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Pa1aıteılden maadrı her rilD çıkın 

&yı!ı ber yerde Pi kunıştur ...,, 

G ZE 
Bıunlmayan •&ular geri verllrr.cı 

~om ada aş~st şen eri yapıldı 
F'ransa hükfım~İ:i, huduttan hükfımetci lspanyayayapılan yardımı 
kesmedikce, Fransız- Italyan müzakerelerine başlanamayacak 

'f--~a_e_t-ed_e_n_/ ltalya Franko'nun nihai/ Dağdan yuvarlanan bir 
atandaş 1 f · · b ki· t ·· k. · · d. D UnYanı~ bir çok yerlerinde. cemi-. za erını e ıyor 1 aş uç ışıyı ez ı 

t-~~et telflk~rlnfn lhor ve amansız 

~J~~~~~~ı~: i~~~~~ c~it~~ İtalvanlar Faşist şenliği gününü neden Bunlardan birisi öldü. Diğer ikisinin de 
r , : kurmuşlar, ferdi, müst.:'l.hsil ve M . • l ? 

~a.~ ithale getirmek ıçln teşebbüslere; 29 ayısa cevırmış er. 
"'tıı~t?nl§lerdir. Blr maltk.Ctm, cezasını ' 

hayatları tehlikededir 
ılaııe n sonra ft>ir posa gibi cem:ıyet mu-: 

Ceza ıı.tılınamalıdır. Eğer o vatandaşda 
ili} eı ' !.'ilah e<l!ol ıbir tesir yapmışsa, o- 1 
t~~ 'b~llden tutmak, onu. düştüğü badi -1 
~ \'a r <iaha <:lilşiironeme'k yine cemlye-

1 l!:ı- k U'Iesırtır. Sonra tınutımamnk: ldzım- 1 ·• ar ı ~ 
1 

er'dt, mücrim 'haline koyan. bazı 
~ :, ~'kkl.fore göre tamamen ve diğer 1 

\}ettı aJtıtuere göre de kısmen yine ce _ l 
~ı r. Cemiyet intikam almaz, t~tımaı 

'btr göz önünde tutar. Da!A.lete düş -
1 ttt 0~ lııs:ı.nı, yine mUZlr ib!r ro.evcudi

·tı 1 k Ortada ibırakmak, cemiyetin iş-1 

~kıncı bir suç olur. j 
• lı Çı:ler hodg<undır. Hapishaneye gi-; 
'lla iş ıı.ş bir Mamn daima por balkarlar, 
·~ "enınek onu tekrar cemiyet içine 
~~ ?'.alunetlne katıanmnk ist.emezler, 1 

C:"' e lıı.z,_ ' . ' i v.ıı ~· "'''· Ya ıslahı hal etmennşse .... l 

Tortum, [ Husust] - Kazamızın 
Vihlk köyünde mQesset bir kaza o'du. 
Köyden Mehmet oğlu 321 doA-umhı Bay
ram Bozkutt, Osman oğlu 325 do({umlu 
Mehmet Toprak , Tursun ottlu 334 do· 
ğumlu Ali, ev yapmak maksadile Vihik 
kapusu mevkiinde taş çıkarıyorlardı, 
üç arkadaş oca({ın alttarafında çalışmak
talar iken, birdenbire yukarıdan büyük 
bir taş kopmuş ve velvele ile bunların 
üzerine yuvarlanmışıır. Gençler ne oldu-

Prens Bibesko 
Romanyaya 
döndü 

ğunu anlamağa vakit bulamadan fıscla 

ile karşılanmışlardır. Büyük ta~ Uı;ünü 
de çukurda fena sıkıştırmış, hunlnrdan 
Bayram derhal ölmUştür. füe
k Uerd'l a({ır surette yaralanmışlardır. 

Hadise haber alınınca, derhal vak'a 
mahalloe koşan köylüler yaralılara tik 
tedaviyi yt'pmışlar, aynı zamanda hilkO· 
meli de hadiseden httberdar etmişlerdir, 

Yaralıların hayatı tehllkededlr. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

lğdırın ge~ecek 
yıl pamuğuna 
şimdiden talip var 

~~ çlnde,n çikıverirler. Onun icin Ankara, 31 ( A. A.) - 3 günden· 
~ ı..ı. ... _ 'bir ex>k yerlerinde bu 'bedbaht-! b l h · 1 d b l b ı tl 1 ) ' ~tıı-ı.:ı .. ,ıa er şe rım z e u unan eyne m e iikw•k fll'.Wt/'. iyi _ı.:fandar 
-~tı.ş::r et.mt.k ma'k:s:ıd!le, t($.1Uıtlar' Hava Kurumu Başkanı Prens Blbtsks 
~ - bu sabah saat 7,30 da husust tayyaresile hemen Jll İİ.J~te1·i lndll!JOI' 

'llıtl~r· tın tekTnr e,,.ki ıkötu yollarına , ~ ille lll.Anl olmalk iQln tedbirler a-' İstanbula hareket etmfş ve tayyare Iğdır, [Hususi] - Koopcratlner Bir· 
•<tQl ır. lliz<ıe de 00 gibl kurumların te- meydanında TOrk Hava Kuyumu Brşka· Hğt elindeki Iğdır pamutunun bir bu-
'hı.:' ettlgtnı ıgörmc!k cemiyet dertlerUe m Bay Suadla kurum mensup'amıdan çuk milyon kilosunun Almanya ve ltaı-
tJl,~r General F'ranko. erkanı harbiyesinden bir ... - zatla harita i1%erinde birkaç zat tarafından uhurlanmıştır ı · ı b ıtr &...... 1çtn bir idealdir ve tırsa tını "' · yaya satı mış olduğunu evve ce ildir· 
~;uıtnaz, Adllye vekili ŞUkrü Sa - hRreklitı takip ediyor lstanbul, 31 (A. A.) - Bu sa.,oh miştim . Gelen son malumata nazaran 
~dı· 'bu lhtıyncı doldur:masım ibllen Roma, 30 _ Diio hiitün İlalyada tır. Akdenlzde, Kızıldenizde ve Hint de- saat tt da beynelmllel Havacılık Kuru- 937 mahsulU bu pamukların en son gra-

r. Faşist Genç'lğl giinü büyük m~rasimle nizinde sulhu tesis etmek üzere İnglltere mu ~aşkımı Blbesks hususi tayyareslle mına varılıncaya kadar hepsi ve mnıalt 
~ .., •"' kutlulanmıştır. Aynı zamanda ispanya ile de bir anlaşma yapılmıştır. Gazeteler şehnmfze geJmfştir. Prens yarın sa- flatlarla satılmış bulunmaktadır. 

~~e ~ınc, mahko.ma, mahkum, de - ile b;rlik günii de tesit edilmiştir. Diin bu münasebetle Kızıl ispanya lehtne ec· ba~ saat 7 de BUkreşe hareket ade- J>amukumuzun yüksek evsafinl ve 
h., ~ lt~tnaYan cemiyet. bazan, hatta bir çok l•alyan gençıeri kendilerini va- nebi yardımının hala devam etmekıe ol- cc tir. buna inzimam eden işleme tarzını, sor-
~~ ere, 'beraet eden vatnndaşa da hor tandaşhk ,.6 a~kerlik vazlfeleriae hazır- duğunu da yazmaktadırlar. Halbuki İtal· Almanya da taj firmaları, hennz tarlada bulunan 938 
t •.o.~ ! !ayacak olan muhtelif Faşist te~kllatınn ya ispanyaya yeniden kuvvet gönderme· mab-:u1ümüzUn kAffeslne talip oldukları-
h ~t~t 01mayan yerde duman çıkmaz. kaydedilmiştir. mek için verdiği sözü tutmaktadır. An- Macaristandaki büyük nı bil.dirınlşlerdir. Kooperatltlar BlrliQi-

~~ ~~~~iş. fnknt kim bilir, suçunu Bu müııasebetle gazeteler beynelmt- cak İtalya, komünizm aleyhdarı olan ln- merasime iştirak edecek nin ha telep karşısında iltizam edeceaı 
"atandş? .. · ve mahkeme huzuruna lel \'aztyetl de gtlzden geçirmektedirler, kılAbının esas prensiplerini feda edemeı... hatti hareket henüz belli değilse de; 

~~n 
0 

le~~· öyle bir damga Y'i'Y0~ .ki, Bu sabahki gazetelerin neşriyatına göre, ispanyayı Bolşevlkleştirmek ümidinden Budapeşte, 28 - Macar telgraf böyle bir teklit l~dırın ekonomik k.alkın 
~ ltı~ tnaıı:eyı bir tUrlU atamıyor. nu İtalya A vrupada sulhun muhııfazası i~~ln vaz geçilmedikçe, Roma ile hiç bir anlaş- ajansı, Kral Sent Etiyen 'in ölüm Onun masın ın mes'ut bir inkişafa doğru iİttl· 

ı. l!ı~'. QUfiist ~\iın etmiyor. hat-ta na , - elind'n ge'diği kadar ça\ı 1maktadır. Yu- ma yapılamaz. Gazeteler, sözlerini şöyle 900 ncU }'lldönümQ mtınasebetile yapıla- ğinin müjdecisi telakki olunmaktadır. 
':ıı...~ lt 0•duğunu mahkeme kararı- ı ı Ad · ~ı k ı cak olan bü u-k merasime 1 lmanydDtD ,"iıgı' eüiyor ama mahza mahkemeye goslayva ile yaptığı an aJma ar rıya· hğhyorlar: Ya Roma, ya •~ os ova y ı l. 
tı~ c""'~ln efk{ln ~mumlyenln verdiği tik üz~rindeki bütün lıulut!arı dağıtmış · (Alttarafı 2 incide) da kalabalık bir heyetle fşUrak edece-
~=dan kurtulamıyor. , ğinl bildirmektedir. Merasim önümDz· 

FIKRA: 

t l'ı \ttıı (! m~ maznunu. eğer yalnız eçım tı~ 11.e,,.
1 

Ulntye hakir görseydi, biz bir e os ova ya a s Almanyanın bu hareketi Macaristaoa 
"l ~·ı Yec karşı bir dostluk tezahürü telekki edil. Athlarımız 
<a ·~eıt t ç k 1 k d • deki Ağustos ayı içinde yapılacaktır. 

