıeç~ 275-299 lira den lklreı tetrl• &JlDlD batından malt· yapacaktan teıebbüıle bılledllebl· bazı k11alarımııdı da ttş~kkQl rtmlştlr ~1oru .. "tel 40 lira QercUI bir dıktU0 
aylık üeıetleıdlr. ber olacaktır, Ti t d 1 937 ı d r. ece. f, wf lecelln• nuaran, yeni Ank11a Is- eare o a arımızın ıınes.n e _ 11 .,.. 

B - Stılsfne 7-11 i 1"1 dftrece da · C - ili aene fçlnde muh"ellf men d d- büdcı yekdııluı, 741 355 lira ldt En Bedanl ntukelletler alktarı 0 ,t· 
bil cılıcektır: 7 inci derece 150-274; nfyetlerle altı avdan ziyade itten 8Jrdan tHJOnUnUn O tahammD.lferıa Q U· ld 

1 
j t binden fızla olaa yerlerde l•ı&at 111,,I• 

ı 1 ıu·nü ıuıturmak IA:ıımdır. Akıl bal· 0 'ruo bUJoe1I olan vll&yıt -ıtaabu~ dur: ı1mlerlndo amılı kitlblne 40 lir• 4C ,,,. 
t ince derece 225-249; 9 U' cu dere•e ı mımur•ar•n kıdem zemwı reltcık ııneye ı •ıı 
~00-224; 10 uı.c il derice 171l-199; 11 ı bıra~ılacaktır. Vız fo icabı ola ·ak: k.aıa de 7enl lıtaıyonun neırlfatlaı se- 201 591 lira... ıtanbu\,dın ıonra 61,000 li bir yaıd,mcı memur da al•D• 
lııcl derece 150-174 Ura iicret alacık· ve baatalık hıllerl bu bllkOaıdcn müı vuek dln1emete fm'kla yok•ur. : ııra ile Ankara, 45,000 Ura Ilı bmır; oeltlr. d••' 
lar~ir. , ltına olıcsktar. PıoJrama ıellıce, en titr 1ap· 33,000 lira ile Buru, 21 3231fta ile Mu- Vfllyetlıre nrllen lu kadro1-:.,.,ı 

c - Serfılne debil o'aa 12-lR lnef D _ Kıdem umlan, oeıat te.dblr ıodllerle ve ıDrakU pUlk aeorl11ta : ıın; 21,920 lira ile K•yıerl, 19,163 lira mamur adedi ve mat~ derneal ,r ~o 
-dereceler ıu_ılaıdu: 12 inci ~trtcı 125·ıolarak tahrir tılllebllepektfr veya vtrll· Ilı dold111ulaa protrım, öyle tabmln Ued

1
se1b&11; 10,10 lira ile Ordu a-elıaek :~·~::,ar~ b~~~~~~~':°~~~~· 10~":~ıtıbllf' 

U9; 13 üncu derece lOl- 124; 14 Unrü mlytc'!l t :r. ıdfyoruz ki, dlnle1Jclnfn allkuını te r. cılderdlr. ../. 
derıc,ş 90-99; 15 lrcl derece 80-89;j Ttıfl edea memur ve müıtıbdem- 11lbetme,dtn çok nzaklır. Buton, Bildceal en aı olı111 tfcaret odası l 
16 ıııcn dartce 70-79; 17 inci dcreoel leTln yani aıhl• aıııtıdakt euıJara rore t1mdıltk ~ceıjibe attrlyatanııı teklalk 1 YoztaL,ıır: 400 lira... Halbu\I Yoztat Ankarada 15 İnCİ yı 
60-b9; 18 inci derecd 60- 59. taJln olunrcutı r: 111u1'ellerl olduğunu tabıııl• ıdlyo- yllAyet oldoıo halde bir kaza olan T.r- ,,; 

D - SerlılDI teıkll eden 19 uııcu 'ı A - Daimi hl:ııaetl on nneyl ftf· ruı. l\ıt'un 5008 l•rıhk bO.do11I vardır. (B., l•r•fı t ınıl 
derece ÜÇ tiptir: bhlocl tfp 40-49~ lkln-' m'y tDltre terfi ettlll derHtDln en tz\ y ,.., ki allkadar olacaktır . J Cif 
.el tıp ao-39; üçüsıcü tıp 20-'lg lira' verıİu~•ktlr. o7.at'tın ıonra 1 ı:cl d!rEO de lıcl katuererl 21 Bltlncltıtr • . V· 
iieret aıacuaudı r. 1 B - H'zm•tl OD lflDIJI rco•nleuı devlet aemurlanDdH farkh olm17ıcık· .. bQdc; Alfttye kazaıındadır : 490 lira •. mı &Dnft vıhrlmlH ı•leoekler ,. ~ı·ıı 

A ıeıldııdek.I den celer Jültıek mek· teıfl ellili dereoenla tD a:ı •~'ltaılle oa tıt. , \ Gllmil•b ae bu rakamdaa üç lira fazı ıdJ, : Y. ldareal l~cller toln lilıumlu. k.•~tı' 
t•p; B acrlıındeld de11celcre UH vefa ıened111 f •:ıta olı• ker hm h'1;•ıt ıe· PJ01'D n m'1rl1•t tarlhtade B ıerl· ,498 Ura" bu eaaıa ro • tahrik edccektır. .ıı•'° 
muadili ~al•k makte11lerı, 1 nnl 

1 
in 

0 
clerıcon'n bir Hnellk .kadam ıladı bp.ıunuptı, J'1kl•k b1r mektepten Bazı •llayetlerlmfz1a fc uıt ocfa,arl tıtller Ankaraıta meras•ml• k•kf ol,-

C ıeılaandckl derecelere de orta . ç 11 .. ti 20 d aezun olmlyon mem»rlanp. ebJJyet YI 'yoktur· Meseli Van afbl Baıan da bin caklardır. Sebrlmfn ıetlrlleot 111· 
1 t Yllk k t la 11ma11ıa1• ınfcııuu ver tCb. r. en 1 .a. 1 ' • "' r 1 ı 1 t lh A k blf ıH mektep meıWIU a anaca• ır. se • • 1 bl t l 1 h b k t 1 llyakatlan 1 orl1181l e1', ft aerlı nln 8 u~ı bahrımııa gel , a 1;; , d U t :ıo ıeııç el' ere ın o arayı 1 ,,~, .. 

alll olanlar ilk hizmete flılıt• 13 üncd '::~~''· ımt ıent er 
981 1 

a 
111 

lfl· d'rtc"ıtne kadar, kezalik C aerblnd• \dalarına raıtı::ıf: n v 4':~~:~ı: gl=~~ 8°~ ~~~'~ ı:::pı 1~1111a;:.11Pt::.11~~~~ '~~ı~; 
7
: :.~==~ b~~.~~~':rrta~e=~1k.':t:11n:~· c - Yukarı der1cıy~ tartı tol• bu- bu'unınlard•: .'hl~: .,:fn~1~~d::1·~~1: lm1111 de t ç r. t odalarııııa bulunuşunun Anka ada olın•ar ıeo'. t reamin• ı~:,n· 

ı k bir lhtts!ı mektebinden diploma :ımıı lunrtuıu d.:recedı ın az uç stn• ıart o · aer1sln
1

ID :ı 1 ~l 41 0 
avnl ıaml'nda b'r trearf b'reket ve kıy- ed,bll•vek l'lllretlerden kıs fsol ı, 1,~ 

n hcakbr. edebi ece rr r. met it'!de etı · thtl lıbat eder mlyee:kt1r. Huıuıl llael•r bak• t il 
onlar 11 iııct; llıe Yeya n:uAdill meslek Yüks~k mektep muanlan J~ln btJ Ptojenta merlycte rlrd'tl tarih•• ' teablt etaıff o\du&u eaaalara rf•f' 111ır 

:.. •eıtıplerlnden !:°nwı olanlar 18 ııcı mUd1et lld Hne olıc11tır. Mllddctfnl mevc 11t olan memur . vo m11ıtabdemterin imek ıatllle Anbr&)a lrcl ııtlt• 
ve erta taballl ro Hler 18 inci dertce doldurmadan JDkarı dereceye YIJ• bir· tabllll dtrrc,lulne balnlmıyıpk tınvan· HAVA cı,lordlr. 1.,~ 
.ten Dhlı.m•1•e1 1d11~1°1•9Uır. d 

