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TAHRANA SEYAHAT 
4 üncü aayf amızcla· olıuyunu% 

• 

KlMLER KAZ~NACAK? 

Yaz at yarışlarının bugün 
birinci haf tası dır 

Bugün yapılacak yarışların neticesi 
merakla beklenmektedir 

Bugilnkf1 ko1Uy• yirecek cokey/erden .. : 

Bet n daha ·yukan yaıtakller 60 .kllo 
taııyacaklardır. · 

( Altt•r•fı 2 ne/'•) 

Masal deyip geçmiyelim: Eski 
zaman masalları dahi bizim bugünkü 
hayatımızda örnek bileceğimiz hik .. 
metleri ihtiva ederler 

·U:un gecelerde aevulli bir llttigırtn diılerinı daya.n•rıh ın•hmur 
göılerlnl kapayarak hlkAgt dlnltmt~I kim "vmez? 

Beliti lılç 1111,.. .. amıı lnN11lıra ait m•eeral•r: eltaerlıl lçlndı a/ılA.lul, 
faıilttt, o Hman111 hlltmıtlnt ıit Ju11metll f/Jt.lrlu bulun•n bir çolc 
mııali•r ... 

Du1un•ıneyl olt.uy•nlar ıe11yal b'r llJldbla buganan lisanına çeurll· 
mış ol•n bu ltifıpta ıu•k günltrJnln tn tatlı hatır•lırım bulacalıl•r, 
mt'!rnltlR, hıyec•nlı. bu gtJtel hllt,gılıri tılt.ip tdıceHırdlr. 

Salı ,..ana baf l21onıa 
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Van halkı Milletler Mübadil ve HAYAT VE SIHHAT 

Belediyeden Cemiyetinden de göçmenlerin Salatahk, hıyar 
neler istiyor? çekilebiliriz tefviz işleri Bu mevsimde ke yltle yed iğlmiz Sll· hıyarın sakinlcş~lrmfk h ~ SS SIDl biberi~ 

(O:'ttor•fı 1 /ncf,J· I }atalık. hıyarı iaba adamlara berz~terek deaiş 'lruu k istiyorlar demektir. Fıtk~. 
• - ••/ (Üsttarafi 1 incide} k d' 1 d h 1 d bl kt ' aC'" M 1. V k" l t. b h t en ıs n en oş ıınma Ji'ınız r mse sal•talık h ya1rn bol o~dutu meve ın d·· 

- Van balkı Belediyeden M isti- tinin birinci derectde a/ıUcadar olduğu- a ıye e a e l U USU a için hıyar iibi herif derseniz salatal•k fçln hiç de elverişli bir zaman o!oıS ' 
yor? nu yazmıktadır. YCDİ bir karar Verdi hıyara karşt bllyük haksızlık etmfş o'ur· ğJ'\dan , tal-fat•n hıyar {~ akicde';}erlO: 

- Bu soru iözlerfmln önünde şl)yle TcsciJden bir nünıune llaha MUb d 
1 

t f . 1 1 
. . k tt sunuz. Vakıa halkın dili haksız o'amaz, vt rdl~i bu hassayı bir fyi.ik 8ayııaıı 

bir man:ı~ra cıınlandırdı. B'r oyuncakeı Antakya 24 ( A.A. ) - s ,ıı günü . a e e v~ ,. ~·~ . ş eunın a takat kaba adam!tra beruiyen hıyar, ol- lAzımdır. 
d lr. ... 4 - M d b' k 1 - ' . . · ta•hyesl ve netıcelendırılme -i hakkın- ı d k 1 h 1 _..ı 1 fııfll D a nı onun e .r çocu nası mutehay- nı h·yaler,en birıns gıden Delege kayıt . sa o.sa, o unduğu yer ta r ş vuen ya Eski zaman hekimlerinden b r 
ylr na:carJarla oyunc~klan sQzer ve Jçiat f"lerlni kontrol tUIA-1 bir s1rada aka'li· dakı kanunnlnn , neşrf~den 8

1 
v~181 mnbadH bani htya·dır bundan do111yı ona tşelc 1 ı tf N t ll bf t ıkla y•· 

k k d . ki • b d B 1 y 5 .. ve göçme erın ıs ... an iı erı e tht tah · · · r vaye ne gore, a Cf r b::ıs 8 1 
1 hı· 

çe ere oı:a an u:ı: 1 'şı.sa an e e e- yetler kaydile utraşan bir buroya mtlra . . . 
1 

• • _ hıyarı da derler.. ı:en küç'lk Dir pcuğun koynuna b r . 
d1ye:ien lstededillerlm bu kadar çe~itll caat eden bir Arap kendiEinin Türk sıs vazıyetlerlnın esası bır iekılde du- 1 Bizim yedl~lmiz hıyar, ona ister ye- yar konulursa çocuğun ate~lnl hıyar C' 
ve bu kadar hasrete de~er fty 'u amma dd erine yazdınlmasmı i stemişse de, zeltilmui Maliye Veka.\etince ker&r- mlş deyiniJ, ister sebze deyJnlz, pek kermfş. Şlmd', ateşli bir çocutu, yat•~1~ 
ne ynık: ki bu kadar is~eti Belediyenin deleg , : laşmııtır. Vt-k.Aletçe bu işlerin dQzel- nezlk bfr n- baltır. Kocam&n bir hıyarı na bl~ hıyar koyarak ted,.vi etıne~. t• 
o küçüle bütçesinden beklemek insafsız- • San Arıpsın, TUrke riy vermek tilmesi hakkında tesblt edilen eseslara EOyup sadrn-: tuza batıra·ak: yerseniz b i. gülür ç bir şey o!ur. Fakat hıy .r be~ 
olacak... olmaz • diye bu adamı koğmu~ ve kl 0 . görr , ist.hkaklı mllbsd'llere tefviz cdUen midede kolay hazmedilmez ~e. saatlerce türlü ru!utıet~ pek çabuk çektiği i'~ 

- Ş~brln Beltdiye tedavisine nrnh- metroleıce uzak köylerden gelen Tfük- mallar ne g~bt bir sebeple olur.sa oJsua 1 kokusunu belli ederse do, mını mini h · çocuğun yatl'ğında onun terini de Ç!lO ,. 