,..,,111~01 ektik. Çok defa mahl\temele- d ? mektedlr. 

·~~ ~etr:Lye serıbest lbır:ı:ktığı vatan- nasıl netı• celen ı· e ------------ Türk süvarileri aylardır Avrupadıı do-
~o~ ~l ~ kapı açmıyor. Dahası var, ------------- la~ı)or ve her ıittlkleri şehirden vatanla-
~ beıt ıoerinı de vermiyor. İh•kakı hak, A.., v ı· • • rına en güzel sellmı yolluyorlar. 
t~ a, ~net tbir ı§'~Y oluyor. V.ntıamia.5 ay- grı a ısının Zafer sanki onların peşinden k°' -

~ tl~ltı etee uğr~ıyor. Bu mevzua bu- 1\1 l S ı · ti d kl Jan T 1 fk maktadır ,.e bayrağımız sanki onlarla Jf-
fı(tt~1 tıem:ıs ettik? ... Işte önümüz- l ~asyona asya lS er um U arın a ti ar sözleri tihar edermiş gibi her çekildiği blıinrl -
~~(Lu larımızın birinden aldığımız k l b ld •ı lik direğinde daha nazlı ve daha majrur 
ll\tıs~ <l.uruyor. S ı mektubun sahtbi pe a a ir netice e e ettı er A(rı valisi Bay Bürhan Teker dalgalanmaktadır. 
tı!ro .. ,~tlkıerırten Şerofettin Erdem- razetemiı ha'·'··-da, geren .,.o··n Ag·rı- 1 aas • t1.I: ............. ~ • Avrupa topraklarının Türk atını nalla-
~ ~nesı Pıağ 30 ( A. A. ) - Dnn yapılan yağ~urlar yüzünden sokaklar tenha idi, ya citn\iş olan baş muharririmize ~u nndan ve kişnemesinden tanıması lbını-

~l:ıt ~n nde adliyeye intisap etmiş yf ı b taltifk:\r sözleri söylemişlerdir : 1 c ~~1tan c Ul.bıt 'ka.tlpl!ğt. ba~ kfıtlpllk Bell:dlye intihabatında Südet Almanları Prağh ailelerin çoğu da sa iye erde u- dır. _.,ütıkü asırıardanberi Türk çocukları 
~4a ~~onra 1mtfüa.nla 'hMctrnlik sı- partisi mUbim bir ekseriyet kazanmış- lunmaktadır. Bütün mağazalar ve mey- - "Doj'u,, razetesinin, hakika - : onun göbeğinde at oynatmır;lar her huca 

tle lspıl~im . Muı1ıtın hicra bir kö _ ' ardır. İntihabat sUkUn içinde ceryaıı et- haneler kapalı idi. Havada bUyük bir ten muhitin lrşad ve tenvirine biz - 1 ğa lıir iz, her köşeye bir eser bırakarak 
t.~.' 1 1\ı ..._.,,.

1
rrte S"hht ve medent .... ı'r çok m'ıştir k d met ettiğini memnuniyetle kaydede- . C<'hnlşlerdir. 

r~t lit ...... er~ katıannrak on sene müs- \ ' h.·:mnt.lak.i ~4·ldt•r .. rim. Böyle bir mıntakanın umıunt nuıün yeniden ayni mevzuda bir şe-,'l\1 ·.r~~ .,, ,v · • a&ırlık ve kasvet vardı. Erkek, a ın 1 
11. "~ J"'"'t herkesin yüzünden vaziyetin vahameti· ı ti ı t h Ik k t k f ı "'l!ı.. -.. ıı ~,~" un. Bu uzun senelerin mü- vaz ye n mun azaman a ın u - re azanıyorlarsa o eskJ za erlerin b r 
l\..:~ll 0~erken , meslek -arıkada.5larıma Viyana 27 - Viyaoada bulunan yüz ni takdir ettikleri anlaşılıyordu, Blrerbi- taklarına işittirmek başlı başına biı' I teselsülünden, yenilenmesinden başka bir 
~~ beno ra'k isnat ed~len bir irtişa bin kadar Çek akalllyetinin vaziyetleri rer, hazan karı koca çiftler gelerek, hizmettir. Bunun temin edeceği flkr'i şry değildir. 
~~be <te-l'~tıizi de iUhal ettiler. Bun\tn gıtt kce müşki1at kesbetmektedir. Bir intihap dairesinin merdivenlerini çıkı- ve manevi lstitadel.ırin büyük kıy - j Türk nesli bir münhani ('izmekttdlr. 

11 
~I lh 1 işten nnenedildim. O sıra- çok Çek E km• kcilerinin _çal ştığı Vir,ana- yorlar 

1 
reylerini atarak gidiyorlardı. metlerini izaha lüzum yokur. . Onun tenezzül ettiği noktalar aşılmı,tır. 

~t!~ fnt Clktmıcr kanunu çıktı. O ka- nın bOyOk ekmek f~b~ık. ~sır~a Ç.e"ce Prağdakt 611000 muntehip için 711 Mühim bir lhtiyuı dolduran hu ' nuJ:'ün daimi bir yükseliş "-ar. Her :ı.n bir 
ıı. tı:lQı.tta:asına t.evnkn.n, yani sicil bo-- konuşmak yesıık edılmt:;;tır. işsiz lialan yere, bilhassa mekteplere intihap san- güzel p.zetenln intişarı için ('alış -

1 
par('n daha jlerfye, her gün bir parca da-

"ıı ,, tı. 11~ ... tekaüde sev.ketti. Muhake- Al kt k üks' lt k h k ı h:ı yeniye gidiyoruz . • ,b •ıet•ce. Çek amelesi ç:>cuklarını man me ~· dıkları yerleştirilmişti, Herkesin elinde ma , onu y e me er es n va -
u Mb. ~e ermemiş !bulunduğun- bın r edlk"e iş bulamamaktadır Vı zlfesldlr. Bu menuda idarei hnsm;iye > ,, ~e .,_"'' i kararlar hn:kikında turuku ' e ve m ,. • ' · • namzedlerin matbu listesi dolaşıyordu. 

ı 111.a d kl ç k ı k ·r · tl çalıştığı gibi, gezetenin okunmMı için 
··1.'1.1. rereken teşvikleri de yapnıaktayı7, ~ 'bah-._cll>ııa:tıtmış bulunduğundan bir yana a e os ava maarı cemıye e· intihap sandıklarının batında bir heyet 

tr b ttı n. Sekiz ay evvel muha - ridn de dağıtılacağı zannedilmektedir. sUk(lnetltı reylerin verilmesine ncz!l?et 
. 11t ~tt1. beraet ettim Iztıraplanm i ıı lilın il nasıl oldu ·: ediyordu. Hf.)'etlerin baş uclarına Cum· 

Kısa ııamanda yaptığı işlerden 

dolayı "DOC.U., ruetesin1 tebrik e-

Zaferler 2aferleri takJp ediyor vtı 

~üphesiz 7.aferlerl zaferler takip edecf'k
tlr. 

1 Rurün munfter süvarllerfmlzin şn.h· 
sında yü~len Türk ıençllilnl, Türklük 

1 

VlHAD BABAN 
(.\it taraCa 1 nddı} 

Pı nğ SO - Belediye intihabı ıükll- burreisi Bcneş'in birer portresi açılmıştı. derim. idealini ıellmlamakla hU duyuyoruı. "--- -------------J _ Bahchr D0Lo1'R netle ceryaD etmlftir. Yağan şiddetlf (.Alttırafı 2 tnetdt) 



-- 2 noau ı Haziran 1938 ::::;:::::::-

n Haberler 
v g Beraet eden 

vatandaş 
Çekoslovakyada 
seçim nasıl 
neticelendi? 

Göçmenler 
pamukculuğa 
alıştırılıyor 

lı't 1~,11ii:. dt•f.·111'11/.· /J iı· srıh 11 
!Jii~·t• ıuı)nlrırı• , ,,,.:; 

<·dilJJlf' lı· ii :.t•rı· e/,·/ ir il iy:J/' 
Iğdır, [ l lıı~tı :-- ] - • or!.a lı e rdıı Hul· 

garı hmrlnı ge!E:l f•k ı~ ı ~:\ yı:ı rleş\ir ilen 

~li~"ııt-nleri 1 hızı l ıı rı <; ft n1 ulzomcsi 
nok~eınlı~ ıı, dan bımhrı ela p :ın uk 'l.iraa· 

ltntt yıtl ıiı" rı oldukla rı :1d n p 11rık eki· 

mi ~' pmıtaıı ~ la c a. tı ı ınıı n az•'rn alan 

l<•lOfl •rr. t! f r Btı !iği, lıem · yan.hın ve 

httın de· ~ lı ştP·nv R m~k .:adi lo , fit: ll dekar· 
Jı\.: bir sıı 'ıa'' h·rtktörl e sü:· aıreıok hurnyn 

en İ)İ ciı: pumıık toiııırn u e kmektedi r· 

gkim ameliy~sl taır.nmen hlttlkten ~o:ıra 

bu tkilmJş salın parç 'l lartt Lef ik olun~· 
rak g-Oçmenlere tevzi cd!lccekllr. 