1 
den t.ıla JU\tan dereceler• terfi eden· ları, dtrecı Ye üaıetlerl tOJl• tarm olu· · lUlltDr BakanlıJı, eeleeek 1~'11,,,~ eeı ı ı ~. ıuncu trecen D 0 ı w" 

kıtımlarına kabul olunabilmek için en Per. eıkl ve ı•raalle ıradaki deneı ay· nıcıU r. U • 1 - 918 ıut I ıapMD hız·rlık tallmleıt ve hec!ellırl• ,11,tıifl~ _ 
1 

le ı" bklarını birer teıtı aüd.ıetlıc, almadan A - Hu memur ve milılıbdeıal• Rctqlı IO..ratl: Sıkbı lat, &oyefct. tccbbat 11tlık tlJ 1,~ ~ 
• •• turkçu• oku'y~~ıoar o :a 911~ not ı.•çtllderl derece a7lıklar1Dı aJımlyıcık· almaktı olduııu iicret, bHgl duece.,e • latlkameH ı • nlb• •1• ı '1eb'ldı yapılıcıtdlın,, c•l'''I W 

caktar. ~um r 19 ııım mu re- tardır. t kabtıl ed!Jorıa o dereceni.ı en a1 Tt!kaek ıühunot: + ıs t e atı er 11 8 nıaıl temin • 1' udJl-
rllo Jıuk.uk a61a11lıJ, avukatlar ve mn- _ . talfmatnıme hılfnd• okuUarı b 
llendlılerln tayinlerinde derece kayıtla- D - İldncl aıddede r6ıterllen ş.rt mlktarllı o ucrel~ r çtıtl tarlblen ta"U· Stılıaa.t . ' + 4.6 bulunmaktadır. . t6' 
nna bakılanyacaıı rlbl ldaıl zuutdler ları haiz oldukla~ı halde. bu fıtrtlar ao· nua yltrihlD< tar·h l\e kadıtr g-qcen her DD.tük ıühn••• + 0.9 Bıkulıır Tllt1et Y• k11alatd' .. ;• 
Ttfa mealekt lbtlıaatır' dolay.ılle B ve re almıbllecılderl dereceden d:ıba ff 111 tam ~lımet aeusı lçfn o derı c ""'n blr Ru.tubet ı 'ft 68 renlere lıtırat tdtctk tılebe ı.-"ı:ır• . 
0 S!tllerlııdekl hır devreye icra Vekil tlerecıde bir vazlt•Je hyln rdllmlf ba aentlıt kıdem z tcnm• Jt~ Q u nrıl· c .. k- Yıııı: Yok •llaJetlere ayrı bir emir ıoıdırsolftllv 
leıl HtJell kararlie mamur alını bil .c ık- lunanların o darrc ,lere kadar terfi mnd- tir Bl ıuretlA lıh,Uuk tlıtrll"cek re et Hın tu)'lka (Erınrumda) t>1'.8 , 'Geçit rtımlne 'fi torıno 1~1 ıı 

, tir. dıt kaydını ttbl olml7acak•ır. n:eiDurun ıılm'li.ta odu~"' ne e~" hll•llül • ~ tDenlı ınlıtllade) ?76 5 edtc•k vl' lyct 18 kez~lard•kl "~ıtlf·, 
o,vıet memurlarına kınanın nrll Har.clrab, nkllet tıhıllatlle baatı- ednı d · r c ntn h 11t hı d .luf lll'Çmtye· lıbeıl uııalı bir surette yetıştlı tl•°' f! 

aekte oJal'I m•ılc•n tnmlnatı, lnhlıarlu ı )', aıkert biz alt fç'n a1rıl1tta, •-ezunl c •U r . Bütün talebeye ok.ok n açı14•f',,-~ 
••WD müdiııüınııün Ankarada ikamet ret kadro ıç.tırdı verllıeek ile! t Ti Ancık bu ma 1dc hU'uıDAI gö:-e tes· den lllbaren herıün son deuteP ,ıı-1~ 
ed•n memur ve müstahdemlerine &Tnı hzm'nat il• diler bJıatt ıardnı bir nl- b't edtrec k m'ktnrfH hn ınemnrun al- B f t b 1 bir iki ıaat merulm hıızıtbk t ,,~ı~ 
lıGküm ve ulı~t dalt1tlnde verllfcektlr samname ile tublt entlec ·ktlr, f ,bfHr makla o'd u~u fcretıen fazla fse, tııuınrn U rece <J. S 8D U » yıptırUaeakhlr H1111ı blltOi.J ~~ 

Btdayeten tayla olunı cık mı ma• lar memur va lliQıtatd.a.lerlne ,veılle t v•rilmr.ıl ,.md.k.! ücrotlıade bir lııti müd- Eczanesi nöbetcidir t~:'h:~n::~!nbu ·~,d~~ttl~g~tı ~·"~tıl 
•• aClıtıhcl•mlerı alıaıcaklın dıncı- oek h He rılt TO taıııaıoak dJ&er bıklır dıll ı•ıtrmif olm111nı b•th olacaktır. ne lAJıky olan bir 'şekilde kul~ 

- aı11tl 
, Doalrıyerlt r de arkaaırdın tOkul natarak fena bit şef varn.ı;; 1.ilbl, teJaı bakıyoı du. Mırtlnor, edaya rlc•ll ııtl~ 
aak lıtedllcr. takat bul t ılılnde tolu- la kı uwyordu. kumandaııı Hraıtaletl r6ıün•1 

larat, rıne ıo;k havaya fırladıfer Hruı I Hrustalef ••Q'ırmıf rlbi bıtudı: (ile a-ilrlıdi : ~-' 
talef t.eı dakfk.a aOara mak!n11ını BL- - lyl duyaıuyoram.,, f _ K~ılflırfmlze bakınm Bil ı~f 
lametı çıkarmııtı. Cutrayerlerla tarafı·! - Kuıraihtaa lıtlyorlar. Fena bl.- ebtmmly•tılı uçuıta yollarııı ıet'..-ı ~ 

Roman: 28 

TA YY ARECILER 
aa bakındı: bulu' lır yakın yerlerde dO- ıey oldu. ltmııı kaybetmltltr ... Cep çakııı JJl,1 J 

Yascuu /. RAHILLO R•.cadan f.nra: NJHAL y ALAZA nGyorlardı Keılt tıyyar11fnln ııkaların Bö~üt kumamdaaı baıhRuu oıkarma- kaJt et•l~hılı ırmııın bize ntY• - 'I_ 
dın çakae•la•ı hfo ü12lt etml7orlarciı. dın o~omoblle bfnerek: han ıurupunun dutundatı haberiniz var mı? Gt9~~1' 
Ogo. de bocıme ıeotller. karırıabına yc:ıllandı. - - ••' .. ~ 

~opot Hruıtılefı batırdı 1 Hraıtalef tedricen JOkselerı t ••s· _ Hı'Ja ılıraıaıı· . Juzunden stlvarlleılml:ı de gıf &I•" 
· Yazı matluatıtttn kuru takırtııı Ye ki ı ftlt 

- Erkini harblJ• k"rarılbına ha· ke ıdllmele mGult bu!utlar taTanıaa Hrustılef parlak dtılerlle ıırıth ve kıpı k d k t k d ı tın ar bududomuıu •ıh ar. ı•'' ~ 
. Mr verelim. yaklıı•yordu. rene bulutlara daldı Ceatrayerlercle ar· M tmnf aı ~sın uOt'- 'ııa 1 kumaldn adnı tılbl ptyadtm,zl kas1p kavuruyor ,ı-

\ BG ilk ür, ti J dl tra7erl•r or a• ıno un g11r 'Ye ... aeı or or a oıof A' 
Tanklar, ufak ıt,ç1an kırarak, b· n· Y 1 • 1 o an 1 - kan aıra •bldılar. Hrc s~alet Jıtlkametfnf gellyord1& Nöbıtot asker ibrikten ılaı- ~ndre7 b'captan yüıU coı ~flY.r 

det ve çukurlan ıımıkta d•••• •dl- lan nerede fae yıkalıyıo,klardı. Popor, 1lae dellttlrdl, lhl taraftın oıktı. Derat- zaklı c;l•~ller ofzer•k yere ID dökOyor• keııdiıl bfykel keıllmJ~·ı. Asabt ~~· 1· 
rorlardı. turel hılk.aaını kaldırarak, bun!•n ateıl• ra70rler bulutlar ara11ada ı•ım t•tkın du farla pın•oiun plÇlllDl yı •ta c"tıf',... 

