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• 
a Hataylı1ara cevabı 

«Sizin için saadet ve refah dilerim» 
1 r 1 tfll n D r ist:ı ııbul 6 [ A. A) - nıişl crd ir. 

"'--- At~ türk Hatn vdcın 
lJ f~~~~·· r-=~- ·····~·~ı:j a l dı kları tazin{ te- S izin için a rtan 

Atatür~ün ve Türk azm:n~n 
~utlu b:r zaferi 'ir 

.,atay Zaferi i Anta!'?'"• 6 A. A. - Düıı .sab_ııh saat '. ~ekkü~· tellerine aşa-/ sa:'.det ve refah di
~: beşten 1 tıbnren Ha taya gırnuş ol:ın ,. gıda kı cevabı ver -

1 
l erını . 

ii<.J~faa ettir!,imiı tez 
\•e arwl.trıuıınt uv-

~un ' 
1 

olarak k:ıti surette 
ıalIPr]iJıııiş olan Hat· y ııw 

f;r•lt· İııdc va rıları ıı~·t icr 
lıt:r ' .r·~ den öııcf' ius ~ılık 
ht· ub L ına, yakın şaı l\ııı 

cır ı ,. t t • e u unnıa ı namı 

na 1 ·ı· 1 1 lı · · .. zanı an ~:111 ı ır 

zaf,·ı·Jı' r. 

Türk azminin. Türk 
h:ı 1 • 1 

ıc eıtlının crprÇ(')Jr:-
lirdigi bu zaf~r, Tıirk 
<lı·' 1 iın t:ı ı ilıiııcle hir dö
rııı ın 1 ı ~ · · IOı\tası oldtWU o·ıtJI 

<l 111 ~ n bnrıı:;ı taı i7ıin; de 
fir•t{•fl' 1 • r '}A • l • Jır S:l\' a Ul\C 

'" ı . ~ ııı. bulıınnıal,taıJır. 

Hatay zafeıil~ :, akın 
1rk Ltiıu.ırını ve dohl 

Yı-:ı"' ,.. ,, ı. . ~- cıııı~a u:ırısını u0-
7.al · · ., 

Jılecc·k uı··· J·o"r dii 0·ıim (•. . ... ,.., 
\lJ2t"ı l .. k 1 k lı' 'l": ınıı~. ·ırk a~ır ı • ır 

1 Uık ) ıırdıı i til,J,1linc 'r 
ıu .. 1 

guı ı hile kul'.ıgınc .1 

~aş:ıy :ı ıı \'P. hiivii\Crı Tüık 
\'.o~ ı • • uğu hak.kına ka\'lı~-
llıtı~ tur. 

1 F'Prag-atlı, sabırlı ç.ı 
ı •n • . · <lıarnnd·ı Ilat:I\. la 

tıı k. ı. ' 

ı 1 af eıh•n son 1 , lı 
lttv·ı· '1'. k' F~ • '> ur ıye ve :an::a 
gılJi Yakın şarkta eıı ku\·-

~!, kıtaatın1ız geçtikleri bü tü n yerlerde • 
• ş{.h:r ve knsabnlarda en coşlnın tezcı
. hürat ile karşıh111nııştıı-. 

•• 
:~ Bütün Hatay sevinç ic; inded ir. . -• 

~·etli barı~ ('tke:;i iki ulus 

ar.ısında gt>çnıişte g-tiriıl 

nıeıniş bir do8tluk köprü 

sU kurulmasına imkan 

'ermekle k:ılınmm~, lıu 

do ıluğ:ı y:ıkın ~ark .. tikfın 

ve duruluğunun kuv' etli 
bir sa,•gacısı olabil• cl'k 

Lir istikamette 'ernıi~tir. 

Orclumuztrn çok \'erefli 
bir v:-ıziie al.ırak Jlatfl) n 
!!'İrme:-:iııdPıı dolayı ne k<1-
dar iftihar duyt1ak yine 
azdır. Çiinkii öz Türk yur 
d u Hntayın Tiirk çoklu

ğuna 'P kUltiirline daya 

uıiz k :ı l manııştır. 