taç en bü1ük dertleri nelerdir? lere de: • Ben s' zi yazdırmıyaca"'ım. ell6rlnden çıkmış bu'unursa bu mübadil-
1 

yarları kornişon diye turş~ halinde yt:- çeker Ancak bundan d<>layı hasta ç ı 
B h • 1 k 1 f 1 •1 . . B dliinJz vallt onun zaritll~ıodm ve ra cu ö-u hıyıır g;bı kokutmak Hizım gelıtl 

bD-tıkŞedbrindi eledlye teldasd'ane hmOukiılmaçe t~n Aka!Uyetlerln l~i daha. bitmedi,. "demiş me~ellatre kraatr mt asfiteevk.z edı mıyccektlr.d ulzlkliğladen hiç khrse şüphe edeme~. tertnl temiz bir havlu ile kurula!Dak el· 
Y er son um.an ar ın ve bllronun ta til cdlldlğın1 ileri surerek 11 1 a Y anurıunun neşr n en Ha•bukl kocaman hıyıırda n • z ıklik b d 

de mttdahaleılni mucip olan hayat cuzu Tüı klere yol gös~crmlıı:tlr evvel mnbadil ve gö;:menlerfn su:: u vasfı k~rnlşondakinden bü)Uktür ~ Sala· ettes la bal kf y!dlt. 
1 

.
1
. yeofl· 

d l ' y • ı . .. auta ı hıyar nası yeıııı ırse . lıtma der ldır. Böyle açılrça tahrikat yllpan Dele· taksiri olmaksızın ellerinden çıkm'ş bu- talık: hıyarın suyu dokunduğu clldı yu· s•n pek çok kimselerin hoşur:a gtde", .•
1 lıı llray~ ~lr koyun ahnablle11 bir geye nth\ye müdfüü ~e iardarma im- lunursa, bunlara istihkakları denceslnde: mueatt ğı için, pek eski za.msnlardanbe- ğıza sennlik verir. Fakat oı:ıun besleY1c, / 

yerde etin kılosu [:~J kuruştan, sıt11n mandanı doğru hareket Etmesi tavsiye- ve kanunun emrettttı Ş!kilde tasfıye , ri bayanların bs1az ellerlnı ve boyalı - bir gıda o'duğu m söyle· lsrse tablt lP'cf, ~ 
k.ayneıı olan bfr bö itde kıtın adi p •y- l 8ınde bulunmuşlarsa da, DelegE: ~ Bu vesikası verllecektlr. parrılon, maktyaj t ı - yUzlerJn\ yumuşat- mazsınız Yıızae 9 i,30 nhbttindB sa 
Dirin ldlosuau [.ıt5J, ya~m kt!osunu f%] işler btnlm saltlhiyctim altındadlr. Siz lstlbkaksız ve adt iskana tabi mu- mak iı:ln kull~ndıkl.arı pomatalara ve suiur, nst tarafı safi yağ da o'sa 1811: 

kuruıtan t•mln etm"k hayatı ucuzlatmak. karışamazı;mız • diye cevap vermiştir. badfl ve göçmenlerden eski lskAa kanu- tuvalet strkelerıne g-ırer. tıu zamanda da basllyemez. Vıtamlnlerlnden de ştıısdlf t 
itinin her yerden daha evvel burada Bu vaz'yet karıısında halk De,egeye nunun tayin ettiği müddet içinde bk4nını e".'l meşhur ~u nuşa~ıcı kremler sa'a~alık kadar, benim duyabildtğim , b r bıl~. 
b&flamasını ıerekll kılmaktadır zanne· lıü etmlg ve mtırsıer t'e muka~le de i - temiş olup ta m\ıbadele ve tehiz iole·ıh yar suyu ıle yap\ ır. . ild . . f çıkmamıştır. Bazı'annın cı.ediklerfD3 '•· 
deri• cum v • Zaten hıyar suyunun c ı ç ın ay- e k b kl d .t . 1 bil-' b•Y in 

_:_ 1 M , bulunarak bu iki ktıiyi eğ r surette ya- rlnin. katt tutiyes1 ~akkındaki kanunun dası yalnız yıımuşatmaJda kalmaz. Ya· r k u arın a vı ~mın ° _•~1 a\~tıı ye· 
Vanda Be edfye tarafından ıuı at- 1 ı d neşrınden evvel hazıııeye aid btr mes- 1 zın a-üneı baDyosundan kararmak d ' hll nn abuj'unu yeme ten ye ş s ~ 

ı lA ı ? ra amış aı u. · 1 ° mek ıüph si d ha k 1 lf (J. "' 
le ba,an maıı :zım i'e en n~ler vardır Böyle açıktan r ç ~· Arııp propa· kfn edinmto bulunanlardar, göçmenlerin moda olmad·ğı zamanlrrda ınneotn yüz c z a 0 ay i'e r. __..,, 

- luoJarm b!lfında yapılmnsı kolay gaudagı yapan De!eıe Antakyaya dön· akın lıallnde geldikleri ve iskan dalrele· !erde bm ktıgı esmerlfği g~dermek fçin Yaz J 
ve Belediyeye ktr i'etJrmeıl muhtem•lımüştur. rinln çok faz1a meogul oldukları sıralar- gene hıyar suyu ile mtıtrh,mJer kullan~· at yarış arınJJl 
itlerden ç~ui: bahçesi, Park ve pl&f Nuhi edekl binlerce Tü:k aç ve da kendilerine blr g ı:yrl menkul lrae lırdı. Bu ıdan baıka keş·nmayı, clld .u b hh 
i'el.mektedır. y dil k 1 1 ı.. dillkl I d bi 1 zerinde ba!Ul olan kuru ekzetray geçır- ugu·· fi I~< 

G- d- , 1 1 1 d d 1 1 susuz soktk ortalarında kalmışlardır. e me s 'Z n aen er n ıın rer iay-1 dl"'l d d S 1 t 1 k h d ı..,. 1 un uzer 11l tn, aresnden dO· 1 ı 1 1 1 1 t'I 1 5 e varır. aaaı ıyar sa ece il~ 
haJk dl l k Nahiye Halkevi tuıılan otokarlarla yer- r menku tem n ve fga sure ı e gayr b l k d A-11 k ki k d bJ.rJ.IlCl• haftasıdır &.b ntn memur ve oturup n entce _ 1 ayan ara arşı e5 , er e ere arş a • 