Bı ustalef kendlıl de kızı tın muba- kHtı1amıta karar Tflrdl. Sü · atla· faslı orada burada dolıııyor, aaabt laatla klyordu, Yerin dibine rıçmek it l 
hb•JI takip ediyordu Moto·mek . kanlk ve hat f ü; dutra7er, aıır dıvraun kt· üıtllne at1Jı1or ; bu da onlarla alay ede· ld Hrıı:tilef kt•JdanhA,ı lak•ktrln ellenen lolnden •Allah nrmealn bir el• ı'JI 

' tlf tayyllfealnl mabaltkak ıurette dltü- rek, klb y1nına yıklıfmuma mnıaad• a • ve Ha ına ıu ~t lta sonra ka- ı ' bfO ~ 
i11lfrezeıt durdu. Otnmo'tlllerden •ltral· reblllrdl. ediyor, klb ylH ıaklaaıyordu. Havı ~11ı nrdu. 1 nferleıl lmt~baın hatlar.sa dl: ,,,ıı İ 
rozıu plJıdeler dOk.Qlmetı bat\l'dı, A•e· 1 Hrıııtıltt ealarfı boy 61oUfm•te mubarebealnl aıılıdan rOıQp hna eu- - Gel. diye düştınerek korkudan bD ~-, 
la etmek lbımdı: karar verdi. D9atrayOrler p1tlne .ko1olur robana telefonla bıber verdUer. NGbetçt Kıta kumandanı dıvarı kaplaanı kn· Gen~ adam kıta kamaad•:' . ~f 

Popof mtlfıneye iki kırmıil rakit koyulma:ı, teııt mıklnaaı bulutlara dal- kJPllUll deatrayerla rrupu Hruıtılefin mıaı mavili ve baık• renkli bayra~lar kell Of ,eli gtlrlemcatadın sıyad _.U J/ 
.. nıdı . Zdtn detlrmene yaklaıırken u· dı , kabınk ye 7umuoık ıls rutubıtlll lmdadıaa yttlftl. Pakıt düıaan mubare dolu yol hl)rıt111ının Onünde duruyordu, talefln rçrk mavi gOılrr1•1D ıf~'tı,,.-ıt 
zakt•n. herhalde taklbı gönderllmlt o - ne'ulle yGdne ıofu ı:lu. Hraıtalet takip be7I kabul etmeden çekllmlıtl Martınofun yil:ıü l'Drup edee reıı1eı ba 

1 
kı~l•rı•dan müteuılrdl. Bn h• 

1 "'°'' 
1&11, dQıman deıtrayer zenctrlal 16ımD.1 edenleri aldatmak lota atıldı n aklı lı· Hruıtal .. f yorıun, ilkin mavafhkl· kan 1ıam.ur buluta rlbf; ko1u kırmııı •Berbat elUolı. Sl11 bofU 
ttt Tryvare rap,,runu atlı "ıe erkini har- tlkametı aitti MıldnaJı llıtlerl• 111ıt yeUadın pık memnuu Ye dlno o1dıak ldl . Ulmad ıtUaıt diye okuııuıordU· 
Wrenha 1erlaf beUI ıt•emık l9ln Mt\lp iri ldır• ıtmıllal blldlfl itfa, HluUar· l•nare merdaııuıa hıdl. Oau ıtartta kar· Elleri bOIUrlerfad• duran Andr17 1,) 
biJkamıtl a!dı. cilD 11ıbut ı•flrorctı. tıl•raa Klalttr Çıklıd11 onıuılanaı OJ·· Xllakotlı Golubvıkı kıılınnıa alt1DciQ ( Arlıaıı ~ 
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l_pıŞ SıYASA 1 

İspanyadan 
gönüllüler 
geri çekiliyor 

Filitstinde yeni bir Arap 
hükDmeti teşekkül etmiş 

Ku'.iü•, 13 - İal'lltere lıükQaıetfoln yer lien FfUıtlae gO:dcrmr t• karar ver· 
dltl be ş biıı erdeD ilk k.11mı FılJıtlııe reım ·~ te a:ubtellf nuııt•kahra ı6nderll 
ınltlerdlr. 

ll&rlln, 13 - Vo~f ajauı FıUıllnde Arıp ledh!f ctlerlnln memlık.etln dö:tte 

tOOt GÜN DÜZ 
.................................................... ---................. m111 

Turan beyin kızı 
Mlloilı konfer41nıınm yaratbjı tıçlne bikfm oldu~unu ve mll't bJr Arap hü\ Qaıetlola teıek\ül eltltlnt tılldfr · 

anlaşma havası deYam etmek• ID)ktedfr, Ôy le güze) , öyle hasna V0 n1 ÜS ltSOa bir kızdi ki, 

tedir. Londrada bir buçuk ••neden· Hı.tler bı·r nutuk- ,Ç -·k~-h .. k.: . uğruna epiy ci van kanı dökülmüştü 
ltvi arada bir toplanan ademi mO· e U U ffi C İ 1 
dahale lromiteainio 

0 
kadu zaman· ı Vak.tile Kiıal' HU.imi Turın Eeyla kaıtmıı eJ<fu1<larını tılıtlm Sea, t.uıılar 

ti be · b dı v b' • I . daha söyledi y ahudileri istemı·yor 1 Forrubı u?. lsmlnde aerç, kahram1tl", Allın fçlnrten elb: t bir fıt~ ~Sİ'I b'bl yermek 
an ıı aşaraıoa. i' 11'. lf, span ı bir c:ıtlu ve fı'e ı t huz lımlode auzell lkte h lt y c :ksin .. F .ıu t b!: i.1.J ı :ııdca lıit 

Yadaln gönOllülerın getı al •nmaaı . p11 ğ 13 _ Yeni Çek. hü~ umetl y 8 . ıöbreıt dünyayı ıutmu' bir tııı vttrch rtoım var . . 
llenleıl timdi bir kal~mde tahakkuk Hır yarda harp lsfeyınlerin başındı budılerln tıtl'&sına brş1 tedblıler ıılmık- Ferehnızın gü~~ı itlu ıı1nte1> birde Ture Bey k ,.,,. ın yüıür• bakh : 
•dinrdi. Guck cumhuriyetciluiD, YahudUır warmış ta 'ı ~. dayanı'mHdfrecr d ı cana rakınlı~ı vardı - S~7Je bakatm ded•, ne Jm't. 

rtrek aeoeral Frankonun paflarda 8 • . 1 13 _ 8 "' "3 b ilk :\la~nristana terk cclllee .:k ar:· zı Ba sebepten oru bir defa, l'c r6tenler h9 rtcan? 
e f D, Ug 111 olf 1 ende p 3 L .ı f • f ) J Cllpıımakta olaa yabaı.c& aöoqllliler b:ı nutuk M'>Jlcj•n liltlrr bütQn \llUıl· '"~ l - Mac4Ultana ll'l•k edile· IDf\D -.en., s ne aşık o u· ar ve ıre1am • · - K rn olursa oltun benJ H!IC~· 

lltmlek.tlerine iade edUmektedirltr. lu l ı ve bllbuu Fcanaa '1't lnırlltere .cek arnl tukk.mda Çek ve · Maca• hrı- raoa lr<mcd klerfııden ... ya af_t. yt>züıdu aıtıım. E rreıa. bınlm. rııamı al of••• 
.. • • ile barıf içinde münulhet idam~ etmek :kOmetlerl araııııda mltıaktrıl~ '"' devam ıeııHI olur, veya 7abğa duı~ıtk. ö10.r· mı babıc ğ ın? . 

