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İDARE YERi 
Erzurum Gölbaşı DOt:iU Basınıe' 1 

Po.zarleslden maada hergün çıkar 
Sayısı her )·erde 5 kuruştur 

Temmuz 1938 
SAYI: :.!4 t3 GAZE~TE 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

HEYET RElSt DİYOR Ki: 

Mussolini Bu Hafta Londraya Gidiyor 
Italyan Başvekilinin bu Iran Hudut Heyeti Dün 
seyahatine son derece Akşam T rabzondan 
hemmiyet verilmektedir Şehrimize Geldi 

Talebe var, 
Mezun yok 
Yüksek tahsilini İsveçte yapan 

bir arkadaşımız anlabyordu: 

1 Mutlaka İtalyan - ingiliz 
muahedesinin tatbiki 
meselesi görüşülecek 

"MemleketinizdegördOk
lerim tahmin ve tasavvur 

- Şimal memleketlerinde hayat 
saat iibi muntazam işler. Evla-

nızın, kaç yaşında tahsilini ikmal 
eceğini, kaç yaşında hangi meslek 

hibi olacağını, kaç yaşında ne ka
t kazanacağını ve hangi mesleği 
kip ederse kaç yıl sonra terfi 
erek, hangi hayat seviyesine ka
Şacağmı bir takvim sadakatile, 
ha evlat doğmadan bilirsiniz ... 

Şimdi bir de 20 yaşına basmış, 
Ya h anlam1ş lise mezunlarımızla 
nuşahm. Hepsi mütereddittir. Hiç 
i istidadının sevkettiği istikame-

ne olduğunu bilmez. 

Hukuk Fakültesinden Ziraat Ens
Üsüne kadar, bütün mektepler 

derinin önünde resmi geçit yapar. 
na, orman mektebine mi gideyim, 

.:1a mülkiyeye mi gireyim? Diyen-

oldu. Gene tıbbiye ile opera 
ktebi arasında tereddüte düşen

t vardı. 

Meslek seçiminde istidat ve arzu-
n çok ziyade, malil faktör ~amil 

Uyor. 

İngiliz gazeteleri, Mussolini'nin ziya
retinin sebeplerini tahlil ediyorlar 

Ziraat enstitülerinde üstelik maaş 
tiyorlarmış, halbuki İstanbul hu-
ki nehari... Üç seneyi geçirmek Bir taraftan du Akdenhde BDyiik manevralara çıkmı~ olan lngiliz filosu 
n, yemek içmek ve harçlık temin cüzütamlarından biri aeyir halinde 
rnek lazım. Londra, 27 (A.A.)- ltal- -F-IK--RA_: _____ _ 

t: ** yan Başvekili Mussolininin K d ı· 
~tkadaşımız ~adir Nadi~n «Cum- önümüzdeki hafta içinde 1 ~r . ~Ş ran 
tıyet » gazetesıode maarıfe taal- Londra a ele ğ' h b , . Şereflı tarıhı uzun, medeni bir 

eden bir başmakalesi çıktı. y g ce ı a eı mıllet olarak yaşadıktan sonra, 
arif hayatımıza yukardan bakan alınmıştır. Gazeteler Mus- lson senelerde büyük b.ir hamle ya-

d 
A • f . . 1' · • L ! parak muasırı medenıyet seviye6 i-

a aşımız, uınumı hır everan ıçın- so ınının ondrayı zıyare- . r k' "k l f d" • • nın ıev ıne yu se meğe calışan 
eryat e ıy~r: . . . tının sebeplerini tahlil et- Şark . mi.ll~tle~i ~rasında 'kardeş 

C( Memleketın mesulı~etinı. o~uz- mektedirler lran. ı~e rurkıyenın büyük bir ben-
•na alacak gençler, ışte ımtıhan • zer/ığı vardır. 
ticelerile de sabit oluyor ki yeti- i nollit Başvekili bf'r iki kardeş memleket, başlangıc 

iyorlar » diyor. Hukuk Fakülte- nutuk süyley(>CCk tarihleri biribirlerine pek yakın de: 
de terfi edenlerin miktarı göz L'lndra 27 ( A. A. ) - Yarın avam 1 virler~e kuvvetli şeflerin idaresine 

1 

İinde. kamaıasın:ta Başvekll Çemberlayn umu· geçmışler ve bu zamandan itibaren 
r:- • adım adım yükselmişlerdir. 
l" akülte belki haklıdır Muasır mı st.vut vaziyet hakkında beyanatta Türk iyede l l l lt" · b 

1 
yapı mış o an ara 

.urünü iktisap edemiyen bir genci u uuıc 3ktır. Başvekilin bu beyanatta ltal· müşabih bir 'iok inkılaplara İran~ 
. ' ettiremez, fakat acaba genç yan · İng:trz anıa,ması meselesinden de Büyük Şefinin irşatlarile bugün 
ın imtihanlara mücehhez olarak bah"dec~ğl tahmin ei'lilmektedir. kavuşmuş bulunmaktadır. Bu fe-
-nuyor? Aynı sıralardan geçti- İaolllz filosu Akdeniz<lc yizli hareket yarın icin bütün Şark 
iz v milletlerine ümit verecek ~adar 

ve aynı dertlerle karşılaşbgı- mam•vra yapacak k vvetlidir u Y'"k k / 
l i · be . . k d v .., •• • u . ırıamur ve u se ra-
h Çın, tale nın geçırme te ol ugu Londra 2' ( A. A. ) - Bugun lngıl nrn yanında onun kadar kuvvetli 
tanı seziyoruz. terenin ana vatan filosu Cebellüttarlka ve medeni Türkiye Asya sulhun da 
Eskiden sınıf terfii keyfiyeti daha gitmek Qzere buradan hareket etm.fştlr . kıymeti öl'iülemiyecek bir rol oy· 

la idi, fakat bu şundan ileri ge- Bu filo büyük bir deniz manevrası ya- nayacaktır. 
Otdu. Yüksek t~hsil bugünkü ka- pacaktır. Bu manevraya İngllterenln bü- fk~ranrn yü~sel'!"'e ham( ledsi Tü.rk 