b!r yer bulumamaktadır. Zaruıi o' arak ler_ıne go~dermeyi dtş'lnmektedtr. menkul edinmJı ve fakat bkana at~ I nazik .olduğuııdeD, traı olduktan sonra 1) 
kahvelerin kirli havasını JUlmak.tadır. Kom is) on blze karşı cephe aldı resmi muameleleri ikmal ettlrmemlş olan ı yüzlerı yanan delikanlılara ca hizmet e (Üattarafı ı ınoftld) d• 
Van jlbi atacı ve suyu bol olan bir Antakya, 24 ( A.A. ) - Milletler ların ellerinde bu"unan i'ayrl menkullerj der. Amma, hıyarı soyup öyleco yüze MesafESI 1600 mt.tredir, 
y~rde aı bir emekle 1ü1el a-01el park·,Cemiyetinln buraya iÖnderdlğl lntlhap 1adi lıkaa bakhm meccanen ve .nst ta · ~ü.rmek phek çtrkln o1ı1acağında1 n erk.ekler ("çünci koşıı fi! 'H 
lar ve bahçeler meydana relebillr. Bu komisyonu, Türk • Fronsız askeı r müza- rafı borçland rılma suretlle lc.cndılerine, ıcın de, ıvar suyu_ e yapı mış gene Dö. t ve daha yukarı yaşta 'Ve ı~: 
it hem halkın setlıtı bem de Belediye. kederinin usulsüz va yolsuz olarak cer- verileoektir. 1 bir k

5
relmtalsllkrmhek lazıbm_dılr, 'ld p •" f a a ı ıyarın oy t- 1 cı yumu· k.oşu kazanmamıf, yarımkan Jı . .ı• ıı~· 

ye varidat kaynatı o'mak bakımından . yan ettll}i hakkıııda _ Milletler Cemiyeti Kati taııt~ye k~nununun neırtnden şatmıtk bassu ndan ba~ka, h~klmlikte hallska~ Arap at ve kısra~ları rnab:,.rı 
çok yerinde olacaktır. f nezdinde bir teşebbuste bulunmuştur. evvel ıelmlş ve eskı lakin kanunununlblr ıöh·etl daha vardır .. Bu şöh!'eti ıar. (Uç yaıındaki kazanç!ar n• 

Pllja gelince: Yanda halkın deniz Paris ScUrimlz Fransız Harklye tayin ettfğl müddet içinde müracıuı.t ile ktmisl içil bir fyillk
1 

klmtsl için de bir ıtlbs~e alınır ) 
1

1?(1 
lhliyacıaı hemen hemeı:ı telafi eden olu- nazırı ile btr daha görüştü iskanını istemiş veya hazineye ait mce-' fenalık ş 'ly•lablhr: Hıya~ g rek bOsbü- ile: amiyesl 190 11~.adır. Bfrfncl~C dıf· 
r6lüo (Balık bendı] denen yeri tabii bir P.uls, 24 ( A.A. ) - Fraıısız Harf- kent işgal ederek lekan iörmemlş olan! l~n ~ ğ o•arak, 2'erek sı~.ke ve zeyttnya· lira ikinciye 50 lira. UçıncOya ~O ıır•ıot: 
pl&l bıllndedlr. Ne yazık kı burada yı- clye Dızm Bone He Tlltklyenln P drls mübadil ve göçmenlerin iskan idareleri f ı~le salata halinde ye!. ı dlQ-I vakit aşk Duhuliye 190 kuruıtur. Sı" tı• 
llan~a~ için elbiseleı i ıoyunsa kumun Buyuk E ç'si Suııd Davaz araınnda yeni tarafından bulurıduklan erlerde !skin· lbtıy · cını haylfce aza l'Dakla m•ıhurd~. Dört yaıındakilcr l58 kilo. B1'f ve d~ıt• 
üzcırını bırakmak ve ruzi'lr uçurmas.n 1 t . . Y Onun ıçin eski zamanlarda, Hermolaus yukarı yaştakiler 60 kilo tafıyacak'•r 
dlyo üstüne b!r de taş bırakmak ıcrek- bir iörOşme o muıı ur. ları yoluna iidebılecektır. h~klmin tavsiyesi üzerine, bazı tugah1ar Mesateıi 1800 metredir. 

1 H lb ı.· b d ı.. Li fJ Kati tasfiye kanununun neşrinden . da çalışırken fazlaca f: kırd,yan genç k·z 
t r. a u .. ı ura a pea. az L' r masr• a K t .. akereleri . 1 1 k d k ~ Uürdüncü kOfU '"' 
ktıçük ıoyunma yerleri ve hat:a atlama amU ay IDUZ evvıl Mt l$kan suretile kendilerine mal lara çokça sa atalı hıyar y< lrme a Dört ve daha yukarı yaftcıki bitli'' 
mahalleri yapılarak: allntcak duhuliye Ankara 24 ( A A. ) - Büyük Mil- verilenlerden adt iskan hadleiine kadar det oımuştu. 

1
• . 

1 
k 

1 
kan Arap at ve kısraklara mıh•11\.,. 

, _ N j H y .ır bu lür u tesı r ancak art aş tk t 1 • 20 lr d BI 1 · n45 1ı~ 
ile de az zamanda maı: at karııl ı: nabilir. let Mecll':'i bugun gümruk muııataz~ olen borçları 1ı!!ddilmlş olanların bu , mış olanlarının çekirdeklerinde bulu:ısa ram yes ö ra ır. r ncıye ~ 

- Belediyenin ne i'lbi itlere önem teşkilat kanur.unda y11pılacaıc bazı değı- malları ellerinden alınmış veya sahibi 1 gerektir. Çün\ ü kart hıyarların çekirdek: İıdnc~ye 55 lira. Üçüncüye 20 liradır· 
vermesi lbım ve nelere ö.ııem veriyor ? ş'kln.Ier hakkındaki kanun 1Ay1bas:le çıkarall tııhliye eltlrllmiş ise, bu giblle-ı ıerl ta lp>•rat heklmtndenberi linet iUiZ' Dubullyesi 32J kuruştur. 