G iiniil hcı:;;lıığ"u 

rı., yolu ilP knbnl 
I1 at ay istik lftlnrn 

Y(' lın

l'd iil'll 

do tn 

ııııız Franv<ı, k:mlr., ~uı i 
ye tarafıııd:ın c.ırıd:m 

sayğ'ı gösterilerek yapılan 
taahhütlerin yer'ne gdi

ı ilecrğiııi çok uıın:yoruz. 

\' c bunu her ._ı>yden ziya
de iıı..,aıılığ·a \'O g-PtH.'I ba 

rış·ı bir lıizmetlt ol.mık 

bekli) o ruz. 

Yoksa lıir ;mıhnrri r 

:ırkada~ımı1.ın dediği gibi 

l>u dafa da t<ıahlıiiıler tu-nan ('rkiııliğini ve crııni
tulmazsa kendimizi lıl·r 

~etini kökle~tirmek öde- , 
Hirlü taahhütl•·rdt•n nı.ndc 

,·ini iiz<'riııe alan Tiirk 

a"kcırleri, Hat<1ya ~ :-dııız 

Türklıı~ :ıid mrnfa:ıtl<ırı 

Iwnıınak i1;in dC'!'!il, nynı 
ı·ıııınnda int::rnlık ve barı~ 
hesabına nıedeııi Lir vazife 
gürnı+ k için girmi\ bulu
mı~ or. 

ııi '"Rat<t~koıu:s 
malaı ilP imza koııu-

hrn tPahhııtlt•re. 'enlı•11 
sözlere artık İ) i uiycılerle 
riayet edileceğine şüphe-

~nync:ığ;ıımzı zaten ipti 
t.lafn iiarı etmi~ lnıluııu~ 

yonız. 

Hatay zaferi, Atnliirkii 
YC Tiirk azııı i ni n kutlu 
zaferidir. Onun nıuv ıff:ık 
yliriiyü~ii karşısıııda Türk 
olmanın haklı gımı nı \ c 
şrrrfiu i duyan lu r Türk 
yurtda~a, ldat:1ylı Türke 
bu Ş3Dlı zafer kutlu olsun. 

Siret Bnyar 

efin 
Y urtdaşlara teşekkürü 
İ-. t ::ınbul ü (A.A) -
Rt'isicü 111hur Ata
türk yurdu n her ta 
n\ f111<.L1 il o-elen ve o 
vrl ta nd H şlann S<:Vİl'Ç 

ve heyec:1nın ı bil-
, diren tellere as·1 ö·ı-. ~ 

da ki Ce \·abın Ana -

s ile iblnğını en1ir 

bu yurnıuşla rdır· 

Ha tay ffl illi nıese

le 111 izin dostça ted
bi rle rle ınüsbet ne
ticeye ul aştırılnıa -
s ından duvulan se-

" 
dolu Ajuısı vasıta- . v i ııç yerindt><l ir. 

A e 

Lo ndra 6 ( A.A) -
Adenlİ n1 üdahale 
konıitesi ni n dünkü 
toplantısında kara 
kontrolunun tesisi
ne Deniz kontrolu
nun tnkviyes i, gö-

ü ahale 
it esi 

nü11ü lerin tahlivesi ., 

nıuharipler hakla

rının tanınnıası üze
rinde anlaşılnıış bu 
kararlar her iki ta
rafa bildirilrniştir. 

Japonlar bir şehir daha . "" 
MŞ a e er 

Nankin 6 (A.A) - J keşy i tamaınen 
ı Japon kıtaatı han- 1 ğa l etn1işlerdir . 