Ak<;aabat i\ılaliye 
meınurları aras1nda 
tahviller 

aynı nıaaşla tahvil t •c lt ' ıni~tir. 

Üzünı bağlarında ve 
age~·larda hastalık 

va a.-ta<;'aı ında haıııtal ı 1c ve blllıaı;s :-ı ü
zUm lıağhu ı 'lda vasi nıik yac;ta haıstalık 

oltlu~undan mahsul yok denecek derece· 
d& azdı. Bu yı' İlkbahııı ın nisbeten ku-
rak gitmesi neticesinde hasta'ık da ge-

çen yıla göre azci ır. l{a s Zira ... t mü:1Ur· 
lü2'ü burty:ı dört tune pUlveriz ııtör ile 
bir miktar 1' ükürt ve tütün tozu gö ı: d •r-

:ı --

Ağrı vilayet 
Merkezinin ismi 
ı\ ğ'l' ı 29 (Hususi) - Vilayet mer

kezimiı olan Karakösenin isminin de 
i;iştirilmesi İ\'İll, meellsi umumi biı' 

ı.: :uar 'ermiş, Ye hu dilek merkeze 
7,· o!h:. nm15tır. 

Doğunun en parlak ı.emalı ve en 
a dm '!ehirlerinden biri olan Kara
k üsf'yt· bu isim, orada bulunan eski 
bit· kifüeden gelmektedir. Karakili -
~e. hilahare orada bulunan yalçın ve 
ka) alık bir dağ olan Köse dağının 

verdiği ilhamla Karaköse olmuştur. 

E u t:ilzf'l yerin adına, (KILIÇ OVA) 
isminin verilmesi için yapılan teşeb
btic;iin neticesi henüz alınmamıştır. 

Öşk köyü öğretmeni 
cevap veriyor 

Ynzuu: SeııaJh l<AHTAL 

~ • 1 
Zcyr.eh içine kapıı ı bir kızdı. Ha· ı Zeyneh yazdığı şiirlerle mnrrezesln · 

yatın en .ul'Hk lludlsol'3ri_ hil e onun hlr-;- d~ki arkadaşlarının nazarı dikkatini cel· 
)eri U1.etınde Hflyllk lesı rler yaptırdı . Ye lıedenıi:vorcltı . Fakat eltne sll&hıtıı aldı. 
%~yneb ufak. Lir kurşun kııleml ile da· ğı zam~n herkes IJUytlk hf r hayranlıkla 
lıııa beralıerınde taşıdı~ı bıı defteu• duy- lt " l kt k d' · -'nmı d .. on .:.eyre me en en mı ru.. yor ıı. 
rulannı gf~~lrmekten hoşlnnır<lı . Mutre- Mllt · f l · l ~ ·d· 

. . . rczenın en y '1ışanc sı o ı ı. 
~c de herkes Zeynehın şlirlerınt hlllyor· 
dıı. O ba:rnn defterini açıırak hu ş' irler Çarpışmalarda yl\zhaşı Şevk.inin hiç 
den lılr kaçını okudu. Ekserisi milli da- yanından ayrılmazdı, Yüzbaşı Şevkf par· 

va me\•zuunda yazılmış olan bunlar kim- mağile ona gizlenmiş hirlslnl gösterirdi: 

senin hoşuna gitmiyordu. Bıı işten hiç - Zeynth onbaşı baki.. Bir asker ... 
anlamıyan neferler ona haza n g ölU- Ve Zeyneb bir gözUnU kapar. du-
yorlardı hile ... O hunlara aldırmıyordu. daklarır· ı yalar biç acele etmeden nişan 
Ye bu halde, ekseriye!} , lıaş örlUsü t nn alı rdı, Bıı suretle allığı kurşunlar dalma 
çenesi allındeki düğUmOnn hlr parşa da· hedefini bulurdu. 

ba sıkmskla, yürOyüp onların yanındttn J O zaman tüfeğini indirerek nemlısı-
ıyrrlmakla iktifa ediyordu. na dayanır ve her seferinde : 

Gaz Kursu 
Mayıs devresi 
dün bitti 

(Başmakaleden detıam ! 

Kendimi bu kirli vasıftan 

hamdolsun kurtardım. fakat bigünah ol- ( Üsttaraft 1 incirle) 

maklığıına rağmen. meslekime dönmek llcnlayn llilkrlt· uörüşruıı~ }.I· 
nasip olmadı . Şimdi dört çocuğumla Ter- Viyana 30 _ Çekoslovalcyadalel

1 
)'f. 

canın Karakulak köyünde eşimin bir iki man Sudet partisi şefi Konrad Hen ~ebl 
tarlasını ektirmek ve üç ayda bir aldığım burada bJr gUn kaldıktan sonra, ağ 51· 

70 lira maaşla bu yavmları ge~indirmek ihtimal Munihe gitmiştir. Hitlerde btl ı·ıı 
zaruretlndeyim. Aczi yüzünden tekaüt I 11111 
edilen arkadaşım Bur.sada avukatlık yap- ralarda Munihte bulunmaktfdtr. 1 e ıı;,. 
maktadır. oradan doğ'ruca Çekoslovakyaya d 

cektir. Ben A fıkrasile tekaüt edildiğim için ıııı'l 
bu haktan da mahrumnm. Binaenaleyh \'i~nna oazett~ıerinin ıııutnltH1 v#' 
tahs11 çağında bulunan çocuklarımı üc Viyana 30 - Çekoslovakyaoın ~· 

Ş~hrlmiz Halktwlnde doktor Asim ayda aldığım yetmiş lira ile şehirde hem ziyeti gl!zetelerde ön safı işgal etıll 
tarafından bfr sydanberi verilen gaz okutmak, hem de geçindirmek mü~kuıatt te devıım ediyor. 

ders~erl dUn bitmiştir. karşısı~da köyde ~almağa ve yavrularımı Hayhşport gazetesi şunları yfZ yo:r-

Ardahan kapısındaki 
gaz odasında 
tecrübeler yapıldı 

lmtlhan sualleri öğrencilere yazdı· da cahıl bıra1kmaga mahkümum. Beraet « Çekos!ovakyanın kuruluşuııd' ~· 
nldılctan sonra fotoğraf çı>kllmiş, ondm et:iğlm ve filen m~uniyetım ~aıyyün et- ttkAp edilen ınllli ve siyasi he1' 51ıl~ı· 
sonra d t maskeler ve lperit clbfsel~ri tigi halde halli nil(ın ceza cekıyorum? Ve sonra bu sun'i bUii\metin dahili teŞltı 

f .1 k t 1 d h k d kil bu cezama da ali eme çocuklarıma .o;iray~t !Atı dah:ı uz ın mUddet uuah ,deler g yı er op uca Ar a 'in apısın ~ ediyor ' l ı ' tdllt 
g-az o Jasma gldllmJşUr. Orada da ey· "' te hiftlerle ve şiddetle muhııfa1a 

rıca gaz atılmak suretile ltcrubelrr ya- *** mez. ~ıııı•~ 
ılm t Şu satırları okuduktan sonra, mü.şte- Hiç bir millet, Bilhasstt başla • ıf;l1 

P ış ır. ki Şerafettln Erdemi mevzudan dışan çı- mllleti, oradaki tariklita seyirci k8Jş 41gl 
karıyoruz. Dört tahsLl gağında, münevver Bitlerin 20 Şubatta Rayıştagda ~öflf ~ıf 

inhisar idaresinin bir babanın evıa.tıarını, diri diri ölüme nutuktaki ibtano, bu Mayıs içınde t10' 
Ak b d . . mahkum eden ha.ctlselere baıkıyoruz. Maıh- metini kaybettiğini zannetmek p1 ııS' 

çaa ad a yenı ı.nşaatı 1 keme karnrlle masum olduğu tesbit edi- kı'.iıneti için at'{ır bir bata olur.» 
Akçaabat [ Husust J - 1n1ı:sar?ar ' len bir ada.mm günahı nedir, diye soru - Noye \'iner Tugeblat diyoı id: ,,r 

idaresi tarafından sahUe yakm btr yerde yontz? Ve idat·ı kararların mahkeme ka- 1 ııll 
rarlarlle mukayyet olmaması mutlaka « Bitlerin söylediği g·~ lıi, ı\ ııı:ı~ f1' 

20 btn denk fstfap edebilecek şekilde mu· 
1 
llaksızlıklar doğurur, diyoruz. şerafettin dtt mevzuu bahf s olduğu ıamım, Jı ıidJf• 

az:zam yeni bir ( Tutun Bakım evi ) ile Erdemi bizzat kendisinden dinledik. Da - ne hak olarak kendisini gosterııı19 

11 
~ 

bir de müdlrlyet binası inşa edilmek 1 vanın mahiyetini, Adllye Vek11etlnin ne Çekler daha uzun m0dd<3t bıı ıı:ı"~;i~eb 
ted r. düşündüğünü bilmiyoruz. Yalnız bu nllnc geçemezler. Onlar çok ıe ~· 
-------------- vakadnn ve bu mektuptan istifade ederek ve yanlış bir yol takip ediyorlıır· 

I diyoruz ki, tevziata kuı1ban olan dev - yaptıklarını hilmiycırlar.,. 