1 
ıJtl 

- Belediye aydınlatma işlerinu iyi toprak tcvıit kanun layihaslle, orman re verlltc -;k malların Adt iskan derece· ' o1arak kuılıınılırdı. Bu zama'lda da h~- ve d~hk;e:~k!r~i!:f:~l~~ ;~ ~~!~· l'f'' 
önem vermektedir. Yalnız bugün artık muhat.:za teşkilat kanunu!lun blr made- s!nde olan kısımları da bo:-çlandırılmak- kiınlerden baı1Jar1nın ışk hastalığın 11 şacaklardır. , sır 
medent ve zaruri lbtlyt çlar arasına gl- sinin değjştidlmcsi hakkındaki kanun sızın afta tabi ıu :ulacaktır, net llAclyle tedavi ettiklerini elbette lş't- Bu kGşuya gelinceye kadar ~ıı11,. ren ılnema itini de yenı kurulan mo- layihasını müıakere ve kabul etmiştir. Eski iskan kanununun teyln ettJtl miısfnizdlr. • dığı ikramiyeler yekıldu 400 Ur•Y' ,,11• 

tôrden faydalanmak suıetlle hallederse Kamutay Pazartesi ettnü tekrar topla- müddet içinde müracaatla iskanını iste- Hıyar nlatasını pek seven kimseler- Ut olanlara üçer, 600 liraya baliğ 0 y~· 
çok yerinde bir tı jörmnı olac.!11'.br. nacilktır. miş veya kendilerine katt tastfye kanu- den suataya biber ekenlarl ıornrseniı Jara beşer, 800 liran baJıt olanlır• 1Jll. 

Yukarıda ıOyled•iim gıbl kırk rlo- . onların htyarda bulunan bu meehur bas- dişer kilo, dıha fez1a&ı'1J kuanınıı 0 

kuz bin lirayı hu ne kadar gözlerimin nundan evv~l i•Yıi menkul verılml~ 1 sayı bildiklerini anlanıa'ısınız: Ne hıyar· lara onar kilo ilave edillr. 
Ooündt büyQttümae de bu ihtiyaçlar n B ı· r Mu hası· p iken bu gayrı menk,ullerden bi~ kısmı dan, ne d'l a~ktan vazgeçmedikleri için ' Me:af• 2'400 me'rt!dlr~ 
bepılni ka?tılayzcak ha:e çıkaramadım. veya tamamı sahibin n çıkması l.e elle- -

Fuat bıızı ffhuin de para He beraber rfnden alı:ımıı olan mtıbadll ve i'ÖÇm~n- Erzincan Askeri Satınalma 
fcdak.A' hk iıtediiıni bllurek ve bu teda ar 1 y Q r UZ lerln eski tahs:al.ere latlnaden vertlec~k 
k8rlıtı yapacıaını Sayın Belediye Baş · gayrl menku\lerln de lskAnı adt derece- Komı·syonundan : 
kanı Ş:ıban .Boysandan umarak teseUI IL imf olıU"ak mtıesses !mfzde cı· sine kadar olan kısımları korçlandır.l· 
bulu•orum. lışacalı.: ticaret ve banka muamelatına makıız n parası" temlik tdilc cc:ktir. k d k ti k il k l T . tedeU ~ #< 22000 llo sa e yağı apa1ı zar a e s tmeye onu muştur. ~bmın ııııO 

S.rıı Akatay111 bu uıun ve iumnlln vakır malt işl~rJen anlayan bir mu· 24200 lira ilk teminatı 1815 liradır. EksHtmesl 11 Tttmmuz 936 Puarteıi i 6" 
iuhatını artık ıı.an bularak rrazetemlz... haae tıcciye ihtıyacım .z vardır. . k d 1 k f het i • .. Bu aece nöbetçi eczane saat onbeşte E~ztncanda satınalnıa omisyonun a yapı aca tır. Şarnamcs ıııı• 
bir tototıaf heoiye ttmesl fıraatını ka- Taliplerin euakları ile birlikte eı komisyonda rörUleblllr. Teklif mekt.11pları belli gün -ve uattan bir sııat e'll/e 
çırmadım teıekkür ve :s!vgi!erlo ken· f .zf.temlze mUrscutlan. j "Cumhuriyet. 8CZ8. nesidir . kadar komiı;y .>n bafkanlığına verilmiş veya posta ile g-Ondtrllmls bulunacııld''" 
dinden ayrııdım. -- (No. '450) 4-2 

--==----- ----~ -- ' ~· bilsen ne gatfp bir ıüya görmilşntm .. Fakat AD çok sç'ığından korku- cek deiildim ya .. B nim htsıer · ıtı· "'~ 
Kuyruklu askerler, kedi ayaklı bir. Pap, yoıdu!Il ... S na bir kaç yudum si;t Jçlr- nim k ıılbim yokmı; ? V hşf bir ıışY 
elindeki boruları burunla:ından ça'ım mok için, bir ik ; ka;ık y< ğu? t yedirmek .m yım hen? 1 s· 
aekerler •• Neler neler... t~~·n ne kadar yalva·dım bilsen .. O'-j ~rı!ıbfm Kttd·i c:dd ' e :;ti. Sesi" 

Zeyneb gOlerak cevap verdi : madı ... Sana rn ian baş'ca bir ş'y içl · ğırkşr ı ~a r 11k c :.vap ver.fi : . a:D 
- Uyurken, dalgın iken neler 7ap- remedlm. Bu köy : ıfür de b:r rey bH- ı - fal: at biz do~ dr~i i lz kı ... b ~· 

tın bilsen .• Bağ11dın, emirler nrdln kü- mJyorlar ki ... Gülsüm ç~cuk zaten .. . srnl:ı dOşııHnı~ ~ . Be.11iro başı!f.d3k tıf ' 
- 2a - Yazan: liemih KAllTA.L fllr ettin ..• Ve bana ne uzun, ne rUzel Ko"Pşudan g · lfp glôooltr " Ayran lemelr, benim ıyıl (! m ıçln utr11şt11tl 11ı,ıt1 

htk!yeler anlattın.. çorbası yedirelim ,. • Ta· u'{ söğü ·U Hhmet değil m!? . . Ne için bu ı::ıl.ı'tr~' 
- Ah bırİk. hunları .. Yin' sn~r.ıa·jben eu ocakta bir pa,.ça süt kaynatııcl\· Dfşarda sert bir ıtlzgir esiyordu yedirelim. diy"p dnrdular. Has'a bi~ 1 katlar.dın . • Bak ııen de :corlukla ıı 

lanııta be~lad•n. S ~mRun ve ailla yolc. t ;m,. Yerısln ye kuvvetin bir paroa ye- Baca uğu'dayordu. KendJmi olradar yal- adam bunları nasıl yeıfn 7 ... Bir z .ı- ' alıyouun.. rd~ 
S~u ben varız burud ıt bir köy e\lnde- rlne gelir. Dü~ün kf bir haftadan berl nız hissediyordum ki.. Hele san kendini man bfç kıınUdama1an yatıyordun.. Zeyneb ~a~ ır<iı. Rir saniya dllrp'I• 
yiz ... aQzında sO.dde başka bir şey girmedi. kayb .tmfş bir halde idin.. Sonra sata sola döndüğü:;ü iOr- Sonra ell!e karışık ~ i r ba·eket v~.ıı' 

l\fiil! zim gU'dü ~avi g ö-.rle .. I küçD1e- Bir rengini gOrstn bılmumu gibi... Yat Sonra bir ürperme reçlrerek Uive düm. Hele iöz\erlnl açınca okadar se- Birdenbire yüzü ienlşledi ve bir kıh 
T6k ldrpfclerln1n arı StDd ıt kayboldular, bakalım haydi. 