. 
ış-
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Türkiyenin ilerlemesindeki sırlar: ŞEHİR ve 
İLÇE 

KrEMAlb AT ATC IRIK 
Oöktcatöır <dl~<ğıö Do 

o~D~lhlc§lt~n<dl Olra 

il A B E' R L /'.ı' il İ 

Beledi y~ r~isimizl T ra~om Hastanesi 
Avustralya'da Sidoey şehrinde Yunanca 

olarak çıkan "Etnikon Vima,, gezetesinin 6 Nisan 
tarihli nushasında f nğilzce olarak intişar eden 

ve Rom Landcn imzasını taşiyan bir 
başmakaledir 

geıdı ~·r . . 
Beravı tedavi izin- taulul uıttı 

li olar;k İstanbula 
git n1iş olan Beledi
vc reısı 111! z Aziz 
Urns, c.lün şehriıııi
z · dönnıüş ve işle
' ine başln n11ştır. 

Şehrinıiz Trahoıll 

hastcınesi tabibi Fa-

- IJliııkü sayıdan mabat-

Bence Keın:ılizmin en 
büyük başarısı Atatürküıı 

hatıl itikadlar \ ' C cehalet 
ihic:ıgfılıı şeklini almış o 
laıı ımıtlak bir itikadı or
taıl:ın kaldırarak onun ye
rine pıatik bir iman, icti 
mai hizmetler, amme saa
deti ve memleketin refahı 
uğrunıla hodbinlikten te
mauıilc muarra bir i~ bir
Jigi fikrini ikame etmi~ ol
masıdır. Suiistimal maddi. 
menfaat peşiııcle koşnıak 
lrnsı.ıslarıncla IJirbiı lPrile 
yarış eden şeyhlerle kötii 
lıir memur sınfının idare
si altında kalmış olan eski 
'l'ürkiyedc bu meziyetler
den biç biriııc rastlanmazdı. 
Atatürk, ınenılckcti içine 
f:.Oktuğu yeııi ı asyonali
ıiııı ile Türk vatandaşına 
'c bil ha. sa nüfusun büyük 
bir ekseriyı•tiııi teşkil eden 
köyhiye milli ku v\'et ve 
kudı etiııi idrftk yolunda 
) eni bir tliz ''erdi. Hakiki 
ve dinaıııik islami~·ctin 

m3n:ısmı öğretti ve onu 
şiındiyı> kadar nwç·hftl o
lan kfiirıat içinde Jfı.yık ol
duğ"u me"kie çıkardı. Ev
velce bir toprağ'ııı mahsul 

ver ınmee. i, uir agacııı yemiş 
siz kuruması, bir hastalık 
hribi her türlü muvaffaki
yetsizlikler kader \ ' C te
vekkül zilıııh· etilc ~ik~wet 

w • • 

8iz kar., ılanı rdı. 1'ü rk i yecle 
islamiyet IJu derece <leje
nen: bir hal alırn~tı. 

Her tilrlü rnuvaffakı - 1 

yetsizliği mazur ve haklı 

gösteren "inşallah,, giOi 
tevekkül zihniyeti terak
kinin en biiyiik engdi ve 

t••ıııbeller ile ihtira sızla 
rın en büyük istinatg!h
ları idi. Atatürk Aııado

lu beyabanıom ortafjında 

yrpyeııi lıir hükumet mer
kezi kunlu ,.c uu ~ehrin 

yanı lıa~ınd:ı lıiıılcrce Tiir
kıin sık sık ziyaret ı>tti

i'i'j u li "iı k \'C modern bir n .ı 

çiftlik tesis etti. Bu çift-
liği gl•zt>ıı Türk köylüsü 
ç:ılışkanlığın, bilginin ,.c 
azim ve e.clJatın bir çölü 
nasıl miinbit 1.ıir toprak 
haline soktuğunu ve in
:;anın tabiatın c:;iri ol
ınakıan nasıl çıkarak ona. 
lıfıkiııı olduğunu hayret
]Pr iı:iı•tle görüyor. Bu 
pnıtik IJuluş köylünün 
~im<li~·e kadar bağlı kal
dığı kadere rıza zihniyc
ıi üzerinde hakiki bir in
kılfıp yaratiyor. Tanrının 

yem bir mefhumu-ki ha 
kiki islföuiyetin mümin
ll•re veı <liği mefhum da 
hudur- iııs~un. hayatı ve 
i~i yeııi bir aııhtYı~ tarzı 

it' ., ... 