Posta g_ünleri ilet memuru, hiç olmazsa uzun ~uren da- Bükl't'Ş eıt<lis<· ot•<,:İl'tJl ı{ 
valardaı: sonra, alnı açık çıktıgı zaman, · _ v • , aıfııJI ~ 1 

Ankara - btanbul - 'l'rabıon postaları kendlslnı bu vaziyete süriiklivenlerin •"1- BUlcrt' ş, 30 Çekoslo\ akY ııd 
Gldlf Geli• 

Cumartesi ı~ Cumartesi 
Pıızurtesi Pn:ı.artesı 

Çarşamba 

13 
18 Perşembe 

Kars - Ajrı postalan 

Cumartesi 13.17 Cumartesi 
Paznrtesı 13.17 Pazartesi 
Perşembe 13.17 Çarşamba 

Oltu - Tortum postaları 

Cumartesi 10.00 Pazartesi 
Salı 7.00 Çarşamba 

Çat postası 

ownartesı 9.00 Cuma 

7,30 
14,:ıo 

16,30 

13.13 
13.p 
13.13 

15.00 
15.00 

a.oo 

1 · ' ' 1 b 1 l d b.. ··k bir t .r · zllne karşı dimdik ve teremiz ,ıkmalıdır en ha er er mra a uyu (6~.,.. 1 
ki , müzevvirleri manen ezebilen icraatın- uyandırmıştır. liununlıt beıalıel', di~ıe~ 

1 • • .. ter .t da korkak ol.ınasın, tahrip edici dediko _ lovakl<ınn son . lntllınpta gos dflııı°"' 
duların ve tezviratın üzerine yükselebil - sojluk kanlılık zıylideslle ht~'. dlr " 
sin! tedir. 

l t' 
Biz hakimlere, mahkemelere inandı- <._:l'liOSl<)\ ak) ttdn Hc•ll'CI r 

ğımız için, beraet eden vatandaşlara d:ı 1 ntllıntmtı ~ peır 

mutlak temiz insan diye b~kmağa mec- Pra~, 31 (.\. A) - Bugnnk0 
111

rt1 
buruz. Aksi takrllrde mantıgın dayana - <llye se(mlnde millf sosyalist 'ıııl 

1 cağı netice memleket için acı olur. 1 diğer partilere nazaran yüzde GO 

CİHAD BABAN 
1 
t!nd' rıızla rey kazanmıştır. 

Romada büyük Faşist 
şenlikleri yapıldı 

o a-ün bu eartlar altında mütemadi· 
. __ ... 

J 
y 
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EN SON HABE RL_ERD 
·--------------------------- -----------------

Çin deye n i muharebeler1 

~:-===:================= 

(Eış sıvAsAJ Tayya~e bom?aları bir 
Japonlar nihayet Çın şehrınde 
Yumuşamağa bin kişiyi öldürdü 
lllecburdurlar 

Vladivostok'ta .Japorı askeri heye/ile esirlerin kıdemlileri bir arada 
t Japonlar Su -Ç'e.ıı .ş~hrine girdikten Bin altı yüz kişi yaralandı l ~1 ta, ŞlmaldP ve merkezde faaliyetle , 1 - .Japon binbaşısı Nonaka, 2 - ı\facar kıdemlı'I'~ P?ka •. .'l- l/Atıra •r11

: 

''11 llrı sahibi olan doktorumuz. 4 - Avustııryalılarrn kıdemlisı Pısaçıç, 5 - Almanla 
ki an ikt ordıı birle~ıniş o'du, Mare· ) L k d sif oldu~u yerlere düşt0,...170 için 1000 

1
.
111 

'lıdenııı· ... 
1
• Ölke. fJ' - Avusturyalı Brkanı Harhiye Yı1zba~ısı Frih, 7 - .!apon i.ı... \atıkayşek bu iltlsaka mani o'mak Hankeu, 31 (~\ .• \ - un ·ay e- l'i ,, ,, 

"l'Q sarfettiğl hUtnn gayretler boşa gitti. miryo'u ()zerinde .Japonlar ş'ddetli taar- kişi ölmüş ve 1600 kişi yara1anmış•ır. terrı1nıanı Nagakal'a. 8- Macar doktoru Uray. 
J 1 . 'k ruz1ar yaparak 13 kilometrelik bir saha- ~hlclt•lll nmharcbt•kr dt•\nıu 

it apon ordu'arı hu şek• de lıırleştı - yı işga\ Ptmlş'crdlr. Lukyazt demiryolu ediyor 
ı.,~ lonra, Garhe, Ç•n hUkl'lmetin'n muh- boyunca da ,Japon kuvvetl~rl Çinlileri 
ı.h'· nezaretlerin:n bulundu~u Hankeu ştddetlc tazyik etmektedirler. Sarı nehri 1 Hankeu, 30 ( A. A ) - Çin men 
ttıt ti Dzerlne doğru geniş bir taruz ha- Japonların gc~·ıneınesi için Cinliler kum-1 balarından verilen haberlere göre, 
ttı~thıe girişliltr. Bu taruzun kati neti- yctli miktarda km·vet se~·ketmektedir. Lunghay demiryolunun şark mıntaka-

Siberyada 7 Yıl 
Stı ~ Öğren\leıneınckle beraber, jabonlann ~lülhiş hh· layynre lıiiemmı sında ş:ddeut muharebeler olmaktadır. 
ılttı ~u•nın ynz kilometreden fazla Gar- Şankon, 31 (ı\. A.) _ Şanko"a . ~anfengfn japo~lar tarafında işgal 

a doğru ilerledikleri muhakkaktır. bu sabah yapılan tayyare hücumlarında Edıl~ığl hakkandakı haberler dotru Tefrika: 03 

Toplayan: B. D. Esaret hatıraları 
q Ctnlş mikyasta askere harekat blz- atılan 100 den fazla bomba halkın ke- değıldlr. 
ııı:e bir tevekkuf devresi geçirtir. Bu 19 21 senesi gelmiş ti. Bu senenin 
~tt ıarfında hakiki th~mm.lyette bir Umum mu''du"rlu"klerı·n ele 
"" lcın'n td~ıniyecek olan tartızlar .J h ı•lk arvında garnı•zonda memleke-

llıtıkahll tanızlarla vıtkit gı:çirilir. aa a ..,, 
~•kat şurası gı:tyrıkabil itirazdır ki, b ,, t l . k b l d •ı' J. timize döneceg., imiz hakkında riuayetler 
~ il herha'de Çinliler lehine çalışmak- u çe erı a u e ı a ı 
ttıı'r. Btıhassa \~ete muharebeleri yakın .J l b l f 
ııı.:ı• Çtnlll~r son derece muvaffak ol- Ankara 31, [A.A] - Büyük .Millet U0 aşmağa aş affllŞ l. 
~•dırlar. Çeteler birbirlerinden uzak Meclisi lJlıgiin Bay Hefetin haşkanlığın- lngiliz Kral ve Kraliçesinin ~lr müddet sonra C'bir ıd:ah::ı. meslek ıc-ı Kafkas ıecesi . 
' feletde bulunan düşman kıtala• ını da toplanarak posta telgraf telefon ) r::ı. etmemek şartlle> Metlerlmi geri aldım. Vlatlivostdktıa bulW1an Müsltlmanla. _ 
ltr ~rece lnrpalaınakta ve hll kuvvet- umum nıiidiirlüf.{ü ile Oı ınan umııın mii- J afiS seyahatı Çare yoktu. Muayenehaneyi bozmı:ı.k lA:zım 1111 ,·e g-amlzond:ı bulunan TllrGc es.1rlerin 
~allıuternadi surette tebdili ınek&n et- dür~üğii ün, Vakıflar umum müdürlüğü- Paris, 28 - İngiliz Kral ve Krali- geldL Bu sefer şehrin daha u:ıak ve daha nr:ısında muhtacı muavenet pek çok ıklan-

' llltt'bıır kalmaktadırlar. nün ve hara yolları işletme idımslnln ~·esinin Paris ziyareti mQnasebetUe ha- tenha blr semtinde ıbir oda tuttum ve o- seler vrurdı. Bunların menfaatlne Zolot-oy 
llıtıtı Maretal Çankayşek umumi bir çele 9:18 ıııaii yılı lıü'c:lerlni müzakere ve zırlanmakta o1an proğrama nazaran, rada da. geniş mikyasta olmamak ş::ı.rtlle Rokda tbir gece yapmadığı ve bilet satarak 
tııa~~rebestne girişmiş vaziyette hulun- kalııı\ etmiştir. Posta telgraf umum mü- Kral ve Kralfçe Bulooyada Fransız muayene ve tedavller!me devam ettim. bir menfa.at temin temeği ~ndük. 
'aııır .. Japonların işgali a1lında hu- diir'üğ'üniio masraf hi.iicfsi 9H8 yılı için bahriyesi tarafından sel!mtanacaktır. Abbas TUrk - Tatar cemiyeti bu işe önayak ol---1\ lbıntıkalarda çeteler ni .. heten kcn- r .

1 
. 