1 

etti : Vlndlm ki ,., attı : olO? 
- s ~ nısun ve Vall"a .. Oku«fun mu Mülhim Kadri g'Öz:lerinl tenbel ftn· - Ne kadsr korktutumu. ne lradar Mülhim Kairl ~Utun haisjzllğine - Keh ... Kah .. Kah. .. Ne d~oııl' 

lıunu? b 1 k d K 1 kl d t kt 1 kederlendlğlml blJs!D... Elden bir şey r.a"'men ıro·unu uıatlJ. ince ve şeftatlaş- Ne dedin? ... DUoman mı? Kolonu ıı ... ~J e apa ı. u a arın a ıraye vze an · 1 i b & dllŞ"' 
Son•a hltab bir bıı lde yatağ:nın_ n- gel~n çır r · ak sesleri tardı . Rüyasında- ı ge m Y_or, sana 1r f'Y ytlpamıyordum .•. m•f zarif pauıaklarını Zeyncbin elleri datacak halde detflstn .. BöyJe eıı ··· 

r.-erine sırt Ustu rHi tü Kuru btr OksurOk kı' b ul ki h t 1 d t ı DilşQoup tıışınıyor ve seni bir an evvel Uzerlne koydu ve o'lları hatıt hatıf ok· mı olur .. Komik bir dügmansıJl ~" . .ıe · · . o-:- arı ve çıngra arı a ır a ı. n- 11 . • Y t 11"1' 
ıunkt iÖ~ıOnüo ııa~çahyordu. Renıı k~p· ce bir tebessümle dudakla ı yayıldı. Ya- kurtaral:> mek çaresıoi bulam•yordum .• şadı : Kah ... Kah .. Kah ... Kab . Ksme ~,P 
kırmızı olmuştu . z.,yneb onun bu hıllı:e vaş yavaı - 1d- Kocıkal'ı ll8çlarına da razı olamıyordum. - TrşekkUr ederim ufatım ... dedi, i ufo ne yapalım.. o çttrpış-rad• tı•'' 
tn1i1oll bir g-öıJe bakıyordu. Sonra : z ıru ~· MOJazlm Kadri hals:z bir eda ile Gözleri gülüyordu ve yanakları pem.

1
t öldürem9dim. Attığım kurşun tııc: " ~I' 

- Hayır dedi. .. Pek çok roman ve eyneb m•rakla so~du. sordu: beıeoiyordu. Zfynfb bu hıtaba kızdı ve he !etini bulam8dı Yoksa sen ıııdl ıJI 
hlklye okudom. Filkat buna tesadüf et- - Ne v~r, ne rnluyorıun? - Peki ne yaptın ... Nasıl sıyrıl- ellerlnt mülizlmln ellerinin tazylkındenırlnci olacaktın. .. Ne yapnım ş!ııı5~ı~· 
medim... Türkçede var mı bu bllmfyo· Kadri ~ü ~esinde devam edlyo:-du. dın bu iaın i9lnden ? .. kurtardı : f ştn sonun4 kadar ritmek ıaz ıDl· 

1
1 lf 

rum ... Yalnız aen bırak bunları bir ta•a- Sonra kendısfnı toparladı: f - Hfç .•. Her iti kendi haline hı- - Ne için bana teıfkkUr cdiyorıuo. le meşıul olma2a mecburum. J-lt)' 
ta ... Sonra konuıvruı. Yat kımı\dame, - Hiç diye cenp ver.dı. AkLma bir r11ktıaı ... Tab!ıt kendi mOdafaa vazı. Ben zahmete deQ'eof'k bir ıey yap:uıdıaı ıundan bir az. . .,t> 
7otu yeniden h11ta olac kıın. Şimdi t•Y ıoldt de .• Bir az evrel HJıklarkcn ttılnl 1apar. dlyordnm. i:l ben aana ... senin öldoaunn aeynde- 1 __ _ ... (Ar~ı 
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EN SON HABERLE~ 
Japonların gözü Hankeu' da! 

.......___-------------------~--

Stoyadinoviç 
/(abinesinin 
ikinci yılı 

~ Anb.ıra 24 (A.. A.) - YurosJav -
c:da s.~oyadinoviç hüknmetinin i.kin
Ct Ylldonümu münasebetlle, Başvekil 
lt~tt Bayarla Stoyadlnovlç arasında 

tik ve tes~kkur telrrafları teati 
•dııll'll"tl .. 
~r. 

~-------------------
'" .,. s h • ~1% Kralının Pari• •ya atı 

Kral Corc hazırlanan 
'Programı imzaladı 

inıııız hükümdarının Paris seyahati 
içln Fransız hükOııti 

24 milyon frank sarfıdıcektir 

Japonlar Çin hükfımetinin 
muvakkat merkezini elde 
etmeğe karar vermişler 
Bunu bilen Çinliler la%ım gelen 

müdafaa tertibatını aldı/er 
Lotdra, 24 - ~vcnltıf Standırd 

rezetes1nin HonkODidaki muhıblrlne gÖ· 
re, Japonlar Kıntoa ıe~rlnl iıral etme· 
te kanr Termit!erdir. 

. Jtpo:-y;d•n ukerle dolu bir çok. 
npurlar Formoı adalerıDa dorru hare
ket ttmlılerdir. Burada bulunmak:tı olan 
.JLpon fi!osn da tııal kuvvctlerlle birııı,. 

te hareket edecektir. 
Marışal Çınkanek'in kuvYetli bir 

kale ballne ifrat tttl2i Hınkeu öntın"'e 
•'ddetll bir muhırebe beklemıekte·jlr. 