A • • " • • • e arı umumıyesr tara ın an dık· 

1
, unıumı hır mahıyet almamıştı. tun Akdenızdeki fılosu lştırak edccekttr. k ti t k · d'l kt ı· idı .. . . v a~ e . a ıp e .' '!1-e e ve ran -
. nı unıversıtede okutmaga muk- 1 liiküuı<'tdler yeni bir taarruza Tıırkıye kardeşlığı en sağlam mu-

ı:t olan kimseler çocuklan~ı İs~an- hazırlnnıyor h~bb~t ~e sami':"fye~ temelleri üze· 
. Yolluyordu. Bugün ınkılabın Burgos, 28 (A. A.) _ Resaıt tebliğ: rrne rstrnat ettırılmrş bulunmakta-
tnlere verdigi seyir sayesinde, ar- Oroviç şehrini asiler k&ruilen işgal et· dır. Şehrimizden ge'imekte olan 
tah 'l 'nl · d v ·1 b'. .. lran hudut heyetine Erzurumun 

l 
sı zengı erın egı, utun miılerdlr. Yabuduraya doğru ilerlemek " t d'ğ' k ı ·k · · it\ ek t ,., ... · h kk l gos er ı ı ya ın a a a, samımı 
e gen.,...ıgının a ı o muş- isteyen bükOmetcUer yeni bir taarruzı kabul bu sarsılmaz kardeşliğin u-

C/HAD BABAN baztrlanmaktadırhır. fak olduğu kadar manalı bir de-

( Alt tarafı 3 üncüde) (Alt tarafı 3 ürıcade1 lildir. Bahadır DÜLGER 

ettiklerimin üstündedir,, 
·--------· ·~---------· 

"Bu hakiki dostluğu ve biraderliği 
büyük şeflerimizin bize hazırladık

larını söylemeğe mecburum,, 
Türk · İran hudut işlerini Türk hı:· 

y.tl i 'e bir'ilde görüşmsık üzere eehti· 
ııı'zdcn gı çerek Tratzona giden Kolone\ 
Müı( yy rni'nin riyas "' tinde\[I lr.m heyeti, 
yaıdığ ın•z gibi, dün sabah Trabzo11dan· 
hue1<et ed~rt k, akşam saat a~tı buçuk
t ı şeh•im 1z'3 g-ılm'şt'r . 

heyet "reisi askere •Merhaba ask.er,. 
demi~, askerl.r de .. Su~ ol. diye mu· 
kabelede bulunmuşlardır. 

Karş •lıımıı. ınerasımindon sonra he· 
yet o•omo'JIUerle ordu evine gitmiştir. He. 
yete dahil misafir azadan bir kısmı da 
C·ım hu riyet oteline gltmiş1erdir. 

Misafir heyeti, Vali Haşim lşcan, 
Müstahkem mevki Komutam Tümgeneral 
Zihni Toyd"mir Ilıcac:'a:-ı brştlaınışlardır. 

Hey< t i ,tan bul ktıp1smcian şehre gi
re• ken, b'r kıta asku, polis, j'lndarı11a 
yUksek memurlar ve h .. lk tarllfından 
karşılaııııı ıştır. Karştlam i mera~iuılnde 
muzika tan ve Türk marşlarını çalmış, 
bllnU mUteakklp askeri kıtayı teftiş eden 

llc~·ct ı·elslntn uezotomlzo 
bc·~anutı 

Mlsııfir heyet reisi Ko!onel .MUzeyye
nl kendlsile görüş n muharrlıııize şu 
beyanatta 1 ulunmu,tur: 

- Gördüğümüz ıehirler cok 
güzeldir. Hakkımızda gösterilen 

(Alt tarafı 2 fncldı) 

Dört Kalpazan daha 
tevkif edildi 

Sıkı araştırmalar yapan polis 
kalp lira daha ele geçirdi 

119 

E'llnlyet Direktörlü~ünUn yüzer ku· 
ru~Tu'< kalp para siımeğe çalışan geniş 

bir şebeke efradından iki k'ş'yi yakala· 
d ğ .nı on 1 yaz111ştı'r. Bu mllhhn mesele 
hık.kında yapılan tahkikat netlceı;ir de, 
dün bu iki kişiden başka dört kişi daha 
to1kit erlilmlştlr. B ı tevkif edilenler şun
h·dır: 

Boşta gezer tskımmdan ve evvelca 
tevkif ecilleıılerln hemşınist Tubzonlıı 
Mt-~met, Tebriz kapısında bakkal basan, 
t:skiJenb. ri kaçakcılıkla mqgul olduğu 

anlaşılan HÜs'iyln, dördütcüsU de Haya
ti ismlrde blrlsldir. 

P~lls evvelce e~e geçirdiği kalp pa· 
ra1ardan başka 119 kalp lira daha yaka· 
laın•ş•ır. 
l\:alp ııanllar ıwrP<lc )'a111lıyol'(lll '! 

Ôğ 'endiQ.iınize gö•e, bu kalp para· 
tarı yapan Trabzonun Fakalar S') köyOn· 
de Il'31im usta ve füıfız isminde iki klş'· 
dir. 

Bu adamlara kalp para y11pmak için 
lptldat malz~meyi hazırlayan ve l..m pa· 
raları sürmek fçin sebekt'yi idare eden 
d' dnn ls!Dini verdiğimiz c~maldır. 

(Alt tarafı 2 incite) 

Yu lurırf.ı eu Jelc e ele aeçirilen k«ılp 
paralar, c'lŞa(jıda yakala narı 

kalpaznnlardıuı lkl,,I 

BİR FACİANIN H1KA YESl 

TOSUN AGA 
Bugün 2 inci sayıfaınızda başladık 

• 
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ıran hudut heyeti dUn 
şehrimize geldi 

DOGU 

Dört kalpzan daha 
tevkif edildi 

( Ü..t tarafı 1 incldtı) 

2H Temmuz ıu38 ~ 

BİR FACiANIN HlKAYESt: 1 

TOSUN AGA 
( Ost tarafı 1 incili~ 

1 
bm Mevki Komutanı Z ıhni Toydemir Burada yeni tavlı it edilen döıt kiti 

dostluk ve yüksek misafirperverlik ve d '~er zı>vo t hazır hulunmuşlndı-. şebektnin ele b · şuı olan Cfmalden pi· T A fd. b /\o ı ı h 1 ır dıol•r1 

Yazan: E. T. 