949 
bi 1211 lira olup varidatı- parise gdd kleri zaman, Cumhurre- Vladl'VOStlok garnizonunda Abbas i- du. Vla.divootokta bulunan bütün Azeı1 , 

t6g~he ınüsait Şf'rail . altın~!ı ~aaHy~t ~ mı )<~n lkd· -~· tahmin edilmek tedir isi ve nazır'ar tarafır.dan isttkbal t'dile- simli ufak bir Iranlı çocuk esirler arasın- İranlı. Mü.slfiman Gürcü, Türk ve Tatnr
~~llıektedir:er. K\.m•yet ıtıbarıle faık 3 aynı 01 

.... aı .. ~. .. . , . . ' cfklerd1r. ~ırsafüler do({ruca ikametle- da ldi. .Harbi wnuminin ilk senelerl.nd~ lar ıel birliği ederek glizel bir program ha-
~l\.L rı da .lrıponla·ı t-az n eon derece Orm<tn nıudurluğutuo 4 mılyol 2h9 bın · t h · d "I H · ı t• şimali Irana giren RtLS kıta-lan oradakı zırladılar P.lves olarak iranlılann temsil 
"'""'" V "d d 1 k• d ltl rıne a s•s t ı en arıc ye nezare ı sa- da.ki lb Abb • . ~ 
h~,"' \'aziyete sokmaktadır. Hatta son 34fi liradır. ari alı a m mı· ar a ı- ·a kl d. y ıı d kt Sakız şehrlnden bCIŞ yaşın u as, ettikleri Mem.het Ali şah ıstmi.i eser O'f"-
ı":'."'lt d mln ediJmokted r. Vakıflar umum mü- rtalyıbna 1 gı ec:I"' ertl •r.d o alr a hm! tlep esir alarak Siberyaya. ve oradan nasılsa ı ı1"nl" ..... rdt1 Bu piyes tranda.k1 ilerle~ ~il.._-~ e bu çetelerin P{ kln'n. on . h~ş a e es ve yı aye er 0 n ae en eye er bb T '" k "' .1 v • 

~-t - dür üö-üniin lıü'ces\ d '1 2 milyon ;ı~s bin e ·kt 1 ki d • 6 Vladlvosto~ göndermlşle~di. A as ur hare'ketlerini ve Mehmet Ali şalını haya-·~ı,.: t~ yakınına kadar geldık.Ierı go- .,.. 5 m \ a aca ar ır. . be kal d Iyi huylu temiz 
~~\lşhır. Gerce bu vaziyet, Çinlilerin 495 lira o'ııp yaridah da 2 milyon 91 Ertesi gUn hOkOmdarlar Parls Be- esirlenle beım~· b: ır~tu Japonl~rla da• tına ait -sahneler! muhtevi idi. Bundan 
h... "'' hl k bin 585 liradır. . · . ve çok sev ı .r çoc · l b"'c::ka iştl~a.k edenlerden her grup kendi 
·•a . r alkınmaya mu vaftak old ılda· . . . . .. ledıye .daıresınde kabul edileceklerdir. ıırası çok iyi ldi. Japoncay ıda öğrenmLş- -:t e ı1ktlanndan bir ler 
~~h,ışııtet sayılamaz, faka_t ~fare.şat Çan · . Hava yolları ışle_tme ı~a.resının but- O gUn lnglllz ressamları s<>rglsi ziyaret •-~ t k N\l'uaıı tdi. Kazaklar oyunlarından v şa ~y . 

v kı - l ı d ı ı 522 bin . . tıi. O garnwvnun e v~~ 0
' temsn etti. Biz ibu vaziyette çolc müşkül 

~il~ .n R~nlş Çin killesı uz~rırı de ma- cPs·ne 1'e irce Hl a mı ~on . edllrcektlr. .Akşam fngılız sefarethane- Abbas gll>l çocukları değil :kadınları da .. ~tüik 
0 

bö)1e 
46pı._ hır lılrlik yaratmış olduğuna da 7117 lird o!_ııp ayni. mlkdarda~a varıdat sinde yem•j'.tl müteakıb, operada şeref- esir almışlardı . Fakat bn !ka:dınların he- bir duruma. 1duşmb 1 

· ziamre ~~-'"r t .. 
•• "okt k 1 1 : d 1 kt d .. . . zcy!bek oyun an, ar ar ve sa ıu~..-o ... -

tilit ı. ,, tır. Bu birlik, çok müş ü şe- ta ırnın e ı me t ır. terine l>OyUk bir gala musamerc:sı \'erı- men llepsi Ruslarla e<"vlenınlşler. çoluk1 al·'- d - 'ldi Tüı'kler ya\ 
"rl dl' y k • . . rafından pek m · wu egı . -

~'anı ilde lıulıman MUstevliyi h~ylı hır- :;\1 clis hııudaıı sonra .A ıye e a· lece~.tır. çocuk sahl!bi olmu.şlardı. Onlar artık Rns-, nız sahneye meşhur çoban düet.osunu 
tGc~il aktadır. Çünkü japonla", askeri letile l'ah ·ııy Vtkt\letlnin merk~1 kad Uçüncü g!ln Versay şa•osuna gidi- yadan ayrılmaz bir halde idiler. lkoyduk ve ıburadaki kız rolünü b'lr Tatar 
~ ... ~arı ne olursa olsun, çok geniş rosundaki dr({işllklf re a't kanun layiha- lece~ ve bOyuk bir askeri geçit resmt Gürcüler • . 1 kızına i!a ettirdik. Bu geceden oldukça 
~tı d lar içinde ve dl\şmaıı topraı':!;ında 'arını ıniis'acı>\iyet kararlle kabul etmiş- yapı ·acaktır. vıad.ivostokıta bulunan lbllh~~. Mils- bilyi.ik bir ma~ılG.t temin edilmişti. 
~" .. •tece nıüteyekkız huhmmak mec- t·ır. ~. 1 aarir Vekaletinin layihası üzerine DördUncü gQn Kral ve Kraliça ıumnn GUrcUler iblz Türklere buyuk blr _ . . • 
1.ı · .rıı:ıtirıd \ d ölOl 1 . 11bid i . . 0 1 1 l . L--an Dagınık e ulenmıı ~tf t e kalmaktr.dırlar. Asked ve fdarci hıısııslyeden maa, 8ıan ilk tedri- ı ,·us'urya or usu er nın a es nı aılika gösterirlerdı. n.ar a 1el ıza:ııı 
~. ~.}~kilatı ne kadar muntazam olsa i küşat edeceklerdir. Posta idaresi de 28 sıkı 'bir münasebet halinde bulunurouk'. Rusların el!nde bulunan e5irlerimlz -

uuta sat miirettlş1er:nin d ~ mnvazeney umu- 1 d 
~~l n hu sahaları }ı<ıkktle kontrol k k Haz'randa bu ziyaret mtırasebetlle yeni Bu 5amim1yet o sıralarda ölen ÇUrUksı.ılu 1 den bazıları bulundukları garnizon ar en 

1 llıeleri lmkl\nsızd•r. miyeyl! alınması hakkındaki ·anun ·a- htr pul ~·ıkaracaktır. bir Gürcünün cenazesi mttnasebetile ga- ı kaçmağa muvaffa'k olmuşlar Man<,mrinln 
!.... • "Pon\ 1 k bul edilmiştir. f . .., . yet 'nÇl'k blr surette ortaya çıkmış oldu. ve Mnverayi Baykal şeh1ıılcrlnln bir ço'k· 
1:'1'11}'0 1 ar vaz'yalin mQ~ki illmı ~ a - zmır Fuarının elektrık Bbtün Tilrkler >bu ımeras_ ·i.me _ı_şttmk 1 larında serbest olaraık ça1ışmağa lb~la -~ ct.lt ar .. Japon Hariciye N ı zırı Hiro-
~ .... :a geçenlerde, hugUtkn ıerait da- ispanyada hava işleri etmek ıstemişlerdi. Bunun ıçın musaade mışlar, muhtelif işler tutmu.şlardı. Bun -
"il ""'l., Ja . ~ almak kabll olmadı. Ben garnizon ,kıdem -1 lardan bir çokları d:a maddi müşlt'lHAta 
~ f Porıyanın lnsanra ve paraca muharebeleri l~mır [ H~nısı J - Fuar ça!ışmala- tisi sıfatne ve bUtUn Ttirık esirleıi ndına 1 maruz kalmışlar ne yapncaklannı şa.'}ır -

~~ttilld edak&rlıklara katlanmak mechu- rıoa butUn bızıle deva m . edllmekted~r. merasimde bulundum. ve yine bu nama nuşlarrdı. 
lit 8 olduğunu söylemişti. Madrid, 31 (ı\. A) - Bu s;ıbah ya- Fuarın elektrik ve ışık ıılerlnl tanzım güzerl bir de çelenk göndcr4lm. Miislti - Bu vaziyetten haberdar olan Japon saH-

~~ ta:rıta, Mareşal Çankayşeki kati- pılan ha\'a taarruzlarında ikisi çocuk o:- etmek Uzere d avet edilen ve şehrimize ma.n GürcülE.re 'karşı gösterdiğimiz tm ce- bl a1uneri bu münferiden ynşıyan esirleri 
·°"'te •llladığını ve onuola hiç hir mü- mak t\z~re 3 kfşl ölmOş ve 15 kişi ya- gelen mütehassıs Her Zili tetkiklerine mllek~rane ı1arekct büyük bir ımemunl - toplıyarak Vladivostokta:ki gan!zona getir 
~· ~eı glrişnıiyeceğlni de beyan et- ralanmıştır. başlamııtır. Paris sergisinin elektrik niyete vesile verdi ve aradaki samimiye- meğc karar vermişti. Bunun ic;ın ı~e.mtn 
~il 'ela.bu ki bilfiil karşılarırda bulu· Madrid, 30 ( A. A.) _ Bu sabllh işlerini tertip eden bu mntebusıs tın bir ile.at daha artmasm.:ı. sebep teşkil btr J'leyet t~kJci.il etmişti. Bu heyete bir 
'~-r:ın Marefal Çankay~tktlr. Şuh il· şehrimizde bir ay kadar kalacaktır. etti. Türk zabitinin refakat etmesi aniu i!dil-
~ı hir ifan iki m• m1tket arcı sırda fny- şehir büyllk çapta toplarla iki saat de- _ tniş ve mumtıaz yüzb~ı Sami bu i.§e nie-
'lf fil"- k ··am eden mnthlş bir l::ombardımana 