3 

AGRI VILA YETiNDEN: 
- Eksiltmeye konulan iı -~trı Vlllyeti ın~rkc1iudı yapılacak on iki ıytır· 

lık. yeni depo binası 
2 - l:Su itin keşif bedeli 9730 dou:ı: bin yidl yü.z otuı biJı llr.t 21 ylrılal tılı' k uyttv-, 
:ı - Bu işe ait ıartnıme ve evrak ıunJudır. 
A - Bayındırlık. işleri r•nel şartnıme•i . 
.B - ıı~eoni ıartname 

C - Husust ıartname 
lJ - Hulhai . Kefft E. .Nu'uvelena:xıe Projesi 
İstekliler bu ıartnamı ve Hra"ı Vi'~vet enoünıenl luı.leıuhiı jörıb~!frlet ~u 

tnıaat 9:l9 yıh Ey1Ql ayl so~uoda bit ct-klir. 
4' - Ek:sillın3 1-7-9:l~ Cuma 2ünfl 5aal 15 d~ ."ı~rı 1111kı1ııı .. t lfıı•ıtı iı,:'.nıJ"t 

Viliyct eu<:ümenf odasınd• yapılacaktır. 

5 - Eksiltme açık ~urelile yapılacaktır. 
ti - Eksiltmeye fİrebilmek Jç;n {729) lira {7fl) kuruf muvak.kıt lewhıat vı· 

rilıacal bundan başka at&f•dıki evntkı lbrıız ~:mesi lbınıdır. 
A - 9:lt\ yılına ait ticaret odası vesikası. 

8 - Narıa mlidiirlütünden a'ına.ııı 9:l~ une.iii i~'.n muttbcr bet bia lira aıilttab· 
hitllk ehliyet nsikas1 

7 - i, bu lofaatuı ( '4250) liralık ~ısını 9:~~ bUlctıinden ye 5-4~0 Ura :.H it y. 
ruılulı.:. kıamıda 9:l9 bütceslnd•n verilecekllr. V• ilıel HDey• sarılı mukavele Y•Jlı· 
1•~. kt •. (Ko. 379) 4·-t 

Erzur;um inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
t - 3-~ 938 tarihinde iha1e tdllecıti enelee illa edilen Göle, Tortum, Ha· 

sankale, Arpıçay, Atrı, Ardahan, ltdır, Ootu Bayedt H Çıldırda yapılacak Jda· 

re binaları ihale edllmcdltlnden yeniden vı ayrı ayn pınrlıklı ekıılt:uaeyı kG· 
nulmuftur . . 

2 - lu blnalamı k.efif bedelleri fulardır. 

Mahalli Lira K. - -Atn 10.129 ıtg 

Itdır 10.87 .. I& 
001• 9.~u 74 
Tortua 9,,42 o~ 
Huokale t.272 5-4 
.ArdıhH 11.140 u 
Arpı çay 10.176 M 
Çıldır 10.'7~ 8G 
Uotu Bayezit 10.6M OCJ 

)Uı,lc,lldrı, 24 _ Kral \orç Puia se- Ş hrln içine bet fırka tahlt edllrnlttlr. 
'~ lı b•kkıtda tıastrlanan pro;ırımı Ayrıça 200 tayyare mOdafaaya iılirak 
~.,1 thnittlr. Bu reımt pro&rama rOre edecektir. Bu tayyarelerdt n yüzii Sovyıt 
~btt ÇQ,\: ve K"a\lçc ıtıub&t, l~ıiiiı Ru,ya mamu!Atıdır. .h;l :iıl lnııltareder, 
~ ,,:• ~uaretlaln .A.nHnttes lsmındt· olıu Amerlkadan, yirmlıl ~':anNdaıı ıa· 
., eu\,lle bu ayın 28 iııdı saat 12.40 tın ahnmııtır. Bu tıyyue lGO c_:ınll, 62 

~ra tıyaya nrac'\ktır. Ruı, 22 AmH.kalı, 15 İnıcilb. ti Kı:na· B - E.kıiltme 1 Temmuz 9:S8 rDDQ yukarıda 1aıılı mı bal lıl• ttraalJı tOt 
,~ d ıısıı tayyareleri n fı lo•u yatı dalı pılot vardır. ~Dfzlt:rde karollıyaca~lardır. Hl,ao,ıı,ı~,H,3015,15. 30 it) rn. 30 saatlanoda latub&llda K•b•l•t4•ki •Ulll kornt•· 

'-•\ ..ı.a <_:iıılller büluimc& nwı·kc.lial 1 d ı ki I b l ''" b 1Yetlerinde ıaır çok saray •er-.. - iyonun a yıpı.aca ır. stan u a ildeml111ek talJplerl ekıllt.,ı fDD v. uatlenadı 
ı,k.t ~~lkte Hariciye N ızırı Lord Hail· Hankl'u<laıı t;~klyurlar Ç.. . k l . . 1 irıurum İnhisarlar bafmOdürlOtü.nde mttteıekldl luualıyona .nuracaatlı ıoa flat 'f• 

~ı't, llQıcıktır. Bulo yada lılf}Htelerl Londra, 24« - Haokeu ten Röyter 1 ıuı • •ınm ıındı mflhwı ıol tekllflırlnt blldirme:eri lıımmdır. 
'' ~ l h\kdaıetl erklnından bir zat ıj'UJıı~a ~i ' dirılly . r: llınkcu mun~ka· ov11avanl.cıdan: Mm. Şa111<a11.•lf 1 4' - Şartnameler bedel muk.ıbillndc lıtubul levuım •ubı.111t fUbetllı Mt· 
~1 •d6kıle vallıt Ilı mıotaka 'kuman- tan Çın h.ılı ıl•et merkezi o:maktan çı- vil dalr•ler Hanreudan 470 m•l menfe· zurum labtıarlar b&fmildü.rliifürıdH Y h llt 'd 1 d ı... 
"ıtt. "llın ayacaklard r. Şeref b6lüSünQ kıcut r. Mareıal Çaı kayıü'.D reul -'e C.>n·L'nr• nakltdecek•tr. Ekonomi j . • ma a 

1 
ar• er en a ••Dlllr. 