· f M ·· h'· 111 I.{ K B'ztm köyde btr osnn 2a var ı u, or.u arını, ya ut evdek a .. ı•· b .. [['--'b' k tdh · d Zıı;a tA usta l\t·m nev ... omu- 1 d 1 ıı. b 1 d E 0 o .. • 
u ~uz~ .ıgı .ır .a a a zı~a ~- tanı « Dost milletin kahramrn hül<O'Uda- yıısaya sürmek üzere JUZ küsur 1 ra an Bilseydiniz, evi ne kader kalabalık ve l pay ama"'a eıızem yor u .• sase ut'd~' 

le_ştır .. mıştır. Şımdıye H ha.dar gordu-
1 

n Ş: hinsah Haıretle •ln fn şereflerine» fazla para a'mış1arsa da, bu paralaıı ne kad ıtr şen bir yuva ldl. Ben bu yu ra, o güne kadar, o fak bir ffske 'V lf 
ğ d ti k V hu Ukabul kal 1 b ı d k ı va'llı, son olar"k, bundan yirmi beş se· 1 ğu , köyde ne görnlmüı, ne de lşidallcı:Jl•"' umuz os u e sn - kadFhini kııldırm•tt r. sürmeğe vak t u ama an ya ayı e e J .. 1 Ô 1 b d ,ıı. il" 

l l b k e v 1 1\-ö düm İhtimal siz o zaman t " yle se, u ku urmuş bo.,a, 
bimizde unutu maz his er ıra - Hey•t rPfsi Ko'onel Müzeyyeni bil- vermişlerdir. n e v • 6 · · ' ' • dl k' 1 1 - b 1 du? · 

daha dünyaya gelmemlsdinfz Hem ge?- şım 1 ım ve n çın ~ynuz uyor ;~ı.ıt 
mıştır. mukabele demiştir ki: ~e katlar lrnlp para ek ueçirlldl '? mit olsaydınız bile nereden görecektiniz?: Kimseden sorup oğrenmeğe ıotl~'! 

Bu güzel memlekete muvasa- - :.?!J uiin ef'uıl buglln gen~ bir Trabzondan sürülmek üzere ç:karı· Zavallı Doğunun: hu ucrft , f ilrat kalmadı ; sahne, kapının önün• 
8 111~ 

/atımdan beri, biliyordumki, burada Perşam~e :ıkşanıı lmuıda l;uluş11?uşiuJr. lan kalp paranın miktarı 450 liradır. irin köyünü ve onun sevimli Tosun A e~miıtJ. Battık, aia, bir elile ,Uf ~ıııe 
yüksek bir samimiyet ve dostluk llu noktarl!J. an/asma. ile niha,flel bulan Evvelce tevkif rd11en lkt kişi Ue Erzin· !asını bıleğlnd,.n yap şmış, çeklyoT; dığer ıı-1~· 

• 'J 
6 • • 1 de yumruk savaroyordul . BUyOk 0! • 

mevcuttur. Gördüklerim, tahmin Jıııdıı1 miiıak·relerlni yapt kilin sonra cıııa s(tt'gl tnlaşııan üçnncü ş · bıs 150 . Evet, koca Tosun Ağa. Altm~ş araya gtrmfşti; kml bir kıyametin öııU~, 
ve tasavvur ettiklerimin üstündedir. lmqiin wrfef ediyoruz. A nlafiık ki, ı ki ş r lira alın -.k suretlle bu parayı arala b · ş lk olmasına rağa:en ger~ekten bır geçmek için babasının boynuna •8tl 
Zannediyorumki, bu dostluk ve bu bü.ııiik Şef iiııle bir <fos'luk tesis etmiş- nnda taksfm l'ltmJılerdir. Erzurum vlla tosun gibi idi. Tamam, on ofu bir dıne yor : yalvarı;ordu.. Fakat Tosun Af'' 
hakiki biraderlik şimdiye kadar le;rlir ki, hı; dostlu(Ju hiç bir kııııvet yeı i Emniyet Müdürlüğü 320 lira elde de kızı var idi. Oğulları evli i jller.. E hıncını alamamıştı. . ğ' 

. I .. I k 1 E vı .. nln içerisi tıkTım tıkl aı. clı. K_ apıs.ının_ ö o, mııtemadiyen: [ Ulan, ravur 0.,. iki memleket arasında hic bir za- H k d .. t ·ı t ' tt ğ ne go•e, ger ye a an paranın r- 1 " 
' hnama.z. ak ı mız a. rıo~ n 1 n ros - ıincana giden adamın üzerinde bul11n· nunden geçerke~, sankı büyuk ~ r pıya- lu g!vur ! Ddllkten ne bakıyordun? .• ç? . 

man tekevvün etmemiştir. lıık 118 mulıabbetten do 'ayı teşekkürle- no. nun tuşları uz. erlnd.e yürünuyorm_ Uf de namahrem 0ıdu"'u lU bilmiyor ınusıııı . 
d l h <'u~ıı anlaşılmaktadır. Şehrimiz piyasa- 1 11 ı. ne 

Fakat bu ost uğu ve u uvve- rlmi lıi'dirme"" ıni 'saadenizi rica ede- gıbl, lçeıdan ç • şıt çeş t ses er ge rdı: Haydi dlyellm, avluda kimse yok;··· !'e~' 
ıJ sında kalp p~relardan anctık bir kaç C 1 1 .6'" ı 

ti büyük şeflerimizin bize hazırla- ıim. fili biiyük dost milletin iki büyük lira tuiunmuştur. Kalın, ince .. Uzuu , kısa.. ıvı cıvı .. ki, Allahı da mı yok sanıyorsun?.. ıı• 
d ki d - [ ğ b Viyak viyak nağmeleı !. " d insiz C'ğlu dinsiz!.. Yoksa kı:ıun• ı 

1 arını a soy eme e mec urum. Şefleri ıere/ine içiyoram. ~~bek.- nasıl tn(')dann. ttkarıldı '! Oğulları da hpkı kendisine benz'yor· göz koydun, namusumla mt oyoaJJJ
0
' ... 