• 1r1.a ere yapılnnnyacak dem~k- • . mur edilmişti. (1) He-yet oldukça uzun bir 
~ I<'ık ınatuz ka'mışlır. seyahat yaptıktan sonra VladivostOta 

" 'ecı,:t lntıhıtr~he ırzadıkca, katlanı- lngiliz - lrlanda anlaşması Bu da nes·ı ?. dönmUş ve beraberinde ibir çok esirleri 
, il t't.1lk~rlıktar ilk tah'llinlni h~yJi a- alıp getlrmi.şti. 
~~' d cc, .Japonyttnın siyasi pollttka- Londra, 30 ( A. A. ) - Cumartesi Uzak Şark:t veda 

~it b~tı,ıkıtk yapmas ı h~klrneblllr. gOnü İngiliz - lrlanda anlaşması nihayete Dün gelen lstanbul gazeteleri- \'aş'ın pehli\·aulıkla alakası, çıplak Fiz biltün bu islerde meşgı.ı~ iken 1921 

~ -i ~a~~ rn~zııkere lıaHr.de .fa( opl.ar ermiştir. Bu anlaşmsya göre hir aylık nin hlrfr:de bir res'm gördü!(. Doğu- resmfni çıkarmaktan il'aretlir. senesi gelmişti. Bu ~nenin daha ilk a-
tı ' bıı beyı elde etmemiş ol!" ahır bıle ml\zakerE ye sebebiyet veren Kork lima- yu An karadaki güreş müsabakala- Bay Heşad Savaş - ki bu resim ymda garnzonda me-mleket·;mtze d'ön~e-
~ ~ı~lniizakerelr rden her halde elle- nır.ın 1 teşrinisar.i tarihinden itihııren mıda temsil etmrk üzere dört gen- ve havad'si İstanbul gazetesine onun ~imiz ha'kkmda rivayetler dönmeğe 'ba.ş-

p lllıyacaklardır. müdafaasının lrlandaya ait olmasına ka- cin re~mi \'ar. Bunlar gQya Erzurum- göndermiş o'ması çok muhtemeldir · lamıştl. Filhakika Tliı1c Kızılay cem!yett 
flkııt ne 7.aman ? rar verilmiştir. da yapılan seçmelerde birinciliği ka- bö!ge katil)dir. Atletiz'll ajamdır. ,Tapon salibi ahmerl 'ile m~ıhabereye gtriş-

r E ·· - · k t d ş· mlşti. Bizim cemiyetbniz Japon saltbl ah-
/1/ Pf.OM Ar venı' ltnlyan bı"ıtçesı· zanmış ar... r7.urumgu<'u umumı ·ap anı ır. ıın · 

- .l u Şu İstanbul gazetelerinin bazı- d'ye kadar pehliYan otdu~unu bil- merine para döndermeği ve bıl paralar ile 

HAVA 
.'t 1 

~ • 5 - 9.'-18 31111/ 8 Uaporu 

~ ~ lttylkl : 609...1 
1ı"b1ttı~t .• (neniz seviyesi) : 71; L5 
Qtii~ . t 12.6 

:~lllttt~hun~t : ı H !I 

~t .... x 64 
~ :·1';mallşarkiden S.ı 2 M. 

l : Tt111•- k , • -en apah • ıOk 

Homa, 28 - Maliye Nazırı 'l'ao:ı 

nı; He\ el yeni İla \;,an bütçesi hakkı eda 
mt:cliste lısya '1 atla lıulunmuştur. 

Hl38 - 3!1 bül\· ~si \'arıdat 3:-l,072 
milyon, masraf 25,035 milyon o~arak 
kalıul rdilmlştir. 

Eğede bu sene ınahsul 
İzmir l l lususi ] - Gelen raporlar

d ın bıı yıl Eğenin her yerinde mahsu
lnn taşkın olaca~ı anlaiıhyor. Şimdiki 
tahminlere gOre üzüm rekoltesi yüz bin, 
tGt1ln ılll bin tonu bulacaktır. 

ları havadis almakta hakikaten bed- ıniyo·duk , Ankaraya sefer ~·ıkınca, osirlerlml.zin Türklyeye nakled1lmclerine 
baht! Her önüne gelen eline kalemi pehlivan o!du~u da anlaşı'dı. im.kfl.n hazırlamalarını teklif etmişti. Ja-

k.c.hıdı alıp uydurma bı·r şeyler yazı- 1 d h ponlar 'bu ~kltfi kabul etmişlerdi. Para 
""' Bir zamanJar gazetem z ~ m•1 -

Yor. Erzurumdan Ankaraya gı'denler k . d bl d:ı gönderilmişti. 1921 şubatı 'başlarında 
hir olarak ~~lı~an , fa at h z en Z· Til ''" ·· 

l>ölgenln tan ınmış pehlivanlendır. Hu- h d Nagazaki limanında bizi . r~yeye (tO -
zarur ayrı'dıktan so:ıra da er yer e tUrmek üzere bir şilep hazırlandığı ha.beri 

rada seçme müsabakası yapıldığını gazetecilf"'ini muhafaza td en lıu za· iD ı:; Japonlar tarafından resmen ize 'b'l\d\rll-
bf z bilm'yoruz. Bilen varsa bize ha- tın timdi de pehlivan oldu~unu ve miştl. Biz de hazırlıklara ba.şla.<h1c. Eşya-
ber ,·ersin . EvvelA birinci yalan b u ! bö'geyi teınsll edeceğini, sPçrnelerde ıarımızı topladık dostlarımı1la veda et tık. 

Saniyen res'mlerlni gördüğümüz kazanarak birinci geldtğini görünee (Arkası var) 
gençlerin birisi Trabzondan .Erı:uru- hayret ettik ... Mtoğer Erzurumda ne-
ma Mç j'elmemlttir. Diğeri ise, yani ler o!uyormuş ta bizim haberimiz yok· 
Erıurumd

0

a Buluna~ Bay Rqad Sa- muş !.. * * • 
(1 ( Geçtn 1ene 8amlnln Samsunda 

bir kuaya marus llalarak öldiiilnil iflt• ... 



este mektup] 
.!.-----.....!--------- Vazan: R. KÜÇÜK 

• 
iki Hikaye 

Nuri Affan karısı Mediha öldU.kteıı I 1ki cinayet işlem eğe gidecek. kadar 
bir mtıddet sonra, belki de birçok kocıı· gözl1 kanlı zannediyorlardı. 
ıarın ~şına gelen bir hııyretle karşılaştı. Halbu ki olzlm bildiğimiz Affan 

DOÖU 

Cildinizin tahriş edilme· 
mesini isterseniz? 

Dl\nyanın her tarafınıJa seve seve 
kullanılan, ve cildi traştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER r ir i~sanın sevdJği karıc:ı oıııokten ı rok halim selim karekterde blr adamıiı. 
11>nr8 ona ait oll'ln eşyayı, elbiseleri, iç Delıil inırnn öldOrmek, blrfsll9 kavga İ b ki kulla· 
çarua~ı ~ı:n c'ö~iiriip bir kenara koyma·1, etmek ihtirnallnden bil: çekinirdi, d~- raş ıça arını mnız. 
b ıa onun k<ıkusuru ta~ıY"n t 11 çama· mek ki, o" halile de bır . kRdınla hır 1 ill••••••••••••••• .. 
şırlann uyandırdığı ttt'ı hatıraiara d d· erkejtl nıutemadt korkular içinde ya· ı E"'t·zurunı /('J'{I /Jaire.çi11d<JJ1 : 
ması pek tablt iir. Nihayet lıu ç ma·ır· şatmtş'ı. 
ları fakir M araya verir, yahut sak :ır, " Gıızelim. kccandan ro\c sakın. Mahallesi: NarmanJı 
canı ne ist~rse 0 , u yapar. Ulç. ilıUyntım:hk elmf~e f!elmez. Bu Sokağı: dere sokağı 

nwk.ııbu ol\Udn'ktan sonra yııkl ,. Müştemilatı: Bir a~banne bir kOçUk Fakat S9v iği ı: ·ısı ( !dOktEn "On n, b" k 
d .. - Affan mektupları teı-ur kutuya , oda ır llar önO kOçük bahçe dıvartıız 

hu çıtmvşuları ne Y f)!lYım diye u~u· hQdudıı· s t 1 
nllrker nH.·seıa rtolahı; llır köş--s'nılA. koydu, 1'aJıağını kapattı ve es\\ i yerine . a~ı tatar Halil sol.u s~aı ar-

, ' ·r 1 bır·· ktı kası turuncu .Mllştak babcesı ör.u yol. 
a) ıık~ apları l..utularının 3 r cınrJcı, zarı · · . Takdir olunan kf met· 130 lira 
l•lr lah kutu görürse ne yapaı? ?llernk f{enı:-ın·n dı~er eşyalarını de. derle· Ce\Jet K Y · 