'l \a •lUk•M sonra Kral "f8 Kratıçe aa· kararl"ihını n"ede tesh ı d e c·~i bcnUı ve maarif n•z::retlırl Yonaıı-Fu ftbdne i - Muk.uelena•e~ekl tedıye ıırtlın mlteabhtdln 30 rtınde bir l•hıkkuk 
~"'de huıuıi trene btr.c· ek uat 16, rumen aa'fıın drttldir. .A•kerf dairelı- naklfdı!eç :ıktir. Vazlyt.tln yeol lnktııtf na edıceW: m.ıtlubatınıo tesvı;e <1lwaa -:ıt1 teklinde tadil e:Jllalttir. 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

\ltt ~•tlıln Buıo-yı o·manı g-arını rin ~l)mşu Benan vil!yr.Uue nak:'edl!ece ııntiıaren her da'.redın o.ı yUkMk me- ts - lateKUlerhı \ayla ıdilın 111i1dd•hle •lraMaUan Ullt ohuuu. <No.,48)4 3 
l\lıiı~~lardır. Bur.da Re~ı'cnmh1.1r Bay ırl rıltn IDL!hak 'uk'ır. Kuomlııtıt ve st- mu.· Hıuıkeu:ia ka'ac,ktır. 
t,~Q 1 "'ı ıyan va mebusan relalorı, Bat· 
~llrlır n dıba bir çok utlar 
~" rlan ıellm'ıyacakludar. Tak· 
~' ''••iaıtnden sonra Reıı'cu111hur ve 
~tltı lll L5b:On Maj!ıterlc mılyyetl~rlııi 
tır. l~ ll~ıar, tl sarayına ıotwecekler 
~tt~ •uvarı a\ayı arabalara refakat 
~'-ret \'e yolda asit< r:er ıellm dura
t,'l \' ır, Muvaulltlarından az ı•nra 
~~'lt' l<rılfçs F.\111 11rayına g'dnek 
~'t~tı:'.'lbtıra ve t.1adam Löb:ö;ıe ziya 
'•ı lf 1 iıdı 'ccklerdlr. BundOo &ot ra 

~!\'tıı 'l1clyı neıaretl sa ·ay.n ia P • riıttı 
~''-ıı~ın,u k:u ' uııau cct~~ı hcyetl&r 
t '-'cu kabul edecektir. Saat :ZO de 
U~ l lbhurla Bil. LöbrOıı tar.U11dan 
'-'°•tt~ l<rıUçe teretine bir g ı' a zl71te· 
~ ~ ~•kıtr. Burada nutı.ıklar sOyleııe· 
c~Ur Utta bir utlıtlk suvare takip 

' ~ttt.ı' ~ lt I{ tln (29 Haz'r•n Çarıambıı) saat 
f'tt 'b tal takızafere rıderck meçhul 
~t ıo~eatııe bir çelenk. koyacaktır. 
'bl'Oıa da Reis!cua;hur ve bayın 
tı..l'aı.'-h'riclye 0111.ntl aarayır.dın 
" 10 rt alacaklar ve bc'.ediy~ ko:ıa· 
) ':ötı. tGreceklerdir. Gtdlf ve ııılfı bit 
)~tl111°1tctkbr. Kra\ VI kraliQt oı~e 
htt~ıe lngUtıre sefarelhmesinde 

Italya ispanyadaki g<Jnül
lüleri geri alıyor mu? 

Londra, 2~ ( A.A . ) - Taı mis gn:tesinfn yr.zdıaına ro:-•, 1ta17an Batvekllİ 
Mu.'8oltnl 1ng 1lıı · 1 siyan mu~h.,1uinln taaı blr net'c"'o ereblııneat için rönülltl· 
lerın i"erl alınrr.a ı lhn['ie'd 2i kıır.aatını izhar etmiıtlr. 

1 - Devlet Demiryolları lıtasyon ıınıhnda istihdam edllllek. Oaere IDUMıb~• 
le bareket memur namzedi alınıcıkbrr 

A - Muaabakaya iıttrak ıdebllmck içla orta tahılli bitmlf ~lmak· 
B) TUk olmak; ' 
C) Yıııt8 dtn aııaı ve 30 dan dıhili yukarı olmıaıak; 
H) Aııari bir sene için aıkırllk.ten maaf olmak· 

rı·ı,·stı.nde Arap çetel ı· E) İdatrem~ı ~tkimteri tarat.ndın yapılacak sıhhi, X.QIJenelerlnde faal .. rtl•tw' r j er çaJı,ınata manı bır ırııı ve haıtalıtı olmuıak 

h 
,. b k 2 - .Muıabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileuktir. icnebl liıaalard" ergun as ın yapırvorlar birine nkıt olanlar 67 lira Ocrttlt alınaaaldardır .. 

'J 3 - Mutabaka nntlbanı 9 Temmuz 938 Cumartesi ıuou saat ı.t de Hay•ar--

K udQs 2•, (AA.) - Alall'z civarında esi çstele?le karılı bir muharebe o'· paıa, Sirkeci, Ankara,, Balıkesir, Kıyıerl Malatya. Ada.aa, Afyon, lımtr n ~ralli" 
B 

. . _ · · rum ltletmt merkızlerınde yapılıcakbr. 
muştu·. arada 23 uıp 12 ı ohı olmtıştur. Kuduı r.lvarında her tarafta \'•trler 
kOy!eri başmakda ve yarmacıhk etmEk'edlrler. 4 - Enı son muracaat 8 Temmuı 888 Cuma a-bnlae kadardır. 

Yafa 24, (A,A) - Aııller Yata tren yolu UıerJnde Zafaya Jjlen bir yo!cu 5 - Talipler ltletmelere n ıstuyonlara iıtlda Ue murıcut edHeklerdln 
trenine taıırruı aderek b:r yo!c·Jyu ı gır ıuretıe yaralamışlar 'fi l:ıOtUn yo'.cuların 6 - Kabul ııraft Ye evaatı bıkkın4a dahı fazlı aalumıt almak tsteJ•IR 
mallarını yagma ett11ltl rd r. 1,ıetmı merkeıltrlne ve ııtasyonlırı mQracaat edebilirler. (No. 449) S-3 

Karaköse mi, Kıhçova mı? 
~--------------- R. F. TAŞKJR -------------·-----• 

Erzurum Doğum 
Baştababetinden: 

ve Çocuk Bakımevi 

)~ı ,1 ve saat 15,30 a doğru kınd'· 
l!t ~. ('ta &tl'!c'k olan Reisicumhur Dejerli başmuharrir Cihad Baban düzgün bir ('ehr~den hile mahrumdu. 
~t~İ&iııt Olbrolllt biılfkte İngiliz reaJm (Ağrı eteklerinde) yaptıiı röportajlar- Binaenaleyh ona o zarrunlar jçtn Kara-