Bu hakiki dostluğu biz hazırla- zıyaftt işte bövle samimi h\'r h:ıva 1 K- 1-1 ı · t ı d ı ti ? Sö ı b h suı • 1 Şehrimizde ismini söy)f me4e lüzum ardı. oyu er, on sr ıç n, ara arın a : s yorsun .. y e, e ey namus ,t· 
Yanlar onlardır. fç'nrle afçmlşt"r. Misafir bfyf t yarın T b /\o 1 d ı di e ç k Ju namussuz söyle! ] DJy bir t•' 6 görmediğlmfz bir bakkal, keıd'slne ve « osunun 05a arı >t er er v o , .. or; ,ğı, 

Seyahatimden c;ok memnunum. öğ"eıien evv~ı şehrimizden barekl t ede· rllen bir Uranın sahteliğinden şüphe et severleıdl. Çüokü babalan Tosun Ağa, t n oğlunu itlyor ;l>lr taraftan da ııŞ oıu 
Gerek ben, gerek mesai arkadaş- cektir mis ve E rnlyet DJrektörlOğüoe m~ıele· diğer ağalar gibi, öyle durup tefeclllK yerdenyere sürOyordul. . ZavııUının Aıtıl 
[arım memleketinizde gördüğümüz · h b i ti yapmakla ç~ft çubuk sahibi olmamııtı. O, gözn al kanlar içinde kalmı.tıtı... eli"' 

Yusufe]l. 'eı ı'n ı'kı' doktoru- yı 8 er verm s r. d dır k t '- h b d n .. yaz, kıı .. Her sabah e·ken, kervansara- ayanama ıa, oş u ... ; ep ır e 
do.tlukları asld unutamtyacağız. Bu ihbar ü·er:ne polis derhal raall- ya benziy 

0 
yontma b•yaz taşlı evinin koluna sarıldık. , . 

Bizim tarafımızdan aail Türk muza teşekkürleri y!te ~&çerek, geçen sene bin lira do- kap·s nda" 'bütün o~uh~rlle blrllkte çı- Uş,k kurtuıdu. F4kat yavruca1'• el· 
halkına ve bizi ağırlayan re•mi Yıuur8 i, [ Husmi] - Asker n;ua- landırıcılık yapanların bu işte de alaka kar · 1

1şinl:·başıoa k;şardı. Orada akıa ya" ta duramıyordu, ölümcül bir bale g110, 

zevata teşekkürlerimizi bildirme- yenı>sl iç'n kazamıza gelen Erzurum lı olması muhtemel gözünerek, bu nok· mıı, kadar, didinir.. Bu .am bura~ ter ml~ti. Köy bekç'stnln sırtına verdJb ltıi.ocı' 
nizi rica ederim Müstahkem Mfvkl Setlabibi y ~n\ıay İs· tadın takibata girlşllmfştlr. döker Devler glbi dağ devirirdi. evıne yolladık. Atayı da, zor e 

TrabzonC:.:1 her iki komisyon mail Hakkı Onay ve Erzu um Çakmsk Tah~ikat ilerledikçe, polis şüp- K·l~senin mah~da, tarlasında 2özii mi aş~lısdıtna sAoklltuhkt.. lnt h f 1 de, ıcııtl 
Haı:tanesi Cildiye Mü 'eh u sı Doktor helenı11ğt adam1ann arasına sokul· Bil"'·· k dl h 1 ~ 1 1 d ım o, a ev n a rm n .ır!O• 

konuıulan bütün meseleler üzerin- yoklu. uıs, en 6 a ma ın an, t bü U bi k lbf •" 
B nbaşı Hayrı E'ien epey müdde\tenbeıi mU$ ve bunlardan blri!lln umumhane- yoksullara pay ve1ir; gönül alırdı. poksltunat urundm 

1
1 Bir uüzdudgt bil 1aı1_' 

de temamile mutabık kalmışlar- 1okto suz kalan kazamız ba kıkın mü- ye gitmek istemesini vesile bilerek, va- sa 0 ur yor u" r m e ' ı rı, 
dır. Bilhassa Türk Komisyonu reisi racaatlarını tüyllk bir hayırhahlıkla ka- ziyett beUl etmeden umumhaneye gidil- , Hele öy!e bir dlll vard•, ki sözU, yelte durdu; başında toplanan ciO e 1 

halıs sikke ılbl, köyde her zaman g-eçer- şeytanları, tamamile def elti. sonr•• Y 
lzzettin Çarparrn bize kar,ı gö&- bul ederAk bir çok hasta vatandaşları miş v~ oraia kalpszanlardan birinin ı E b ·•· · ı11r b'I ld . t d . 'l eccrHs z uş ı 6ına ı e gU en vaş yavaş anlatrnata başladı. 

111
, 

terdiği derin dostluğu hi'i bir za- parasız olarak muayene ct~ış ve reç~ e sahte Hrayı sürıneğe çalıştığını görllrce, ağ'ır laf eöylemezdl. . Bazan oğulları mı- - Aınaıı Allahıml. Bu ümm1 ad• 
h d k vermtş\&rdlr. Hatta baz1 acil vak.al ar 1 t b .. but- d t 1 U kl f 1 .. 1 1 - ın d ? man atır an p armayacağız. çln kazııtlakl dlepao.serden istifade ede· 1vaz ye u3 un ay ıo.anmış ır. rıldanır ardı. şs ara ıız a l uz ver yor ne er soy yor u .. ~ıır'' 

01''1u c\ inde gece ,~rilen zlyafrt rek ilaç dahi temin etmişlerdir. Kıymet- ! Tahkikat Uerledf.~çe, kalp _paralan dlya. O zaman: «Ye, ne yapayım?. Bu Bir kere, (hicap) hakkında , fi' 
Misafir heyet şerefirıe dün akşam ll doktorlarımızın halkımıza g-öst,.tdik- sUrenlere. Cemalin ÇıfcUk köyunde ya- fani dllnyanın fşitden ö'ürü, lbadullahı 1 anda yaz.lı ne kadar ayet varsa beP1ıc 