1 1 
tc1H bakar dr(:ll wi? . yip toparltm!l~ll devam ederken, ru h 11 f d ar~da.ğa bo~ç u Narman. ı 

~url Affnn dl\ öyle\'• p'ı B ıu~nyu 'ı serer bir dzntt'la hoğçı:ısının içinden :a Hıı ;stn en .. 11sım llbat kında, yu rar: 
. . ", · · · . . ,. . b' k a u u ve muştem a ı yazı ı gayrı 

ş•c dl)e l·adar hıç gormem ştı. ı'\cıba bır pakf't e.ıne rreçh, gene ır ço menkul'er açık artırma ile s 'ıtıhyor. 
nP oh,·:' d ye dOş!\nO)ordu. !<ütül< çen· mekıuplar ··· Fakat bu . mektuplara 0 Artırma şartnamesl ilanının ertesi gü· 
aıı·ilııl lrnldııdı, kl pa~ıııı ıçtı. Bııktı, kadar 1ttnl' gö:ıtedlm~mıştl. 11 psi de nünden itibaren açık o'arak herkes ta 
btıçok rr.ektıı rlar... içi ipek yaı,tıkh !llmmnış l.ıir g: :t'!te k9~dınıı sarılmıştı. rafından görülebilecektir. 
ktılLnıın içlrde ~eşil ~eşit rcnkleıdc (hlc elmakla ber?.ber, b 11 mektuplarda Bu gayri menkullerin üurinde bir 
mtktupla"... d lake kutudakiler gibi aynı • Reşit• güna haklan ve sa'r ldd'alan ola'llarm 

O hayret ve merııkla mektuı>1ar<lan l -nzası vardı ve bu mektuplann da. a~m tariht il8ndan itl~ar~n 20 gün fç1nde 
bir tanesini aldı. Büyl\k bh' felfiketle kalemden çıktığı bir bakışta bellı idi, evrakı müsbltelerile b'rlikte icra da'r"si
karşıh şacakroış gibi, içinde gerip lılr yalnız bu mektuplar da biricik 8fk ne müracaatları lazımdır. Aksi ha'de 
blsslkable!nıku vardı. • OUzelim. tab!rt Ue beraber, sevgili· hakları Tapu slciJ!erile sabit o'madıkça 

Ne gOıel mek.tup tu hu! Ukin bir sinin ismini de kullanıyordu: Neriman. paylaşmadan haric bırakı'acaklan ve 
koc n•n tıı kubll l{Ozol rotktuphıra Affan düşOnceye vardı. Neriman, ve satışın 28-6-938 Sall günii saat 14 
karşı lıtı a~iyeti ba~kalaıınmkiııe benze· Neılmnn 1 Birdenbire eklına lı(eldi. Haki· dıı~ 15 kadar İcra datrcslr.de yapı'acağ~ 
mn. Mektuplarcfım blrkııç tanesini oku· kuten Mediba'nın Nerlnıan isminde bir bJrıncl arlırmada taktir edilen kıymetti 
d kt ı•. 1 t bu"\.•tldu'i ba"ı dön zrkadaşı vardı. iri, siyah gözlO çok gü· % 75 şlni bu'madığı surette on beş gün u ~n !O un gvz er J , '-. • ı k " ·· 
dO. Mec!tlııının hayali a-üzlerlr.de can· ıel bir kadındı. Sporcu ve sağ am ya· uzahlara 13-7-928 Çarşauba guuu 14 . 

1 d pılı tlrlsllo evlenmişti. den 15 şe kadar yapılacağı alıcıları 1 

1 Haziran 1938 ~ 
-

, ~'DAiMA .~ ~ 
·-TİRYAK., 
~ iÇiYORUM·· 
• Her Tiryaki bun~ 
sôyluyor.Acab~nedeO 

· ~ Çünki: 
' e Tiryaki sigarası ·orı·~ 

darı· !arın uiun zaman 1 

beri bek\edikleri s1ga 
radır. - - . 

·•Tiryakinin harfll 3~~ 
her zaman aynı oldıJg · 
'b' · · · efast1' gı ı ıçımı ve n 

de hiç degişmez. 
H .... "'"" ~~-t;~~. er "" 

·AYNI HARMAN: 
AVNJ 1 Ç 1 M . 

. AYNI. NEFASf'ff 

ı, ,";:, TİRYAK/JJE 
-~ULABiLiRSiNlt! 

an '· % 7 5 ·ı 1 d t • ·· 1 

1 ,. ı · t' Şimdl aı tık her f'3Y anlaşılıyordu. o , pey parası e cra a resme mu- ~ ./ 
ı\ffon onunla şev şe·c" ev eı ııı•ş ı. c ti UA ı (N 370) ___.,, 

Medtna çok iyi Lir kadındJ. Yahut onu Demek ki bu Neriman kocasından gizli ra a:ı arı n o unur. . o. · 

öyle zann~dlp gitmı,ıi. Kendisine lrnrşı Reşit lsnıinde btrlslle mUnasebette bu· E u ı h. arla Başmu·· dürlu·· g~ ündeJl: 
d.afm& muhabbetli davrıınmışlı. Yahut lumıyordu. Fökat kocasından korktntu artkanuş Reledi,11e rz rum n ıs r p 

Mediba öyle görllnıul\şlll. için' bu mektupların muhafazasını arka· Riya~•t)liluleu: 1 - Karsta yapılacak 32642 lira 56 kuruş keşif bedelll idare binası lf\ftl 
Oııu ö!Uııc&ye kadu uvıulşll. r1ll~l daşı Medihadım tlca e1ml1 olacaktı. Ne a k H 

1 
dl k ) kapalı zarf usulile 31·5·938 den itibaren eksiltmeye konulmuştur. ~, ı~· 

başka bir erkeğe do uH oldu~ıınu sez- rlmtı.n ü!ell epey z:ıman olmuş, mck· 1

1
'1 aamtış e ek )11'eı a a,ratı 2 - Eksiltme 16·6 938 Perşenbe gnnn sattt 1fl de lstanbul Ksbatışta 

1 d M dib • a da ı..almıştı nş a ının e ·s nıes . A' ınl!J olsaydı, hiç sev~blllr miydi? tup ıır a e anın Y nın .. · , . ' hısarlar alım komisyonunda yapılacaktır. gw 
Medlhanın bir aşıkı vardı. H ın de Aftan başını <lotruttu. O bttlde bu 1 - Keşif bcdelı 9976 Ura 5 kuru, 3 - Şartnameler 164 kuruş mukublltnde levazım muhayaat şuhesfnderıı 

saınlnıt, tıeyec:ınlı bir aşıl i Brıksana, ınektuplım neden böyle ikiye ayırmıı· olan .~arşı fçeristnde yaptırı,acak beledi-
1 
rum İnhisarlar BaımüdürlüğUnden ve Kars Müstakil mUdOrlü~ünde aıınabili~eO~ 

mektııpltmnal Medlhor•ın vncudund:rn, lardı? Nedea bir kısmını içi kadife ye dukkanları açık eksilfm9ye ko:ıulmuş-r 4 - l.steklilerin mUhürlU teklif mektubu ile kanuni vesafkl ve şartP• ,ı Ilı 
göğsUnnn lıerraklığından, \ıakış\ıırın·n kaplı ıa~e bir kutuya yerleştlrmlşlert ıır.~ . . . tlkrasında yazılı kayıt ve şartları haiz olduklarıntt dttir vesaiki ve muvnl<~ıO ~~ 
d& inl'~fodcn nıtsıl bshsedlycH? Mediha·! öteklleııni de adl blr iBZcte kGiıdına 2 - Keşif evrakıle şartnamosı hele- mtnatı havi kapalı zarfları mQnekasa gl1nü en geç saat 14 de kadıtr alı~ 
Y l h"P .. Güzelim ,, ctıyo ııitabedlyordu. surmış.lurdı. • . dlye 3muhalsilılnde görülebilir. ! misyonuott makouz mukabilinde vermeleri lazımdır. Po3tada olacak gecl1' 

.. - stekliler 2490 sayılı kanunda k bul dil , ı 
l>oRrudan doğruya Meuı hu tlemeyor ela, Bırden aklına geldi. Kut.udakı mek· yazılı vesikadan başka nafia da:resinden l a e emez. . . 