Erzurum doğ·um ve çocuk b~lum evinin 1938 mali yılı ihtiyacı aıan a.ş:ı.ğıda 

mikt:ırı yazılı erzak ve m.ahrukatın 25 Ha&ran 1938 gününden itibaren eyyami ta

tlllye hariç olmak üzere 15 g·ün müddetle ekslltmeye konulmustur. nıaıe günü t>lan 
13 Temmuz 1938 çarşanba günu saat 14 te kat'l ihale e<iUt>eeğlnden istekl!ler te-

D llvr fı da yazmıştı. kcc:e kadar yara!?acak hiç blr vasıf yok· 
~I ''tcte &aı,tt s'ne ve tere ıe rlne cKaraköseniıı ismini değJı;tirip Kı· . tur diyeblliriı. 
~t ~ , ?l·pırti verilecek olan Bea-atel 
h llı•,.1 t dtceklMdlr. :S •at 20 de hü· lıç ova olması hakkım.'ıı teşebbüsler ya- • • • 
~\I 

1
_ ' er t pılmış•. Cidden siz hiç Karakö4ie kelime Bugün Karakö'ie sevimli, "irin ve 

) '"CQ!llb rrfltere aefardbınesinde si üstünde dü~ündünfrı mü? Beraber o- büyük bir inkişaf hamlesHe kendine her 
lı,'''t le Ut Ve Bn. Leirun ıeretine bir kununca ve dikkat edilmeyince bu iki gün biraz da.ha ceki dtizen veren bir 

minat akçeleri olarak tahv11 veyahut banka. mektupları ve ticaret vP.S.i.kalarile bir
likt.e ve eyy:.uru mezkurda sıhhat mucliri~etinde müteşekkil alun komisyonuna mu.-

racaat etmeleri ilan olunur. (No. 472) 4 - ı 

lltıtr, reeek.Jerdir. Bunu ıaat 22 de kelime bize yalnızca bir tehrin ismidir cumhuriyet şehridir. 
\:ttttn\'1" 1 tak'p edecektlr. pbt rellyor. Türk tarihinin seyri içinde ~retli 

Asıui Azami Tenıina.t muvaklua.ielıi 

't. llt ~ e gftnü (SO Hutru) Relıi· Fakat hele bir lnceliyelim. hir mevkii olan bu yayla ehrlni dünün 
•, ı," raı. alma"'a ıelerck husuat 
~ ver, a Kara ve köse. \ltSfından artık kurtarmanın zamanı 

~ t 11~8 9Ya ıtdecüdir. Saat 11, 15 İki sevimsiz ve gayri makbul "asıf. r~lmlştlr. 
~·~lbl~llltlerlle birlikte bir ukcrf re- Dil ündüm. Buraya -kJden kara o k · · .~"" o ı k.t K .. ~ na ~n ço yaraş.an ııum cKı.hç 
~I tt .. lt ce ır. rallçe ve bayan d'"'nm'"'slnin manaınnı ar~ .. tırdım. d AJ ı k d :ıı.:''ıl\~ " reımlnde bn r bulunmıya· "' ~ _,, ova» ır. ı:urs anın uman a5ındaki 
~r l••n ıeat 13 de Pariıteıı ayrıla- ~tum ve çıra il~ ı~ıklanmata çalı - Türk cengaverleri bu ovada şahane bir 
J.'~,, ... 'lera11y fafoıunda kralla refıt şan bu öksüz Jı-ıısabaya belki o vakitler ktlı(' zaferi kazanmış~rırdı. Kanuni for-

ııt llıOllk kara deınek biraz da b:ıhtının karahtı· ntaliteler bir yandan ola dursun, is -
\ Mlit , i olaoıklardır. Bu·adı ı~ 

1 
dbır ôlle ılyafetl veril~celllr. nı anlamak için bulunmaz bir vasıftı. terseniz gelintı:, biz bundan sonra elek-

~1-ıh Otra lorll'ı bbkümdarla•ı, Va kösellğlnt: ne buyurursunuz? tr~k ziyası içinde pırıl pırıl yanan, te _ 
\ L Ur, Bn. Lebrun ve malyyetlerl Sakaıc·un bıyıktan mahrum olanla- mız traşlı kllı.tr ve nazik Karaköseye 
\. ~111 •dllaeııne riderek bir dini mi· ra biz d~ köw derler. Halbuki dünün kendi aramızda Kılıç ova diyelim ol _ 

'
~ 1,~hcıekterdl V 1, r' Karakösesi yalnız sakal bıyıktan detU, mu mı? • bt r. eruy parıı.ın a 
t""- r a•ılntlden ıonra l\'Iaju•e- . ' . \ ~·"lllbbu 

1 
L fınf'I harfe yı nızırı ve Bn. Bon~et tara- 1 Vılle:ı Brelonnrau ıehrlatt, ı nıra Kale· 

'11ıe / n n. Obrön nat 16, fından b!r akıam zlyıf!tti nr:lcc't ve b-.- ye ilderek buradan da İnırlltereye d6· 
\ ~l'dı Onmek Oıere Vetsaydau nu hir l't ıtllk ıuvnc taktp tdıcektlr.lncctkltrdlr. 

'•ı.tc'' Sııt 20 de Kral ve krı· Ert,.ıt CuTı rOrü (1 Temmuı) fngillz Bu proırımın tat~lkl için 24' mil1on 
U•bar vı Bn. L6br0n t••· iOkladıtları Parlııta ayrılarak ll1'1DH fraak utfıdtltnkttr. 

't 

Cin-.i 
Has ekn1ek 
Koyun eti 
İnek südü 
inek yoiurdu 
sade ya~ 
Pirinç 
Şeker 

Çay 
Tuz 
Sabun 
Kuru fa.sulye 
Çiçek bi.mya. 
Merc!mek 
Nohut 

Kuru ü~Um. ~ .. 
.M".aknrna 
Gaz yağı Utre 
Palit Od\lnU 
Çt.m MUn\\ '.. ..... ... -· 

Kilo Kilo LJra Kuru~ 

3800 iOOO 3-i 50 ... 
37 73 1600 1800 

1400 1600 ) ..l . 
'.J 

1200 HOO ) ıe ae .. . 
180 200 ) 
700 7~0 ) C' ı: "f' 

-: 
•oo 450 ) 

..,. 

~ 6 ) 60 " 100 120 ) "'~ ... ~ 

130 150 ) ~ "' 
50 60 ) 
10 12 ) 
&O 60 ) 
25 30 ) 
80 100 ) 
so 40 ) 

•Oö 500 ) 
eo.ooo 75.000 ) 111 75 
J.ooo J,OOQ l 