ıaat 8,30 da O .du cvınde bir ziybfdt lerl bu alicenap hareketlerinden ötürü takhk ettığl de anlaşılmıştır. mı Jııciteylm?. Hayır, ben Allabtan kor- nl, medrese kaçağını bir sorta e~d~I.· 
B h karını!» Der ve haykırırdı. harJI harıl okuyor; bfze tefı:ıtr edlyO_.a1) 

verilmiştir. ıcendllsıine halkımız n minnat ve şük- u ususta yarın daha fazla tefsi- ..... 
Ziyafette Vali Haşim İşca11, Müstah· ranlarını ıunanm. lat verebilE.oeğlmlz:I ümit ediyoruz. Tosun AğB, hakikaten Allahtan çok <~ ~ 

korkardı. O derecede, ki yanındıı, har tJ 
ne uman ( Esmayı celAI) anılsa htmen Oltuda mahsul dururn 8' 

tövbe, istiğfar eder; hUngür hü .. gür ağ- Oltu [Hususi] - İki sründenbtr1N~f' 
lardJ.. Bununla baral.:er, AIL:ıhın emir ~an şldrtet i yağmurlardan Sivri "'' ~ ~f 
leıine aykm bir if yepıldığana hükmet· man su\~rı çoğaldığından O:tu çaJI 
11 mt, o vakıtta - maezallah - yüreği kıs- barmış ise de bir zarar yapmamııtıt·ll•'' 
katı olurdu .. Y ııparılar kim olur!a olsun YıQ'murlardan kasabanın yaln İıı f 
( Uhavle .... ) çeker ve övJe bir köpü· manlarda ve tarlalarda bfçllmff ekkl ı•' 
rürd o ki sanırdınız sakin havada deni:ı: ğınl11rı ıslandığı odan me hsnl ldr• 0~· ' ' . o fl 
patlad1 .. Yahu<' ; ~çık , masmavi bir gök çlkecektir. lıkbahar yağmurlarıD~8ıııd'ıı şimşek çakıp gUrledll. . bsana bu dere- sanlığrndan ve salann gıç g-elnı e JJI" 
ce dehşet verirdi... arpa mahsulü çok zayıf eski s9n~~e ~· 

Bö le anlarda ben 01 u dUşman betle iiçte ikisi noksandır .. Bu s dot' 
.Y • 1 sır çok ekHrııfştlr halıhazıra ~ 

ko kusı'e dlahını bıı akıp cepheden pa 1 f d llrtdlr , ~ 
1 ver m ena e6ı . Jıv 

nlk yapan zaval ı bir af.kere benzetir- Ot k tb H b' 1 1 ş1111dl
11 

dlm. Çüllkü ruhunu isti a ede1.1 korku, k lhıtt r. 
1 

ayvan.ksa a1ıpl crfr.lo 0 t dl~: 
b- .. b ll/\o' 1 t no san yac arınm ı m ,. ,1••' 

ona utun en r.•n uout urur ve yara- bayaas!na ba~ladıklarından fiyat yı.ı 
dılışındakl iyilik, güzellik liayna~ !arını mlştlr. 

kamilen kuruturdu.. Trabzonda SoğuksU 

1 hl *"' * k seferleri b-'ı' B r srür, ç unutmam, cmşu köy- ., 
!erden misafir rclmi~ bir kaç kişi ile kö· Tıabzon, [ tiumst] - Oeçeo. l\'Y'o 
yün c mi.avlısında oturmuş, konuşuyor· gelı:3n ve Slğuksu teferlerine bllt~lJl~ 
du'ıc .. Blrdenbi e, Tosun ağanın evinden otobüs çok rrğbet görmektedir. il ~f 

otobüs de reldlkt~n sonra Soğtık5 
bir ses, yUkseldl: Ağa bi•islni döğüyor rerlerleri sıkieıtırılacakt ır. 
dı ! .. Aman yarabb 1 O ne ses, o ne hırs-

d l l ' 'k d h tı? ! ... Adeta yarah bir aslan, lnlnde kük- Bu oece no··betçı· ecr?8.oe1't 
Trabzon _İran Transit yolu hükumetimizin bu yola verdiği ehemmiyet 0 ayısi e gıttı 'ie a a reyor zannederdiniz! Sokakta oynıyan it 1J d 

sağlamlaşmakta ve bu yolda seyrüsefer bir zevk haline girmiş bu~~nma~tadır. Yağ gibi kayan Tran- çocuklar, kaçı~maaa başladılar ... Doğru· «Cumhuriyet» eczanesi 
sit yolu bundan sonra Doğumuzun bir türizm yolu da olmak mevkıındedır. sv, b1z de korktuk; ayaklandık. ÇOnkü ~ 

~=--~~~~~---============================================================================~~' 
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·- Hatıralar göml\'emez, diyordu. 
Çünkü bir hatıra datma can'ıdır, h'ç bfr 
ıııman ölemeı Çünkü hatıradır. KJılbl· 
rnlze ve kafamıza hitap edebilmesi için 
bu hııtıralar dalma bizimle beraber ol· 
malıdırlar. 

Bununla beraber dü~ünceslni Rıza 
Şerit.: söylemlyeıek ve tabit doktoru 
haberdar ederek, bu aşk metrokatını 
kendi evinde, iyi bir yerde saklamıığa 

karar verdi. 
EYlnln btlyük salonunun arka tara

fında kendi mesai odtt"ıra bitfş\k küçük 
bir oda vard.ı . Bir tek p< ncere i'e ay
thnlanan bu odayı bir aşk oıabedt hali
ne kovmak mnmkündü. 

Nuri HOsrü bu lıüçük odaiaki rsf
lardakl eşyayı kaldırdı. İrili ufaklı tab
loları, l>OrtrelerJ, Ne·mtoln kara kalem 
•ıkf 'eri ile duvarları eüs!edl « Buda 

Yazan Selim BABAN 

ktdın ,. tablosu için mutena bir yer 
ayırdı. S .. rği ksparır kapanmaz gidip 
bu tabloyu da ah cak, yerine asecaktı. 

Nuri HOsnü bu odaya ayrıca bir 
vf trin daha getirdi. Nermlne a~t bütUn 
bll>lolan, kıym,.tlt sa11at fse lerl glbf 
bu vitrine yeri' ştlrdl. Kalan diğer eşya

yı da raflara sıraladı. 
· Bu suretle her şeyi yerli yerine 
koyup tesnlt etıikten sonra, doktoru 
cağırdı ve bu aşk mabedini ona da 
gosterdl. Doktor gü dü: 

- Burasına aşkın lstlrabatg!hı, de
sen deha iyt o'ur, drdi. 