Gonülllllerın çekilme.al dcmelı, 1111ındı oldolıırııı bir defa daha tekrar edilmektedir. lerdl F.nehiilz arada ıırada aarAydın Ve bu Jıtlıulan ıonra bOGkilt biıo · 
l.panya harb\nicı buifine kadu u~a- etaıff, her yerıte hnp lıt•Jtn coryaiı · I Mııo h t onf 'r•nıınd• verilen Oç ay i~zmfğ• çıkart ı Blndllt abn ıtfafında ll:lr atla.mata bqtadı. 
-.tına Amil olan mllbi11 bir Hbebio lamı baıındı Yabudlleılo bulondoğun11 , m&b,ıUn bellenmedtn, Maca•, kıtalan. )Uzlerce C !• Jy ~de kendfııllı b•rabtır yfi· Ttıran e ,. tızı ın ha blrdea'1tre ):ıg. 
ortad k lk 

111 
demekUı • Çftnkil ıö;lemlşUr. tm•n kendilt>ri,e alt mıntakıtları lşıal e rflrdU Sar.ayan ~öyle b"r ka•i:enfn tık· ıınaa öz • 1 .... _ --• 

·~ a, m 1 s f d b• • 1 dec l:cıl I; h:n"n c dllmı kledlr. t • ğnı (Ören tehir ehıllıl y.)l!or.n kc.na· g Ylf ClrJ~D .. ,..,bfaf aaııyama· 
ca.burıyetcilu tarafında olıuo, ie: o ya a ır cınayat rıııa blrlk lrlu V• bA~Jmlerlnln bu g-Oztl mıttı. Fa"at Ç'.>k ICT~Jtl tmaıa bOy•e 
lleral Franko ta"afında oJsun ecııebı '\'cul <.:•·lw•loHLkya _ • kızın1 ıeyce dalarlardı. Fc·e)uz o k4dar kedırlenmealne bbamc n ı cdcmlyor.ıu: 
" ·'·- J • ......_ Pr• t . 3 - Çskoslonk bulu ".i f't l ld k p ılrUJllll ve m~ zeme1.ı çarpıfu.Ç~, Bulgar ordusu Genel Kurmay Başkanını MuhtarKa · patl~ultl'1UHıaıttllfsl~ slrl dı ilh:e . l f, .ttrafuı o·vl:-en brpıl . b!rb'rl~· - eti dedl , ıf!amaa tık illi . .. s ~nt• 
lıarbia uzayıp 21decıime tfiphe eda· "ld'" d"'I ' taıdl' etmlı•lr . Bu sııretle ç.,koslo~ık- dea lallf y.zleı c3 oaılyenfn lçınde hır uıuru alınadası.at~i klmaıyı nlklbluu· 
le111e1di. 0 Ur U 1r lyıda devlet meıluzl Prağ olmak üzere gtlnı·ş gibi parlardı: Bu ılayAn ıtrafındı yacaQı:ı:ı ... Söı verlyorua. 

. I b sorya. rn - Pulgar o•duıu Gcn,ı Ç mubıf z vazUeıfal ıoren askerler, Fcıeb· F _ 
Dahili btr ıpuya daYa11nı ey· K 

8 
... 

0 
t d b' 1 .11 'kya S o •a"tae v:l Kı patlar aiti ıdlarfJe nııı bl "Z d h ~ d. ,. k f 1 e .ebnu bJ ıöıl .. rl lılllrct babı" · , urmıy as•anı •· n ıo f'lt • it ı v · h h- ' • k r.. a a yaaıa an fu!me ç o 

llelnıilel ıiJlhli bir kavi& bahae so· tuafından t ·banca ıld ö'.dürlllmüıtiir. tlç mu tar u untt 1"tek al etmlı bu· l)kulıia tııkla.ıı vurac. k emri almlı ol nın ellerlrıe sım'dı ve o:ılan öpırek: 
lı:aıa devletler, bu kadar inıan kanı .JdpO . }Hl' cenubi Çine lutmatadır. malıırına ve bu ımtl aık ıık yerine rı· - Teşekkür ıdtrim, teııkiür ede· 
.ıtttktan ıonra, aklı ıelime davet Suni ipekten o'omohil tırme:erıne rııamco ıhılı o ıazeı kısarım de ~ ı ve bıbattnnı rao•nctan <•'c.ara1t 
•t•it bulunuyorlar. ispanya muhıre- ~ a "~I da iaarJ UZR gt>Çliler so\ulmaktan bir lDrltı keudlnl menede keadl o lası~a ret.11. Atlık ~Abası k•ndl 
l.elerf bu yüıden Avrupa ıalhtıall T ot)O, 13 (A A.) - Japon ordu· last i ği muit. Ba yQzden Feuıhc.U\D ber f8t· tJblıü almad•n OJU efleadlrmlytcetln-
lıa kırreler tehlikelere düşüyordu. 'u ve dona'l•at• Ş.anıu"f v llJıtl u - Roma, 13 - Supi lp"\k' ' " ima , mııe çık19ı ~rr kao llh'aln kan~~ın ak- den emh oldutu için k111.dl keDdlH . 

~ • blllerl l' oı u ca c •aubr ç ne knıı aakc ıd laıl9 bir otomobh ıa t ıt' dnç y' •alt maaına aebeh.yet verirdi Böyle o makla . · 
Gueral Franko geçeblerde ıtal· j banH\•a baıl•••t•H. !dam ıdıloalttlr. . lt-oraber btrrtlnbfrparo• d: haılyadele· - 11 kolaylııb. ~·m ol\UH orıu ~. 

)'aıa ltjiyorlerine nltan dağıhrkeD, ------ ' ten lşıkl•r k•ndl beu11rlırlnio blolu11sa hepalne b ıJı : deılm, elar biter... Diye 
llyJediif bir nutukta de•~tir ki: D v 

1 
, d ~ulrn . h:liketlcrden hl9 lbıtt ılmaılaıdı, karar verdi. 

f( s· lt l le'i onerleri kendi- og u Sin 1 r arın a 'Jurau Bey Fe ı etınaı nubeb1ytt nr- Aradın hir kıo rüo r•çtl. Ecıtbl 
• ız • yaa J Y ' d l t ı bu kınlı vahalara • uhk bir nlha bQkü d ı 1 •uıden iıtedjgv imiz yardımı mamau· t " 1 t dl ı . d m at ar.a JO a çıkarmıı oldailar1 

b 
vo nrmt ı e ve r..ııının Hray H 1 11 ııiyetle kabul edeıı büyük ı of~~ıi.n ,. r gez ı· n t ,. d, , • . ı oıkmas m t ' ID8<J!eD. menetll. Böy· e c er blret birer Klımlre ~elme~e b' , _ 

ltaretfle memleketimiıe ıeldiıın'I ıe o lmakla beraber Fertbn•ııft srDıellltl lafltlar. H9pıJ Taraa Beyı~ huıuru.• 
'-•an, ifa ettitini• vaıifenİll kudai· ı bfüüa fatk «l ·~'ebferlnde duyulm~ı çıkıyor , bllkümdnlınnın ıel a aıt11 t'lhU~ 
Y ti 

. JL- t kdir ttl . B'z' . 'Vft Ll< fok. iıüktımd..rhır ona ıruı. klan ıtılllteu sonra lfuu mUn11Jple Fftl lbnnı 
e ıı euctte a e nız. ' 1m ·B 1 · ld) a"'"~ı r bol ,. ç kltr ltı çü t k ı \ ~ 1 r. • i1 ı • r 11.ı • r.t 'ı ı ne .. e 1 K y 11 • ..·. ı • • , ?' .• · ı ıt olaıuılardı. Bh çok len c.muala 8Y· ~otarmek zere r• mlı elduklarıDı an'•· 
"~!raklanmı~dı •ukaddea tbır ideale kıranı k&ır. E iv a ra k•rııhk l~dırın da tr ,, edim·~: b r bayL J. l v • .. 1

l eD"IU ıt fstlyordu.· au ma:k ıtla bepsl lJ• hyorlardı. 
-;--lfttt etmiı oldunuı. ıspanyada z'y-~a t:otulmaaı li ~ " i e'ı«>ı~ ' edlr. ~· 1 , fi .. ·~ ıç ındc l 6 " 1m en çı • li ' ızı~ .Jlk. l rı ayn ~ üyük b, •d'J f ,tr1e beraber blru Turı!B B&y banlar• : 
flllıdiye kadar ltalya ile ~uı~aaın ~· t ~q .!. Buad~u ne çı lcı.r ? B ı m bur4 , kaımı celbcdt'o R u ı ta•ıı 111 0