1 1
,.r 1111l0ıf' 

knaca 4( Guz9lim ,.. demekten başka bir turlarda kat'iyen Nerl~an. ısml. kulla· a'dıklnrı ehliyet vesikası ve 750 r , k 5 - Zuhur edecek talıplerden lshınbu!a kadttr gıdemcyecek. o an" ınğoJI 
Z•vk alıyordu. nılmam.ıştı ... Sa.dece " Gu. zelım • ıle baş- ilk te · ti lO H . 938 C ır~ 1 

•• kasa gUn ve saatma kadar teklitlerini Erzurum lrıhleurlar Baş~üdUr' 
v G 1 il b ti 1 d A mına a azıran uma gunu b'l' (N 369) 4.2 

b. t k a ki Ç" k" kt layor, uze ım,. e ı yor ar ı. ca· Sarıkam'S belediye encümeninde bulun- müteşekkil komsiyonunada vere ı ır. o .. 
1 

80
1
nra ırh t: b' şbı. . unb u me dup· ba bir kadın lake kutudakı mektupları 

ardak yvzı ep ır ırıne enzeyor u. ma'arı ilan o'unur. (No. 371) 2-1 
M kk 1 1 l'r b 1 d l'r 

0 
sanki kendisine yazılmış mektuplarmış Qre ep er so me6ıı nş e ı&ına g re, . d 

k. b u. b t k kfd gibi, bır az da o heyecanı ta arak 
demek ·ı u m aase e ço es en okumaktan haz duymaz miydi ? Hele 
başlamış bulunuyordu. Mediha gibi, hemen bütün hayatınca 

Affan bu keşiften sonra, ıztırapt n t tlı a k cUmlelerf işitmemiş olan btr 
ziyade inkisar. duydu. Halbu ki Mediha· :adın ~çin .,. 
nın namuslu bır kadın olduğı;na o kadar Aff d 1 bl 1 t' hl ı.. kt 
d · b' •t· t d k. an er n r z ıra a l u no ay1 
erın ır ı ıma var ı ı... .. " . 1 · M dlb 

. duşundu. Evit, kend sı e aya epey 
Sonra bu Aşık, mektuplarında kendı- c ihanet etmlı:ı. bir kocaydı. Karııık.ar-

d ~ b h d' · 1 " ı e v v sin en -e a se 1Y?r, _ne ) 8 an f~Y e· şıya bulundukları zaman, ona seVii 
yeyfm, he~ d stayışkarane. b•ıths:dıyor- sözleıi söylen:ek, onun da bu sözlerle 
du. Mesela şöyle diyordu· Guzeltm, ruhunu ve kalbini yaldızlamak biç ak. 
çok dlk'ıatlı bulunmalıyız. Eğer kocanız l.ndan geçmemişti. Koltu~a oturdu. 
haber alırsa, mahvoluruz.» f Ker.disini ok adar seven karısının kal 

Demek ki kendisinden ç<1k korku·' bindeki bu manevi ihtiyacı doldurama
yorlırJı. Demek ki yndisl bir veyabut 

1 
mış oldutuna ağladı. 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Aşkale k; zas\ dahlllnde :\Iuhlls tuzlasında yapı1acak 6715 lira 30 kuruş 

bwell keşitlf bir idarehane b1nE sı 31 5-938 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ve kapalı zarr usulill! u:ünaksaya konulmu~tur. 

2 - ihale 15-6-938 gününe tesedıfeden Çarşanba gQnü saat 14 de E!zunım 
İnhf s~r:ar Başmüdürlük odasındtt yapı 1r cak 'ır. 

3 - lsttklllerln muvakkat teminat parFsı olıırak 503 lira 62 kuruş ihale iÜ· 
nunden evvel vezneye ytttırııman lilz1 mdır. 

4 - lstekltlerln bu fşe alt k~~tf, şartııam~ ve proj ııleri lstanbu'da tnh'sarlar 
Uummm müdürlüğü tuz frn şub • slr de ve Erzurum İllh 1 sarlar başmüdor:üıtünde gO· 
rülebllir. 

5 - İsteklilerin artırma v~ rkslllme kanununda gösterllen şartlan temamen 
ha'z olmayanları ve en az buı.ıa b9nzl)r 5000 liralık inşaatı eyi bir surette yaptık· 
larına dair vesika ibrazetmeleri lazımdır. 

6 - Teklif ır.,khıplarının ikinci maddede gösterilen saattan evvel kom'syon 
riyasetine makbuz muknlıilinde vermeleri lhımdır. Postada vukua galecek gecik· 
meler kabul edilem<'Z. (No. 373) 4·1 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
I>oaubayazll, Torluın, Haşankale, AQ'rı, Çıldır, Ardah~n: Arpaçay, Göle, iğ· 

dır da yapılacak idare blnalnrı lçln muayyen glln ve saatlarda verilecek kapalı 
ıarflarla sUrnlecek beylerden Ağrı, Df)ğubayuit, Tortum, Aasankale blnalanna 
alt olanlar BaşınfülOrJtlğ'ümüz komisyonunc.!I. diğerleride Kars inhisarlar müstakil 
~ndOrlUğUnce de kabul edileceğinden taliplerin ona göre mUracaatları. 

1 
' t) 

.,.. 

8a.htp ve BB.fmllharrU'l 

(No. ı:s57) 4.3 

'Olnumt netrb'at.ı t.dt.re &den Yuı t,ıerı 
lll•lrl: Bab••ar DOLGU . 

.Erzuaunı J '"dliliğinden : 
Erzurumda yeniden yapılacak olan 

9634 lira 61 kuruş bedeli keşitll ilk okul 
bina inşaatı açık eksiltme usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6-6-938 Pazartesi gn
nü saat 14 de HUkQmet konağı içinde 
dalmt encümen odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 722 lira 
63 kuruştur. 

a - İstekliler evrakı feonlyesini Vi
layet daimi encümeninde ve narla mü
dürlüğünde okuya bilirler. 

4 - İstekliler ticaret odası vesika· 
sile birlikte bu gibi işleri yapabilecek 
ehliyeti haiz olduğuna dair natia mn
dürlütünden alınmış vesika Ue birinci 
madde yaıılı gnn ve uatta Vilayet da· 
tml encümeninde teşekkül eden komis
yon rlyuetfne müracaat etmeleri il!n 
olunur (No. 630) •·3 

DOÖU 
İLAN TERİFESt 

8 ıncı sahifede antınu 25 kur\lf 
7> > > 50. 
6 • • > 75 > 
5 > > > 100 > 

• > > > 150 > 

3 > > > 200 > 
2 > , > 2ı50 > 
l> • > 400 > 

İlAn verecek kimseler DOC.U Gaze -
test İdare MUdürlUğüne müracaat etme -
Jiıdnrler. Devamlı llA.nlar 1~ husust tarife 
tatıbl.k edilir. 

Kımııxıh llA.nla.rda tarife bir ımsıt 
fazlasUe alınır. 

Adres değiŞtLrmek 25 ku~uk ilcrete 
tAbldlr. 

DOöU Abone Tarifesi 
Senelitt 12 Lira 
Altı ayılığı 7 , 
Üç aylığı 4 , 
B.lr aylığı 1 ,50 > 

ECNEBİ ~IEMl .. li:KETLER İÇİN 

Erzurum Vakıflar Müdürlğünden: 
Tahmin 
bedeli 
L, 
60 
80 

150 
45 
80 
24 
30 
12 
12 
20 
20 
30 
30 
4-0 
16 
15 
ıa 

12 
1~ 

u 
18 
30 
30 
30 
30 
12 
12 
12 
12 
30 
55 
12 

160 
30 

K. 

Vakfı Mevkii Numarası 

Narma.nlı H1ıeı 

Hacı Emin 
Hacı Emin 
Kasım ~a 

Kasını pa.,a. 
Hacı Haşlan 

Hacı Hüseyin 
Yeğen ağa, 

Vanl ef. 
Hacı Mennan 
Hacı Menna.n -Ahçı Mahmut 
Ahçı MaJunut 
Hacı Ebubekir 

z.nı.1 
> 
> 
> 
> 

> 

> 

Jla.eı Yu..wt 
> 

> 
> 
> ., 

Ke..ğmna.nlı 

Kaıba Şeyih 

Kaba. Şeyth 

Manav oğlu 
H:l.bip ef. ulys. 
Mura..t ~a. 
Ava.k oğlu 
Kağızmanlı 

~n Ho.bıp ef. S. 
Topçu oğlu 
ESki bakırcılar 
Kasım paşa 

Kasım pa.şa 

Sultan Melik 
Kevelciler 
Kava.nar 

> 
> 

> 
Cedit 

, 
Xa.vafla.r 

> 

> , 
> 

> 

> 

> 

Bet pe.un 
> 

> 
., 

> 
. ., 

> 

Mahalle ba~ı 
Arap}drler 

> 
Ka.va.flar 
Ma.halle başı 
Kavaflar 
Çardak lta.hve 
Tebrlz K. 

cennet zade tmnaıı er. Erzincan K. 

5 Han.? 
9 Ha.nt 

12 - 18 l{.a.h'Ve 

65 Fl!'lrl (lPf 
2 ça.rı.k~l el 

1 ıte.ııe 

26/ 28 DüJdCA!l 
11 , 

21 > 

68 > 
70 , 
30 Ha.ne 
37 H~t 

63 DülçltAr> 

10 > 

' > 

23 > 
20 , 
18 , 
2 , 

11 > 

8 > 
2 > 

' > 

6 > e 
27 K.trt~ ns.11 
95 otUcd-11 

07 > 

7 > 

46 > 

14 > 

1 > 

72 Kall"t 
2~ DttJdCın _rtl 

ll\Y- p; 
250 Alemdaı- Nufullah GürcU K . 78 Ka:pa.rı .t,ı 

v"'~ Yu1canda bedeli muhammenı vllkfı, mevkii, numarası, cin.si ya.zıll dtl· ~ 
sene mtlddetle kiraya verlleceğLnden on giln müddetle müza.yedeye ~~ıf· 
3 ~ 938 cwna günü saat on dörtte vakıflar da.1.destnde yapıla~ eıeJI 
ler1n yUzde yedi buçıuk teminat akcelerını alarak vakıflar dairesine gl"ll11, ı 

(No. 363) S 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğün~~~i 
seneutı 24 L1rıa 

Altı •7htı : H ı 

Il·ca Nah1yestne bağh 41 köyün 938 malt senesi için ba~satrcılığ1118 0ııı• 
lann teklif varakalarllc 6·6-938 Pazartesi srününe karlar müracaatları lll)Jl 4·1 

l ~o.~ 