Küçük odanın bö~le söylenlş'ni h'ç 
te glllül'Ç bulmadı, ÇÜ'tkÜ o da arkadaıı 
Nuri HU~tü gibl ayaı fikirleri taşıyor, 

ıynı ıstırabı çekiyordu 
Avukat d!'dl kt: 

- Bu eşk latlrahata-am aı c:lk s~na 

gösterdim. TabU Rıza Ş~rife bir şey 
söylemıyeceğlm. Zaten başka kimseye 
de gösterEcek değ-ilim. Hatta katlbfmln 
ve aaktllomun bile bu mukaddes yerin 
mevcudiyetinden haberleri o'mayrcak 
tır. Od tnın kllidlnl daina üzerimde 
tsşıyacağım. Mahir iyileşip buraya 2'el
se bile, e•lml teftişe kalkacak değil yal 
Onun da bu odaya uğramak aklına bile 
g~lmez. Bfnaenaleyh mÜEteıih olabiliriz:. 
Bu suretle en srüıe' hatıraları ktndi el
lerfmlzle gömmüı rnyı'mayız . Bu hatı
ralar saadetin yeniden do~masına sebep 
olmuı lar bile, yfnl felaketlere de se°'.>lp 
olmazlar yal 

••• 
Z "man, küçük küçük neşeleri, se-

vlrıçlerl, ıstırapl11rı ve kederleri ile bir 
duvar saatnnn murat ah 0 ngl lçi'tde geçip 
gidiyordu. Bu ahenk içinde Mah'r de 
fyllE ştf vı:s klinikten çı\ tt, 

*** Daha ilk gOndcn iki arkadaş mü· 
him bir meıele ile karşı karııya kalmış 
huJunuyorlardı. Mahir klinikten çıkınca, 

artık atelyasl de boşaltıh1ıtı fçtn nereye 
gidecekti? İstanbulda kahraa, nerede 
oturması daha muvafık o'.urdu? 

Bu meself yi de avukat bf r iki keli
me ile halletti: 

- Mahir vereye gidecek? Diye dü
şürüyoruı. Elbet le onun için bir yer 
bulacağız. 

- Orası doğrul Fak:at sen hangi 
semt\ muvafık buluyorsun? 

- Ben zaten buldum bile . Benim 
evimin civarında, atelye olma2a müsait 
bir ev var. Halta sana söyleyeyim mi? 
\ıfııhlre bir sü priz olsun diye ben bu 
tvl klraledım, tcmizlettim. Ötesini beri· 
sini tamir rttlrdim. Duvarlarına yeni bir 
badana çekt irdim. Şimdi iş bu evi tefri
şe kaldı. 

İkt arkadaş o zaman gUzel bir fi
kirde bl.dEştlln. Etki atelyenln bütun 
acı h 1tı · a1armı unutturmıık için. yeni 
evde Mahire e~kt günleri dUşürdllrmeıe 
veıııfle veucek hiç bir ~ey bulundurma
mak lazımdı Sonra Mahire yeni evine 
glrd :ğf zaman, burasını pak yadırgama
m alı idi. Bu fikirle eski atelyenln bu
lun 1utu apartmandaki eşyanın hiç birini 
buraya gelirmfyeceklerdi. 

Avukat olsun, doktor o:sun, Mahi
ıin zevklerini blldlkh~rı için, yeni bir 
tŞya llıtesl tanzim ettiler. Avukat kendi 

evinden de Mahirin hoıuna iıdec~'~ 
tahmin etliil birkaç mobilya getıtd' -
suretle yeni evi döşediler. uol"'e.ı 

Rıza Şerif amcazadesinin ~ e1i"' 
çıkacağı rıınun kendisine bıtdfriliıııı~ı· 
rica etmişti. O gnn kendisi de lC1 11oıı· 
bulu:ımasını arzu ediyordu. ÇüolCO şe'ıt 
dan büyQk bayram olur mu? RıZ~ 0ıo0 
te bu bıtyramı l~tlrak etmek fstıY' ıııı' 
D ktor Şemseddin bir gllo ef'\Tel dJe-· 
Şerlftı haber iönderdl. Rıza şeri! 9;1-' 
nun ve mes' ut koşup geldi. çıçe ıııl' 
veyahut şek~rleme getirmeıne1'l~ulı1ıı· 
yerinde ve isabetli bir harekette 
muştu. çı•t•· 

Mahtr ö§'leye doğru klinikten 1',d•' 
O gün de hava ne iüzeldl. Döıt at ı4t'~ 
bir otomo'Jlle blndil.:r. Bayrat011'014o' 
eder görünen avakat şoföre Yeni 
k d . •1 

1 oteıtn a resıol verdi. ıııı7 
- Orada, balkonda deotıe IllJır~ 

yemek yeriz, dedf, Mahirclğill1, k 
11 

•" 
ilaç kokulu havasını, deniz h•"' 
d .r bir şey temizleyemez. soıı'''. 

Güzezl bir öfle yemeğinde" "0ıtıJ~ . 
dört arkadaş, güneşe karşı hasır ,,s•
lara yayJlldılar. 'l'ath müsahabelett1r,,. ) da kahvelerini ve slg-araldrını fÇ ~ --- .. .._...., •.. ~ 



~H Temmuz 1938 D O Ö U 

EN SON HABE RLERD 
Uzak Şarkta Sovyet Ordusu 

Y eryer Harekete Geçti 
-
Talebe var, 
mezun yok 

(Ba.~makaleden devam) 

Memleket gençliği inkılap saye
sinde bu hakları elde ederken, şunu 
da açık ifade etmek lazımdır ki, 
~~rdımcısız kalmıştır. Bugün genç
lıgin okuma imkanlarını artıracak, 
tı~ bir müessesemiz, ne de bir tek 
te ~kili bmız vardır. 