• 
1 ıd ·ı tl~I iöndtrlp Turu Beyden Fctrehnı · _ Ben bir ftJ' - 1 K 

.. ul!arebe etalit ohlupu elbet bi· da lçtllunıı ıd ;.Q k.lm.ln lı .. b.rl olu: ~i. . , y ilpılmı,khlr K\lfse oltfu . M r ~ ' \ • ır ı 11 ı ı tı ;t mttc kare.r veımffltr ve bEıyttltı'i aof eyeıaem, ııuaa 
ltratair hrb~r tıtillıiııi öoltmek Mnrıfct yapılın ftyl r6stermcktfr. y. n;mda Hrr ~ ly. la ç1'carmışlatdı, Komın blt~üaıdarla ~():eyım, eter o rlsa rösterlrae bıa d• 
1.1 ' , • • d ı, k lı Bllhı.aasa uıal.tan rösterebllm~k1 1(. ı .,.... Buraaı rıedlr ı r n bu. alyetleıl K'~mtr ab'l ll&i ar1a,ad1. ıuunfıkat tderlm dfye cenp nrt· 
~~ yu~ızı yu.r uuuzu ıra ara ' Ifdırh ·~b4'b.aım ~u . cClmlelerlndo Diye s_ordum. lıahat vı> ı ci! ': ... : \ l f '! ı olmtı~'u. yordu. Fakat F.sre ... 111 her defuı•da H · 

hızıt11 h>zmetim1ze 'fe yardımımı~" ~ıkıj~t ohn tarlfları str.ıck bir parça - Bu,aa ı ılm<tl aobu u • a • u l Bu 11ralarda blr gıce Ferebı 11 bir rutan ıuale : 
ko,llluf olmaaı~dan do,a)'l ha~aten itl9tür. O hUluyl çok ılaylı ve lüz" lba~ılıyor. Itdır Ruıtaı ın luııh 1 ltı •.bcla rU1n gördü ~ Bir erkek ga1ık avç ların - Hayır b ' n bu~ uula ıvtenmtmı 
t '-'· d · t • t b 'k ı , u unur1ıt111 buranın uı ıtıerlnden r. ı k d • ~ •te~aUr e er ve ıız•rı e rı eye- muadan fazlı hıflf bir ı•\ıle rOrly . r, . R 1 11 "n u· ugıı bir kapana kmlmıı can betllle cenb·nı voriyord" v e r•l•n eafitrr b'r 
rı. ,. bu11dı ı"phem yok,. ~Akat bü ·tıa ray· t1anetı uı ara co• • olma "tıf)ıı J!p çup1111yor, bagnyordu. Orı~ 'l bu fe;yat· ..._

1 
nı m. h 1 · k -ar 

1 1 1 rt" 

' .... _ d d 
1 

k 
1 

ırmıı 1 1 
d . ., 'v • çup o ar• , 1'bı ı er n yr at 

G 
. _1 F k b .. l retl•• nğ•tn ~n t 11 mta e' tr · · ... , arır.a b r tıt 8'' yık koıarak ıeldl ve 

crçı ıcu~rııu ran .o. u soz e· tin ıuya nç'a terc'b edllcllll•I ıırenı Bu ktıçOk 11.lilaenln b ıklyealnl dinle erk Q'll J• ı dını e'itrck· oaun kapından retlremomlş olmık JfiıG.adea lrDltrık 
rlle aallmu ıllm etmiftır. Fakat medlm. "Ma'Qmıbaa mtiracaıt ett ğlm dikten soııra o,ıa d1ıQ. dikkatle baktım. klut ulmısıoı tomla eıtt. Fakat t u s .rada ve ııtılarak ıaımleketlulH dlıdlyorlar· 
laıl meatle AYrupa ufuklarıada ea· K~1makım Bıy lh11n Narl b'aa: f Mtnl m\nl bir bebe1t tvlnl andırıyor . ken•llıl ba,k:a bir kapana ıutuldu E•ktk <tı . Pu 1t1 ıd•n Kiımlr (f ktılala tebllkt· 
.. eie bıılayan yeni havadır. - ETHIA elek.tıık,l blllblre IU tulıa· ~~raf nı 1trmaıık.lar re~lr:.1•· kıı~ z~ i8Jik enı cı ku !aran dlt"sloe yardı ır y~ dür:n~s• 1h~1ııan ~· kUffOtlealyordo. 

t'-' __ 1 k t f: .. ;.., bı'r m•••da h yıpılacıkt.r diye Ulaı talbhı dea b!r tı,tan Y"PF11

1
111 1

' ~zer 0 lr , topır a edrceaı yude onu JOıüıtO bırakıp or· A znlarana nan oTamamıı oleın k:om•ıı 
ili m-..ıe • ıe aaau - dl BI il h be d b kubbet11ı e eaen-. peyıı r n aodır1 yor, 1 , . ._ lal d · Qd 1a l komite· enap vn · nae~ 9! • 1 u •e· - Q~omo':>ll hazır efendim . marıın~ 1l•t arı aruırd" Jraybo <'u g. ı t · hDkQ:adarlar Tııran be1e diş bmyorlardı . 

•~muı, a emt m a a • 11ledı merakımı bl' turJU tatmin edı· Fere bnaıuykusndanbtrdenbfre he1,c1n-
abade hem de btlttln devletlerin k~· aaedlm, şof6rtın bo intan bl:ı . tt.tıdklm:ıden la uyandı B:ru t.vvet rö·mno olrlu&u Tur.aa Bty bu~d:n clddt ıarettc tı' lı'ı.· 
but ettiii ve bupe kadar bir lürtÜ Su m~l11l her ltdıra rldenl bh' par· 'Y' dı Ma• karıya g: I tıeı aıı. ~Jıaımııı rüy11yı df'ştlnmı ğ, btt•'adı . Kendlrendi· oıyorJu. B'r a-un Pırfbnuıa d&d· sıaı 

' t.tl.ik imklaım bulımadıiı g6tilll0· 9a 4üıüadürın bir ııılr. Bir kİç gUR çabuk tutmak ~aum . Iğdır 'üouk olma- ılnt ~ buıunıııa çatt:dı : 
ltriıı ui ~ekilmeai pllnıoa aıtak kılmık tı.zr l' a or•y& ıılmlı olaa bir ıına r1tmen hz:l me~ruı ederek, yakın· - Bu, Afüıh tarafıı.ıdan bana . biı - D•ya diye &OfdU, k11Jmm btnüc 
Ültiya 1 bırakmamııtı;. ~ok klmae?eıln, ılyıuUerlnl bu yüsdıa dan tetkik edllmeal . llumreltn ço~ fşarı tt'r Kadınlıırın bO 'Oa fnca hts~eıfnr ıallp!eılnl reddtdlelnk.l • lbep ne ? Yok· 

ç lina teaerek lt·1ndan çek.Ulp ıtttlklerl ıhemmfyollJ m'nıular var Buna muka· rat .. ıen erkeklerin vefasız ve kllha ol· t lk t l 1 ? 
....._ • ook defa ıö1üımüt ve 1f tUmlı ı~ylerdır bll nkbmıı çok dar. Otoo: o'oile atlıdı•. duklsıı bu tDyad•n ptk roıel anla~ıh s a o.lu ıcn e,v e u 1 ° aıayllıD 
Cumhuriyet v.ınız hıllD kendini -·A\laba Hıaaet Ve Maıkara )'Qluna dQıeldtk: yor E~lnmem menuubnbı oldtıAu ~1 ( Ar•0

•• var J 
td~r Ti b1r pı1Q1da m<ttnekkll olaraı, Markaraya ılden yo', Melekli de· rala rda böyle bir rllyft 2ö:m,klltlm iıe , 

bayrlffil yaklacJyOf Itdmlıkl ıu aOı bpımatı hacet kal· ailen ve llıiıra cokyakınolao bir köyü11 takın nlonmr, aye~ını denk.al dcmık· 
"f mıdan lçlfebll'r. keaaı ıJdın ıcçlyor. Melekli Ue lgdır ten bıfia bir ıey d•ftd'r, 