hayatına hiç. bir zaman 
müdahale E•tmez. Hatta 
Tür kiycnin biricik mare
~alı dahi hususi hayatın

da dindar uir ınüslüıırnn
dır. Ve Kemal Atatürk 
dini vazifolerini ifa çok 
bu~usundaki dürüstisiıw 

telnıih.u1 ekReriya kcmli
ı:ı.iylc mUl:ltafada lıulu

nur. At:.ıtürk diui niifu
zu, din ile alftkadar ol
nııyan bayat sahnelerin
den ve şeyhlerin menfur 
bir alet olarak kullandık-
ları sahalardan 1-. :ı J. lı r 
ınıştır. Çünkü l.ıu ~ekil 

deki din tesirleri terak
kiye mani teşkil ediyor-

Hoş geldiniz deriz 

Doktor Halil ,, 
Me1111eket hasta-

nesi dahilive n1iite-
hassısı Halil Bavn 
bir<lyizinle dün İs
tanbula gitn1İştir-

zıl Örenel izinli ola

rak İstanbula git
ınis ve verine vekil . ~ 

olarak Gaziantep 
Tnıhonı nliicndelc 
reisi iği doktorların· 

dan Aziz Kutny gel· 
nıiş ve işe bt1şln"' 
ınıştır. Başnrılar di
leriz. 

Nafia vekili 
1-eUAK$AMKi--

Bu ay içinde Ana-: radyo proğranl~ 
<loluva bir tetkik sa· 

du. Şeyhlerin ve iman' · v, eth;tı Y<lJJ:ıc;-ık 0 _ 
ların faaliyeti cami du lstan~ul Ra~yos~ varlarının i<;irıc hasre<lil- lan Nafia Vik İli A 1 İ 
miştir, Bundan lıöyle din Çetinkaya İzınir ve Saat 18,30 da Tepe· 
ulemasının, vatan la~ların Ad · ana ya ug""rra nıası, başı Beledı"ye bahçe tcrl>iye,·i, mesleki ... ~ ka- -

nuni ha)':ttırıa ıııüdaha _ Sı vas, Erzu run; hat- sinden naklen hafif mU· 
yaratını~tır. 

Tiirkiyedc lıulun<lu _ lelerine müsaade edil111i- tı inş '"ı:-ıtını da tet-
1 

zik, Hl,15 te Eşref Şefii' 
~um müddet zarfında hiç yor kik etınek üzre bu tarafında spor nüsabtı· 

-Sonu Var-::o b l 9 bir şey, ne Alman tar- h~ y;ı} j ye de gi tınesi e eri, 19,55 te Bors 
zııı<la irı~a ediluıiş olan h l haberleri, 20 de GrooviQ 

T •• t •• d nıu ta n1e görül-
lıastaneler, ıııekt ·plcr ve u un en rasathanesinden nakiefl 
1 k ~ t b" 1 n1ek tcd İ r . ıü ·ume ın:ı arı, Ye ne saat ayarı, Sadi Hoşse6 
<le Ankar:ının muntazam s ~ ~ 
IJjr Jı}ftll daire, irıdf~ İll~:l ınara aA g\Jı 1 Ve arkadaşlarl taraf1Jl' 
cdilıııi:- oh:ıı n'nİ IJiııc.ıla- il Rizede Çay dan hüzzam Ye nıüıi·~ 
rı be:ıinı uz~rirııde eski nak, halk türküleri, 20,4" 
t..ıir iktisad mensuplarının Bir ~tacar Kiın- yetiştiriliyor te hava raporu, 20,48Je 
pratiK bir hayata alı~- 1 ycı gi ri t lı l ünden sı · Ömer Riza Docrnıl tıı· 
nıak hmrnsunda göster- ! o-ara kağıtı yapnıa- Erzurunıdan bil- rafından Arapç~ söyle~ 
dikleri yüksek kabilivet ~ .. 1 • • • • . 
karlar tesir bırakmış d<' ga nıuvaffak olnnış dırıldıgıne gör Rıze- 21 de orkestra, 21,30 d9 
~iluir . .Mamafih Atatiirk tur. bu suretle kağıt de çay zeri yatına Semahat özdenses .;c 
~eytılere ,.c iınanılanı nü- yerine sıgarnlar bu ı büyük bir önenı ve- arkadaşları tarafındatl 
fuzlarım kullanmakta de- şeffafvcincekuşak- - Türk musikisi ve bıı11' 
vam müRaadcsini vermiş ri lnıektedir. Bu ha- şarkıları, 22,10 da övvot· 