1 

Japonlar Sovyetlerin bir 
adayı işgal 

ettiklerini bildiriyorlar 
Mançuri topraklarında da Sovyet 

neferlerile bir çarpışma oldu Mutlaka yüksek tahsil yapacağım 
~i;en bir çok talebeler fstanbulda 
an köşelerinde, medrese odalarında To1·vo , 27 (A. A.) - R:asmt blr 1 ·••ponlar t5 kllome\r• daha 

3 

28 Nakleden: S. A. 

Mağaraya girince 
birde ne görsün? 
Kumarbazlar oyun oynuyorlar, o da 
oynadı, fakat kaybetti. Karıs ,nı 

rehine bıraktı 
Yatıp kalkmakta, gırtlağa kadar tebliğ 22 Temmnzda 1500 Sov1et ııs- Herilemiıler O glln akıama kadar yUrQdOler, ·- Allah bana yardım etti. Tekrar 
bc,rç içinde yarı aç, yan tok çalş- kerlnln b'r adayı lştlal sttlklerlnl ve 1 Tokyo 27, (A.A.) - Bu~üıı alınan g~ceyi bir htnda geçlrdtl"r. Ertrsl gün Şah ile karıılaımadan bu bilezikleri sa
lllıktadırlar. Bu halin ruh üzerindeki bunlardan HiO s1ntn iki köye ilrerek haberlere gö ·e Japon kıta11nın Bnkurun a~şıtm vıtktına doğru bir mataraya t~r, _parasından borçlarımı öder ve Om. 
t:\hr' k" t . · · b' .. k bu~adakl ev!era at'Ş verdık!erlnl ve 500 garblnde 45 kllonetreHk bir aabayl elt vıırdılat' Civarda yatacak bfr köy veya rumu de rahat içfrıde geçlrMm Kumar 
tile ıplisarl d esırım t ıran b' gormtesdel kiıHlk bir Japon ve Mançuko kuvve- gettrdlkltırl ve bu sahada mtlhim mık- ban olm.adığı için 0 mağarada geceyi oynamata da lövbe ederim artık .. Dlror-

' e er en araş ırıcı ır me o a 1 • 1 ç b 1 ld ttikl rf du Sabaha do"" h 1 tı 8 Yeti . h .. . t r ın mukabil taarruzu Qı:er ne geri fa· darda in arp ma zemHI e e e e ıaçlreccklerdi . . · &ru şe re u aş . "'mea 
iır şmıyen, muntazam. oc.a gormıy~n, klldJ~ler nl bildirmektedir. • ınlaşılmakdadır. Mllğaraya rirdlkleri zaman orada !>ır kuyumcuya giderek kendisine blle-
ki ıdatlannı herhangı hır )'.~lda ın- birkaç kişinin o~u ·arak kumar oynadık· zlklerl verdi. Kuyumcu basit bir adamın 
Şaf ettiremiyen gençler, Universi- lerıoı gördü!er Azım bunlara rörünce böyle kıymettar bUezlklere sah•p olamı-

ltye hazırlıksız gelmekte ve orada A m er ı·ka Süde tlerle Çek- dayanamadı. kendi kendine= yacağını düşünerek ı\zımın yakasına 
da imkansızlıklarla mücadele ede - CAMmdeki altmları elbı;,t iki mis- yapıtta: 
tde, nihayet mağluhen yetişme sa- llne çıkarırım. Bu herifler kumar oyna- - Sen sedi bunları hükümdarı hazl-
hasını terketmektedirler. Şimdiye / • b l k masmı nereden bllsinıer diyerek o da nEslzttn çal'll ışsın? 
kada IAf d'ld' - ' h ld b' t" l" erın arasını u aca kumar oynayan1arın arasıııa karıştı Oy zım bu vaziyet karşısında bilezllc-
1 r a ı e ı ıgı a e ır ur u ' · feri çalmad ~1 x. 1 di 1 d k 
"Uru} .. • • _ . nımaQa bı şladılar, Azımın talil hiç iyi . 1t> nı Su~ e ıe e oyumcu· 
du amıyan Unıver~ıte talebe y~r V ş 'r g tor , 28 (A. A) - Havas ajansı bll.Jfriyor: Amerıka slyaıot muhatlll gitmiyordu Az bir z!man sonra bOtno yu ~nand~rmık kabıl olmadı. Çarşıda bu 
[) .. nun açılması~ı dogrusu beklerdık. Bay Çembe· I ynnın srdr t A'maıılarlle Çekler arasında bir suretlhal bulmat itin paralarını verdiği! ilbl yanındakilerden iOrultOyu fşlten birçok kimseler de et
d Unyanın her Universites\nin yanın- tavassut ( t nes i ü1erlne mem. uniyet göstermektadlrlu. Bu muhafıl lurlltere tek- bir mJktsr borç Elaıeğ'e de mecbur oldu. raflarına toplanmışlsr.ıı. Her kafadan bir 
a müteaddit talebe yurtları vardır. liflerlrb es~Rlı şaı tlardıın ibarEt olduğunu ve tnrflterenin hiç blr sam1mlyetJ Oyun bittiği zaman borcunu ödeyecek se~ çıkıyor, halkın kimisi nalına klıntıl 

l'lllP.be buralarda yatar. Burada u- buluomadığ1(11 ve bltaratane olarak hareket et'llekte oldnğunu beyan eylemek· pazası da yoktu. Alacaklı ısrar ediyordu, ~~dnÜ v1 urudyor ve mOnakışa gittikçe c dl 1 ... e en yor u. 
U2ca ve temizce yer, burada meseli te ' er Bu vaziyet kar~ısında .Anm: Nihayet kuyumcu yaptığı hizmetle 

tl kuruşa hamam yapar, 2 kuruşa E k • ı · l /ıl . - Karımı sıze _rdehln bırakarak gldl e· bir mükitat elde Ederim düşünceslle 
.taş olur ve bö lece ayda 15 lira Numan , ı yii.z ıra ı ar yı~ ve. borcumu o eyecck parayı bu up Şah ~ehvaca bir istida yazdı. Bu istlda-
1~ • Y _ .. • . get rey;m dedi. Alacaklı buna razı oldu. da « Hazine! hUmayonunudan srayet 
t, Yaşar. Zeng~. k~tuphanedekı. ki- Menemencı·og" lu t J ülJ 1.. lkt Ve .Azım bu fikirle mBğaradan çıkıp gayet kıymettar iki bilezik çalan bir hır-
p Plardan azamı ıstıfade eder, kitap eaav aen ICQ ı gitti. HOkQmdardan brıka bir tanıdıtı sız tuttum,. diyordu . HOkümdar bu Stl-