Oteldi dıbı fÖZÜ( uza ıçu açmn uaaın!a )'O~Ull lkl tarafıırı ıöçmcn ev- Penbrın bndl keudrne yapmıt Ol· s ;rfn ·I Teerlnln ytdlnol cuma 'll•O 

· Kayıp nraniyor 

Bar
. de bl:ıl kt rtalıyaa ıu bıkluada düıücıenlerJ teri yıpılmı~ . Buıılat Iğdırıa Melekllyl dof u bu 1Uya tablrlDI pek. br ğeııdt n ıababll1fn 13 yaı'arındald kızı.a Süıcllı 

Y eDİ deneye iiriyoruz. 1 ld d ı. .... k b ı · d •lr . . ıOylenenlerl törlcc• ID atmıf o um blrleıtlrmeae yauyaoıklarıı.ış.. kim olu"aa olıun · ken1islne talip n en ç11.ua... ay o ctDilıır. Ş.m !J• 

< laı•akaledea 4tY .. ) 

•fı•ııa ltakalı•. Ateıler ıçınde ıtdırdr.kl buıüntımüıden Avımt der. ce· M~lekliyl ıcçtı ıc iki taufım}ıda olac ık erkeklerle evleıımemrte karar kadar nerede ol4utu ltlr Ulrlü aulıtıl· 
... alara ytlkıelttiii•iz bayrağUDız de lıttfıde etme~ lstlyonr ; ıörGltoek röı aıablldltır.e pa~uk tarlaları var. ver~I. Ycı,nıı bn karamı babas'nt bir mam•ş'ır. 
Şarktan Garba dojru dalıalanırken hu Jtrl rö·m• .. , feaı,edın ıly retleri Yıt' l fldanlu üzerinde bembtyu b'rer t~r:ü .söyltyemfyordu. Rlr a-On t:u mahal· K•n- n nerede o~dntwıu bl:eniurn 
oıau1a istikametini herbulfİ bir rüı- yap:nl'k nlyelltdeylz. Kahvtalbdan ıoa· çloek gibi aç,ım· ~ pamuk tohu'Dlan rO· ıa b ıbumın yerı'la ılttı. Asıl fıklrlcrlol ittS' 'y ·t T'ımına adrealme ~lldlr .. leılal 
llr tebdil fdemiyor. Düayanm dört r11 1 ı r ğ u Markara köptüıüne ıldtot~lı ıümUz ahyorıar. Ve ta uıakla Atrı dı ~ on biç hlaa•tti mlycrtk fÖf lec• konof •len ed .. rlm 
"ol v d bul Tıt k' b . l~d ır11 on ı1o'c:uz kllomıtıe uukh~ıDdald aı bambıık.a b'r yi!zle btıo bakıyor. aıata bışltdı : Ha•uı ~huri sllfıa M. dl •r•'laCI 
,, u •ııın a unan ur ıyt', eşe - 11 h d d t Lll ı - ·ı · ı. Sal• ti . 'll 1 Ö ) !11 Htı .y11. e u u um-::zu 8f1. Ont n teıtrlndtn, onun maıızaruından - Babı cılım , komıu hü• Qaıdaılarıc O u osun aar!ıı ,_._, 

1 
J•t harp uçurum.lan CIYannda do ı mc ~tedlr. v,. M.a kara m•vk tl l~dıran blr tOrlü kurtulaaıyorl.lı Nerı;yı rltsek !l•nl 1enden istemek fç'n elçl!u yo'a çı ( No 101 ) 
•ıırken, kılını bile kıpırdatmadı. olr m· ılre yeridir. o, nereden bakaa\t o,. Kartımız ir Rııı 
~tatOrldin memleketinde dü ıyac ın K hTe altı yı.pmttk. için otc'd D oık- bududu iç inde de birçok yükıek ve b 
biç bir l&öıcsinde bulunmayan bir t k ç • •fı y ı trk 1p tıd _, ,,.v h ı ku'llat kona· h clıtlar var. Fakat bualardaa blo blrı 
lı\lıurla etrafı seyretti. Qıoa d otru yllrl': y .>ruı. y ,,ı rl akl b'r mey- ıtnı beazemlyor. O d,ba büyük, dıbı 

• . .• . v~c d8n th.f':tl"rfnde• I boıt su d •ha ıf· 7ü1u~k. dıha Hrp •e daha marıab ... 
t•-klS ıncı C~~hurıyet y ılı~d, , . Akta·I ı ı nın•O" l f çtt!rdckslz ü1ü r. lerdn ıldık Bit ün lst• tı•e ntmeo rözüm mubak.klık 
"' Ua tltftDI hıtre ı n t ı a , 1 bk1ıntauın bab~u nde rr ı ı fıtut1l b'r bir dıfd Afrıya kapyor. 

•ttirecek nesil de yeti,m:f bulunuyor ka tı n 11 l tı y>p ı '< 1 tr ı rı n dlQn kııımlr - ll·hr ovası"' katedlyoı u~. Etıtfl a 
0.•Jetia hummali f•al iyet•le milletin, r nı dıba aorı))ecHaı: fakıt l'ztrlndt ıaıçlar Tar ... Fakat b.u şıyJen çok go. 
ltvaifi H itimatla aüıehareti karıt· bulunduiumuı .bü.ı ti11tt cısdd••' , bJrçok ıe fUpan p uırnk .. . Sıc 1k bir memlfk't 
tıkç• , en büyük istikbıllerbize me~· ,n,yıl mtık,z ı~ru~ı lCl.'teLd ı rbcok .-adar te oldv~u111uzu anlamak r lçln tl dtak ı 
.. lt E bü .. k · d 1 l' ' ll · rOı ~l. . puıullar b:ıtmak lh•m detll ... 0 \fB, .. ur. o yu esen ev e ı •t c· . b ti k . b k A Çok renı,, ( tra fı ytkaek •l•olarlı kendlal h nt.tlfrCDf ıe a2lad ı. Saııt yed ı 
il udretıııe yaalayan GyD ta· çn.1'•1• ve rO•ge!tnmrı tılr cadde .. , bu~nk olmasına uımen ıü ı atlfl al er 

· tGrke, •İlaa•t ve tilkraa. karpmızda atinl bir paık nr. Bu par· otoaoblldı terltmfle bışlı ' ık. ÔJltı vık.· 
IJ ~ t1: r ' kı alraıt&I pık 11Tk.ll bulduk.. !tı1lk ta .AUlb yudımeı1!11 otıum .. 

Ağrı Süvarı Tüm satın alma 
Komisyonundan : 

1 Karakös~dekl blrlH ltrln ihtiyacı loln 2( O ton un kıpalı l"llfh manan... 
ya konmottar. 

2 - Tah ulnedllen bedeli 80000 ltra, ilk le•nhıah 22nü llr&dlr. 
8 E r, llt.u?sl 28 10-93q cama aüııft 11at 12 de Kau"61edı nttn ılın kolll'•· 

vo ~ uada yapıJac!\c.t ı r. V• teklif mek.tuplırı •nt 11 de komfırooı ve •n ·fı ôJ· 
renmek lıteyeo ler ~nı elli kurut muka~lllnde komtıyoad&ı.ı al'lbUlrltr. 