la sarıln1aktadır. ol~aydı, bu neticeye va- va J id~ yi tişdiri lecek ni birahane ve IokanttJ· 
rılamazdı. Fakttt unutul- sından naklen konser, 
mamalulır ki Türkiyede Kinı Y~ girin bu ÇCl yla r sayesi ndc .M. Kemal idaresinde 
din.Husya<laki gihi me- keşfini Aınerikan «fiOO» bin lirnhk de- orkestra, 22,50 de l"ofl 
nedilmiş '·eyahut Alruarı- t Üt ün fa brı kcısı bir vtzı n nıeınlekette haberler ve ertesi gU· 
yada'd gibi ta1.yik poli- ·) I l k I e- nlin• progrv amı, 23 te ss· 
tikasına tabi tutulmuş de- 1111 yon c. o ara satın a acağı t~hnıin 

1 d 1 
at ayarJ. 

ğildir. Devlet ferdin diui a nııştır. i ınektedi r. 
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Timur Gürgan ~ocut Esirgeme Kurumu 1ı - ~!~ A~~= 
Çocuk Bakıcı okul kabul Bur..ı ıv Kr~ ~Sn. 

İnceleyen 
Zeki Teoman 

,.... . 
şartları Arp:ı .. -= 2 ı · 50 

On ı llirçuval)650 ·I 

(Ş ere fct tin Alinin 
eserinden alınmıştır. ) 

~lınnıa şartları şun- \ 
)ardır: 1 

-1-

Çocuk Esi rgenıe 
Kurunıunun Anka
radnki Çocuk Ba
kıcı okuluna 1 Tenı
nıuz 93 den itiba
ren talnbe kaydine 

c- öıosu muınv:ıl:marak 
~crı . 
Be .:e~kantc getirildi. İmam 

kırın v·t .. "J l" . 'ııına gunıu < u. 

7 ;,,, ,,,. ı ·.. I I ":. !JI I a,. 111 ı a 
b;[fJİ IYJ .'-ıflJl,fjfll 
T' Jınıır; Bilginleri çıJk 

se\ er 1 . · oıı arı vaııınd~rn hı~ 
a. \'tı J • . nazuı. 13ilrri11lcı le her 
ıaıııa o 

ıı konuşur. oıılarııı 
Sözle · · . · 
1 

• rıııı l · ılftk~ydii~:ut ka 
)tJl Cdc>rdi. Tiınur zaına-
Iııııcta S k 1 ·ı . eıner·aııt Jı gı 

ınerkczi olınuştı:. I .. ilozııf, 
~air t .. • · 'nı:ı cınatısıt•n, fıkılıı;ı. ' 
res ·· · nın. ıııHzı y11n. :-ıhlflk-

~ı, ıııiitPrrih . Jılg:ıtı;ıları 

daiınn. kı>ndi yollarında 
«;alı.,ııııya he\·eslendirirdi. 