'4 - İtl•klll~ rln merkOr ınıı Tc 11\tta Kar~k..6stdıkl kom!ı1oaa atrao1atla• 
re l\lıı olunur. ( 'No, 107 ) 4-1 



q -

Erzurum sulh hukuk mahkemesinden 
Erzurum lisesl ö]retmenlcrfnden Cevdet Karhdat He Erzurn 11un Ay11paıa 

maballe.s'ııden Dolma s ~ven Meh:net vı Ahınet VA muallim Hulus( karısı Naime 
n ME htl ıfeadl mahalleslrdcn A'ldulsemet otla H1kkı karı11 N ~dlme ve h tanbu\ 
Şııhz d başı Şeylbl.cr caddeı i 17 nvmarala hanede doktot Şerif karm Seniha "8 

Karsa tayyare muhaseb•clel Arif katı•ı Nesibe aralarıııdakl lıaleyl ouru dava11 
sonunda mahkAmeden sadır olup katllf şıın 15·7 937 ve 18/204. nyıh tllo ~~lbln· 
ce bunların Kevgiri köyünün ıımallnde vııkı ıutao f"blr yolu ve Kem on u ça· 
yırı ılmalcn KısılcderP- ve Mabanda alom guben Sucu otlo detlrmenba,ı ve 
Lezgl yo'u cenubm .Mloçay h11dudlle mahdut kışlak ve taraftarı ıarkan Ab1urrah· 
man terlaaı şlmalen Bekir gözul rarben lnt'a\r c•nuben çay ile mahdut çayır ve 
taratlım ıarlcım kôprü yolu ceoubt n bayir i'&rben Hatır. cıktan Mabımdah Yemtne 
ve ondan da Cımbı z Rızaya muteteı çayır tlma\en büyüle çar ile m&bdat çayı · 
rın b\lmllZBJ ede s tılmasına karar ..-erllml~ o lmakla satışın llln tarlbhıden ltlbare o 
bir f y sonra Erzuru n su ' t h lluk meh~emeıt bloas~nda yapılacağı arttırma ş~u t
nameslnln herk9S tarahndan ~örülr bllH.e~I ntıı gunU arttırma be" Oç rayrlmen· 
kol lçiı muhammen bedel 300 il•aoın % 75 ini hu\madığ ı takdlıde en son arl· 
tıranı taahhüdü bakı kat!mak üıere ar4hrma0:10 15 ıüıı dahı uz.tılı c ~ğ'ı ve 15 
inci rtın saat ı S de en çok. aıttıranın namına ihale yapılace~ı ipotek aah\bl a\a· 
cıklıJuılıı c.iacr alakadarların ba gııyrl merıkuller üzerindeki baklaıırıı talı ve 
masraf.- dair iddialarını evtak ı münıtelerlle 20 ıınn fç\r.de datrcye btıdlrmelerl 
abi takdirde lfrazlarının kabul cdlJmfyectğ l l ıAn olunur. ( No. 103 ) 

Ağrı Sv. Tüm Satın Alma 
~ 

Komisyonundan 
ı - Karakösedekl b\rllklcrfn yıllık ihtiyaçları lçla açık ekstllmeye konan 

beı bin kfü, ııobut onb•ş bin kilo bull'ur• ekslltaıe rüun olao 7-10-938 tarihinde 
hiç kimse talip çıkmaeıaı 

2 - K~nunun 4 l el maddesine lılloaden on rıın uzatılarak eiıtltmeal l 7 · 
10. 938 pazartesi eünü saat on ve on hlıde Karıköaede ıatın alma k.om.hyooun
da yapılacei. tır . 

3 - İsteklılerln evrakı nan ?Tu,,l'lfnc ' temlnatlırJle komJsyona hır gttn ve 
ıııatta mür2c~alları ilan olunur. ( No. 104 ) 

Ağrı Sv. Tüm Satın Alma 
Komisyonundan : 

ı - Kq'::ızmandakl blrlh.lcr için laııyvanlarır.a ihtiyaç lçfn kıpah za•fla 425 
ton •aman .. kstllaıeye aonulmu~tar. 

uo~L 

Türkiye fi Bankası 
1938 

KOÇOK CARI HESAPLAR 
ikram! ye pl4nı 

4 ad•l 1000 liralık tOOO Ura 
a » 500 • 4000 » 

16 • 260 • ~. 

~78 • 100 • '1609 • 
80 • .so • 4000 • 

200 • u • 5008 • 
88~ • - 21880. 

Karaluı 1 MUI, 1 Hazlru, 1 IJ· 
lal, 1 Blrlnal klnun larlhlndı 09klleeektl!. 

&• aı elli lira mHdaatJ buhmaa ile-
aaplaı nrtlara •abli edllectklardlr. 

(No. 4'11) 

Nünıune hastanesi 
Baştababet inden : 

1 

1 

I'! · '. ·! -.-. · ' · : r -

DOGU 
ilanlarınızı kabul eder, 

F l_R M AN 1Z1 
Bütün Doğuya tanıtır 
"Do G U,, bOyOk bir 
memleket parçası·nın 
her tarafında -okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgiai olan 
maeaaeaelerin gazetemi% va.da· 
•İle kendilerini bu 6eniı bölgey• 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

1 

2 - Tahmin beıt~ll 8500 lira, ilk teminat• 637 lira elll kuruf'Ur · Erzurum Nümune lnstaneafnln 938 
8 - E~slltmcıı 28 10-9JS cuma rnnü nat 12 de Karakö ıedekf Sa. Al. Ko.· yılı ihtiyacı olan nzı 4.000 9ogu 5000 

da yapıla«aktır. T~k.111 mektuplan 11at ı 1 de kom~ıvona verllmh olacaktır. k1lo ince mamt 22 9.93g günilnde11 10 • 

GAZETEMiZE 
g6nderiniz 4 - ş ırto!!meyl ve en~rı tomlsyooda gö :ebltlrlcr. lıteklllerln Karakösedı· ıo 938 rüııüae' kadar aÇlk eksiltmeye 

ki setın alma konlsyonuna müracaatları lllo o ı unuı. {_No. 106 J 4:-1 koı.ulmut olup İhale srfinünde talip Zll· 

hur etmedlllnden eks\ltme eyyamı ta li-

~ s r·· s Al ~~~~mk~~OO~D~b-----------------------~~~-Agrı v. um atın ma uzatılarak 2'l . 10 . 93H Cumarteml ·runO. Tr!.abzon Sıhhat ve lçtı• ma"ı Muavenet • d saat 14 de Sıhhat Te tçtlmaf ıimuavenet M 

Komısyonun an : mtldOrlOğünde ltsalesl icra edllfc,ıındea Mu··du··rıu··g" u··nden: 
talfplerln yevmi aıukd!de temlnaı ı mu· 

1 - KııQ-ızma"dakl bfrllkld için hayvanların yıllık lbtlyacı lola 550 ton ku· nkkata ne birlik.ta komııyonu mabıu11 
ru otun eksıitmeıl güoQ istekli cıımamıı Hl )•alden kepall zarf!• mUDıkaaaya mtıraeaat etmeleri nan olunur. . Trabzon vil!yeti Sıhhat ve içtimai muavenet MüdÜf' 
konulmu,ıur. ( No. VJ ) 4-2 · l"" l'r"' •• k l f }'} k "it ")"' 

2 - Tamln bedeli 13i50 llra, ilk t~mloatı 1012 ıtra:ır. U 5 UnUO lpa 1 zar USU l e e Si me 1 8ftl ı· 
a - guıltmeal 27- 10 • 988 perşembe günü saat 16 da Karakösede Sa. Al. - Eulltmeye konulan 1~ Trabıııondı nUmnnı b11tıneal 2 fnel kıııa 1~1 Komisyonunda yapılacak tır. Tckılr mektoplar1 s aat U t• kadar kabul edilir. Tohum fslah istasyonu atlla E'ektrllr, Kalorifer, ııbbt ve d'ter teslıattır. Bu itin muhım••• bt 
4 _ tstck lllerıa enelce ilin •dılen evsd ve tartlar dahilindedir. Teklif Mu"' du·· rıu·· ~ünden 737044 lira 88 l uruotur. 

mektupları ve l k tımlnaıtlarlle komlırena l'•lmelerl llln olunur. (lfo. 105) 4 - 1 6 2 - Bu ite alt eartnımtltr Ti evrak ıunlardsr. 