1'imur, şehirlerde mer
ıııer 
dı •nozayıklı, :ıltın yal-

ılı • · ı · 1 . ' Çını ı Jınalar:ı he· 
\'(.\~lh· l" 
1
, • c ı. llaııı:ımlar, lıas-
~tneıe ·r, k:lğıt vP ell.ıise 

tpzf)o:" 
0•11 ıları ıııe>:citlrr ca-

ltıilP ' • 
wr, 8arn\']ar köprüler 

kerv .. ' ' 
tı. aıısara.yJaı· yaptırıııı~· 

·~·imur mimari de ça
lı. tır,1 ·ı . 

ca Bahacttin, lınanı Hu
hari 

Şairler: Liitfullah Ni

~abori, .Ahmet Keruıani, 

KcmalPttin llokcndi. Mir

za Halil, Abdurrahman 

C'aıni, Hatifi, HiCİ\'Cİ .Mol
la Xehayi. 

Tarihçiler: ~erefcttin 

Aii, Abdiirrezak l\1irhun· 
de . .Mir Ali Şir ııcv:ıi 

Lfıgatçı: Cı~zri, Mir 

Ali şir ncv~ıi 

Alılfı.kçıl:ır: IIUıami, 

Cbcydııll:ıh Ahrnr, tıtcv

lana I•'a,Jlı0ttin. Molla 
Ebulgafur, luıam Berke, 
Teftezani . 

Ma nlcılar: SU heyli , 
Muinettin, Alımet Kcrurn
ııi IHiseyin Giray, Şes
uann:ıınc ..,ahiUi ve L .. y. 
rn - .Mecnun romanım 

Türkçeye Uyduran Meh
met Salih . Şab- llervi~ 

' s:ılıiui Hilftli 

l -Sonu Var·-

1 başlann1ıştır, 

Ka \'ıt n1uanıelcsi-,, 

ııe Tenııuuz 938 ni
h ~ı v~l inde son veri
lecek tir. Okul ya
tdı ve pJrasız<lır. 
1\·d r İsa t iki sene
dir. Dersler nnztıri 

\'e pratiktir. O!<U· 
lu lllll\'tı ffakıvetle 
b itirere k dipl~ına 

alan Bayanlar Ço
cuk Esirgeıne luı
runıunun göstere -
ceği yerlerde iki se
ne n1aaşlı olarc1k 
ça lışrıH1 yı deruhte 
edeceklerdir. 

Ol<ul valnız Ba-., 

yan la r içindir· 

Çocuk Bakıcı 
1 ! okuluna vnzılnıa ve 

1 "' 
--------ı-

1 - 18 yaşından aşa
ğ 1 olmamak. 

2 - İlk mektepten dip
loma almış olmak. (Or
ta mektep ile Lise ta- . 
!ebeleri tercih edılirler) 

3 - Sıbhatı yerinde ve 
ahiak iyi olmak. 

4 - Okula yazılmak 

istiyenler (Ank a"a Ço
cuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi Başkan-. 
lığına) adresine istida ı 

ile müracaat etmelidir
ler. 

5 -- Kayıt için gerek
li olan evrak : 

Mektep Diploması 

Nüfuz hüviyet cüz· 

danı 

Sıhhat ve aşı rapo-
ru 

Hüsniihal ilmaberi 

Üç fotoğraf 

ı >m·ı -- a ,--
Nohut -4- 50 
~ıer<'iuıek 4- 50 
Pirin~ - 25 = 
S:ıdc Yağ' 85 

-Tere yağ'ı--= = 
Zeniıı va~ı GO 
-· - ·~ ----
Yiirı 30 
l>Pri - 32 --------
B:ıcleın 22 

J_~adt'm içi ö5 
Ce,·iz 20 

J:_;~z ı·-:;. ı.;_i __ ,,_4_0_ 
Malıif· p 30 

---ı--
~1:17.İ 12 

'1'01. ~ı)kcr 
Kalı ve 

O:) ,,_ 
125 - - ----

Sabun 45 -- ------
Çay 
Kuru üziinı --- ----
Pekmez 22 1 ---------
Hal 45 
11e:;t il 
~tıı·ıık 

Kurduğun1uz fab
rikalar ve yaptığı

nıız Den~iryollar hep 

ulusun biriktirn1e 
gücüne dayanır, bu 
gücü arttırına senin 
elindedir. 

• "' gı Jı lisa ııd:ı da ça-
lıRtı \ 

• · 1 cern<'eYe ve Arnp-
Çav... l . ı·ı· Ç • ·~ ın '" eden t ı ı a-
ğat:ı,·ca . . d' J" •ı . · ya çcvır ı. '-c ı-
dısi Ç·... t " .ıg:ıtayca koııu~ u, 
Vazı· ı D 

T ra~om~an sakın 
Bilhassa .kara si· 

neklerden kaçın 
ve onu yaşatma 

Mardin Satınalma komisyonu 
Başkanlığından 

. uı. aşkalarıııa da yaz-
dır l 1 t ı, (0Jlll~turclu. 

Cinai 

O zanıaııın Lıilgin ve Tr u hoııı bulôşıcı 
sanğatçılan ~unlardır: bir hast alıktır ken- Un 

Sabun 
d·ılıt' ' 'e .:ocuklnrıııı s a ,,,_ Matematikçi ıeyiç be- • a e yag-

l!a ı •ı ... l 1 k Ekmek lma-P arını icat ed~n U ug- . <:oru çare o ara 

Kilosu 

~5000 

1200 
900 

25000 
B 1 liyesi ey. sık 51k ellerini sa- Süt 9000 

Hc;;ssam- B"hıat. \ bunla ylka kendi 1 Yoğ'urt. 6
8°0°0°0 "' Koyun Eti 

n1endil ve havlunu keçi Eti 4000 
Miizisycıılcr - Kul ~lalı- ı il l 1 ~eker ~ ı CO 

llıtıt, ncyei Hacı Ifafız k u a 11 çocu { a nna Pirinç 3000 
~clfil, Harpçı Şad i, ınu- kullanana kirli eli.. 1\rpa 8000 
~anni llcıci llal'ız , Ş<•yhi, ni kendi gözüne ve Odun 280000 

~1~1:likuln Hüseyin. Gulam çocuklannın gözle- Askeri Hastanesinin 

· ri ne sfı rnıe bi 1 hassa 938 yılı senelik ilıtıyacı i-

Uilciler: Hoca Ahmet kara sineklerden ka- t;in a~a~ıd·l cin~i \'C mik-
hııJk dili\'111 yazıııı~tır. 

0 
U ,3 t 1 tarı vaıılı iaşe maddeleri 

'r· · · ı·ı çın ev n ' şq 111::1 \ . • • ııııurl eıık, :Mirza lla ı , J hızaların<la ya1.ılı ~ekıl ve 
Seyit Ali Heıııedani, Ho- 1-----------

Teminata Ekalltme 
şekil Lira Kr. ihalenin tarih, gUn ve aaatı 

Açık 22 50 1ü / 7 / 938 sah 9 
4ü 
57 
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40 

" 36 

" 
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48 
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,, 27 
168 

80 
37 
~7 

fi O 
00 
00 
00 
12 
50 
00 
00 

,, 
" ,, 

,. 
" 

ı• 

tarihinde eksiltmeye konul-1 
muştur. lstek1ilerin ı;;artları 
görmek üzre iş ~matlarında 
8 inci Hd. Taburu Garni
zonundaki Satın alma Ko 

., 

. , 

,, 
·ı 

,. 

,, 

ll 

" 
" ,, 
" 

" 
.. 

n ,, 
" " 

" " .. l' 

" n 
,. 

" ., ,, 
,, ,, 
,, .. 
" 

misyonu eksiltmesine gire
<'f'klcrln yazılı teminatları 

ile ıneıkfır g-iin Vl' saatte 
komisyonumuza müracaat 
ları ilan olunur. 

4-7-9-11/7 /938 
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