Erzincan satın alma komisyonundan 
1 - Erzincan ask.eıl satın alma k.omlıyoıınndan Do yilı retmlt bef bin kilo 

meıı odunu kPp~ll zarf usalUe satın ah1'acaktır , 

· 2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
8 - lık teminatı dört yüı elli llradu . 
4 - K11palı zarfla ekıUtmeıl 25-10-988 ıah gllnü ıaal 15 de ~rdrıc anda lÜ· 

men kararrAhındakl askert satın alma tomlayonunda 7apılaoıktır , 
f) - Şartnamealnl görmek lıteyınltr her ınn komlı1onundın parasız olarak 

r öreblllrler . 
6 - istekliler tekllt mcktuplarlle ihale saabndu bir uat ( evnllnc kadar 

2490 sayılı kınuııun 32 el maddesindeki esuata nyınn olaıak Erzlncanda tüm 
karargAbıedakl aaker t aatın alma komisyon bıı'<anlıtı•a Hrmlt veya po'i ıı ıı~ 

ıoııdermfı olmahdırlar. poıtada ı t O kalması kabul edllmeı. 
7 - istek liler teklif meklupıanyle btrU•tı kannowı emrettltt YHlkaları t: o 

mJsıon batlranhfuıa vermeleri. ( No . t 7 ) 4- 3 

Tohum lılth lıtaayan11 ile nOmuııe A - Eksiltme ıutnamoal 
fldanbtı arısındaki arazi lılah ls~aı10· B - Mukavele projul 
nu"ca is timlak edlleo•alnd•n buralaıda C - Bayındırlık itleri Gtnll ıaıtııım11l 
sUrü111 ve oklaı fş 'e rlnfn yııpı1meması D - Yıpı lılerl Umumt, ftDAI prtuamul 
lin olunu r . ( No. 101 ) 5 2 L - Vahidi flat listesi n huıust ıartname laylh111 keııt ~uluuı Mılf~•bl · 

F - Ptoj•lerl lıteyenler bu prtnımı ve ınakı 3686 kuruı betle! Dl ıoı· 
D O () U llnde Nafıa vekA!eU y•pı itleri U. M. D. Ilı Iataabul Trabıon Nafıa aıildOr 

terinden alablllrler. 
1111

,t 
iLAN T ARiFESi 3 - Eksiltme 20 10·38 tarlhtnde ptrfembı rDn11 ıaat 1 S dt Trabıoa Si 

g laal lllbllde ıutl •I 2~ ı.ur J t MQdür161ii dairesinde yapılaeaktır. 
~o '4 - Ekııltm5 kapalı zur umllle yapılıcıkbr. l•'t 7 

• • • Jfı • 5 - Etslllmeyı girebilmek f('ln lıteklllerln 33232 lira muHkkat t•J!
011

. 6 
• • lllO aelı.tulıu veya matbnzu Ye bundın baıta aıalıdakl vııltalınaı lr:ıpah uıt~,ı.t 

~ • • lü veçhlle koym11ı lhımdır. A. ITYelce ahnmıı dal•I vı muvakkat ••• 
1
,rl 4 

• • ~~? • ıffa kılınmış o~d~ğundan Naf a ve 12·8 ·88 tarihli ve 67 1L '50 11yılı tt-1 .. _,
11
, 

ıl • • • • mnc'b!roı Trabzon Ylliyetfnden ılınacak .ehtryıt vealkaaı B. 1931 maU ııatı 2 • 250 • • 
• alt tlearet odası v11lk111. ,~ıs 

1 • • • "'° • 6 - Elıllyet vr s'kılın talebinde buhmaalar 20 10 aa tarlblndıa ın ıı 1 h ... 
, . df ~ ilin Hrecıei. kimseler oo~u Gue- ıtın enel fıtfda ile Trabıon Yll&yeUnı mtıraoaat eclfc•~l•r Ti ba 11ma• 

K D • " E •• • d tul idare Mltdtırlftliine mO.racut etaı· da veslk talebinde bulunmayanlar ekalltmıye ılremeyeooklerdır. 
11

• 
arS alffil ncumenJfl en lldlıler. Dnuılı llhlıl lofu baıaıt ta· 7 - Tak.lir ıntktuplarJ yukarıda 3 1ladl maddede yuılı 11attan bit ıı~llO' 

1 - Borluk suyu 1~t.i r teafs ıl! kapab 11d uaullle 15 ıtın müddetle eksiltme· rtr• tatbik edllb. vıllLe kadar lıbhat M. D. daiıHlne &•tlrllırak okalltmı komfıyonu relt at 8 
ı t Kır 1 tıblarda tarife ~lr alıll makbuı m11kablllude verecıkUr. Poıta Uı rGadtrUeoet mektaplarm aHı•f 

11
,, 

ye konu muş ar' , mızı 1 linctı maddede yuıl ıutı kadaı ielmlt olaaları ve tl.ıı Mrflarıa mlliıtlr 1111• 
. 2· - ltıalcsi 17· 10-938 paıaı teıl gllııü ıaat 14 de Kuı hU~Qmat konaa~ için· fall11ll• ıluıır. lyfcı kapatılmış olaaaı lb1mdır. Poıladı ola.cık ır• lkmeler kao•l"ıdılıD•"· 

deki daimi encümen odasında icra oluoaoektır. Adreı delltllr••k 2&Dtuıaıtak lo· ( ıto. 70 ) ' -" 
8 - Kealf ve ekılllme şutnameai aürel ko.nlıyonunda H Nahı dlrett6rl0· r.tı tabidir. 

tünde görfıleblllr. DOÖU Abona tarffeai 
4 - K~ş'f bedeli 22936 Ura 31 kuruıtur, 

5 - Muva~kat teminatı 1761 Urıdır. 

6 - Tallplerln teklU mektuplarını mUhüı •umUe Jyfcı kapıtmıı olarak ıaat 
U dl kadar dalmt •ncnmen komlıyon rl7asetlaı nrmfı olmaları, poıtada vuku· 
bulacak gcclkıcelır kabul edilmez. ( No. 100 ) 4-2 

Erzurum Satın Alma komisyonundan 
ı - E ·z~ram g arnhouunun lbtlyacı için 30 bin kilo plrf ncln papalı zarf usu\I 

le 11tın alanacakdır. tahmin badeli 6750 lira Uk teminatı 506 lira 2! tu...uıtur. 
2 - Şartnaaıeal Erzurnmdı levaıım lmlrllatndek.I satın alma komisyonunda 

r6rüleblllr. 
3 - Ekltltmesl 24· 10 938 paıarteıl f llnn 11at 11 dı Erzutomdı satın alma 

komisyonunda l' apılacakflr. • 

4 - T klff molttup 'an lbalı ;ün ve Ha!n:dan bir iaat entl lr:omrıyon baı
kanlıR"ı a verilmiş olacaktır. 

S - K nuuen Hrllmeal lcabeden vuıUdn teklif aıktuplarile birlikte komi•· 
n na v rllmJı olmıhdır. ( No •. 81 ) 4 -s 

8ıatlf il 12 Ll11 
Alb aJhlı : 7 • 
uo aylılı • :. 
Blı aJhlı ı 1.50 • 

ECNEBi MEMLELEKETLER iÇiN 
Seaıllfl 24' Lira 
Altı arlılı : 1.. • 

Hususi ilanlar için ayr1 
tarife tatbikedillr. 

Sıb•p H Btım11barr1ı 

ciHAD BABAN 

Uaıam.ı aeırlrah l•uedea yut lılerl 
Ktıdürü : izzet DELİÇA V 

auıı•ıl& , ••• noQg ' ...... , 

Ağrı Sv.Tüm Satınalma 
Komisyonundan : ~ 

1 - larıkOıe BJrllklerlaln llıtJJHI l9la 34.00 kilo saburı alnıae:ktır . ·~· 
ekı'ltme1• konutmqtur. Tahmin bıdıll 1700 lira ilk tıalnatı 127 lira 5, k~rat ~· · 

?. E"-1Utmeıl 26·10·988 Çarfınba rOnQ uıt 14 bııçu"-da Kara\:öu tull 
aılyonuıda yapılacakdır. "ıd' 

3- Şartnamıat ve tvl8fı ko•lıyon'a ı~rlltblilr . l1tık1Uerln •takilr ru 
·lk tıalaatlarlılo komisyona müraoaıtlaıı. ( Net fi t ) 4-2 

Karalcöse Sahnalma Komisyonundan · ıı· 
1 - ıtarak&se birlikleri lhtlyaoı I~ ;o 121500 kilo kuru f ıaulya aoık ·~~t· 

mıye k•n•tauıtur. Tab•ln bedeli 2117 lira ıso kuruıtıır. hk tıalaatı 164 Ur• 1" 
2 - Ekstltmtnln 26 10 98R Cartanba f ÜllÜ sut 14 de Karata11 Sı. AJ, 

da 1ıpılıcıktır. 
3 - httkllltrla ilk teoıluUadtı kodl iıyoııa •ürıuıUarı lllıı eltılİlur. ~ 

(N• I~) ' -:." 