t~tası vermekten kurtulur. Burada ı b } d •• d •• Ankara, 27 (A. A.) _ Türkiye yoktu. Ondan ba~ka kimst'den para tırları okuyunca: 
'-al1:nir, kahvelere, sinemalara, bar- stan u a on u Cumhuriyeti Merkez Bankı11 y(lı llrallk isteyemez ve bo CUDU ödeyemezdi. Çar- - Kuyurecu.ru yaknladığı hırsızla be-
. ta düşmez ve böylece iyi bir tah- eski harfli banknotların ttdavnl mecbu· naçar Ş8h Bth !acın yanına dönmete raber huzuruma getlrfn diye emir nrdl. 
'il devresi geçirerek mezun olur, Almanya ile yapılan flcıref riyttlnln 1 aıustos 938 den itibaren bit- karar ve~df. Ve şehre dönmek nzere Blraı sonra kuyumcu ve Azım Beb-
htın k d' . h l k t · ti' f mekte oldu"'uou o tarihten sonra ban- yola dllzaldü. vacın hozuruna gelmfş idiler. HOkümdar 
d en ısı em mem e e ıs a- 3Al8Şm3SIRl0 • , H ı. kt A- " 't 1 k dl - h -t d ' lann yaln12 Cumhuriyet Merkez Banka- ava ço .. sıc • ı ve ıım umı B z en musa lblnl karşısında gorOnoe ku-

t! er. f 1 k d dil k 11 klştlerlnde dettıtlrllebllec•thıl haber blr ha!de lÜIÜyo:du. Cıvannda harare- yumcuya: 
~l 8.u ~urtla~ ekseriyetle ge.n~ t~le- me R ya in 3 08Jrl IC8 vermektedir. Unl söndür< cek blr yudum su arıyordu. - .fbrsız dfye ban~ getrrdlğlo biılm 
hıı ttın ıdaresı altındadır. Bızımkiler İstanbul, !8 (A. A) - Alean - TOrk Fakat ne blr çeıme ne de bir kuyuya ıh1m l"Olf ... Birkaç gundür görünmeyor 
JYI~ bir şeye henüz alışık olmadık- t'caret müıakereslne memur heyet Darı·s Je •el•ele rastıayamıyorcfo Aksama kedar bu Ş'!· ve beni merakta bırakıyordu. Dedi vo 
~tı için, urdun başına bir amirden reisi Har!~lye Vekaleti KAtlbl Umumtal r ı a~ A1 .- kilde seyahate. macbur o~du. Nlhave- sonra Azıma. döndO: 
~Yad b'y ~ b f til h h . • Numan M .. nemenctoğlu bu sabahki ıks· Parla 27, (A.A.) _ Buıün saat ıs akşam üzeri bır dağın eteğfnde kuyu - Bu lftıı aya ne sebeple utradın, 
bit i~· ır a~a ey. sı a . e e.r a~~ presle Berllnden şehrimin gelmlı v~ raddelerinde 18 ıanlye ıtıren bir yer gibi bir yue tesacür etti. Oraya do~ru anlat bakayım dedi. 
~ ır ve ıdarecı tayın edil:bilır. lstaayonda Bqvekllet namına ka\emı sarsıntı1ı olmuştur. Bu aarııntıdan iki kcştu. Başındı-n çıkardığı sarığına kul_it Bunun üzMlne Azım batından ıe
llıuk Y~r~ta yatı~ ~~lkm~k, ucr~t mahsus müdürü ve baılclytden bfr iki apartma yıkılmlftır, insanca zayiat yok- hını bağladı ve af'ğı_ya sarktı. Kendısl çenleri bi.rcr birer anlattı. ŞRh Behvaq 
"' abiJınde oldugu ıçın kimseye hır ut, A'mauyanın Ankara elçisi ve mat- de acaba SU}'a e.ıl~tı ml diye e211erek kuyunun ıçindeld kız ile Jhtiyann mace-
~ ttburi hizmet tahmil etmez. Ve buat mümesdllerl tarafından karşılan· tur. kuyu: un fçlne taktı. ralarına pek ziyade taaccup etmişti. 
~/~tce ayda 20 lirası olan genç mıştır. F·r r d k' . t Kuyunun fçlnden hafif bir ışık gell· - Azım yalan söylemediğinden eml-

lli bi h't .. d d }Al t d- İstanbul 28 (AA) - lstmbola muva 1 ıs ın e l vazıye yordu. Ve kuyuda su yo\ı:tu . Onun ye- nim. Fakat timdi beraber gitsek bana 
"' r mu ı ıçın e, a a e e uş- • · · h k k da · d ı bf h · t l\- ı tden b selet eden Numan Menemenctoğlu bu a lll rın e atın r ta t Ozerıne gaye gu;ı.e o kuyunun yerini göstereblllr mlsla? 
f'1tlilt okur . . Bu . yurt şu veya u güıı matbuat mümuslllerlnl kabul ede- l • ıt . .. t l bir kız oturmaştu. Karş sında beyaz sa· - Hay hay göstereblllrlm. 
~~lcı eye tahsıs edılmez. Yer oldukça- rek ~unları söylemiştir: TDrktye ile Al- ng1 ereDIIl ~U a eası kallı bell bükülmüş ihtiyar bir adam Bunun üzerine Şah Bthvaç kıya ret 
'iaı tk tahsilin harhangi bir şube- manya arasında geçen stnelere naıararı Londra, ~ 8 - Fılıstı:ıde karia şalık yere çöko:üstü. Bir yanda yanan ateı değiştirerek yola çıkmllğll karar verdi 
di~t devam eden talebe orada ken- çok müsait ve çok iÜZel ve her iki bala devam edip i't.mekt~cHr. ,ın.ıl t~~e- üznlııde fse içi yağ dolu bir kaz:ın ve kuyumc~ya dıı: 
~t yer bulur. Bu suretle orada devletin lehinde olarak bir ticaret anlaş oi ı bu kuışık me:.e.e. etrııfında l mu a- kaynayord11. ihtiyar adam k8h kıza, kAh, - Bu b zlm emin adamımızdır, hazl. 
"\llıtelif b' k··ıw· h 1 1 'dk B b t ıeası <öyle hülAsa ıdl eblllr: kazan tçlrde kaynayan yala btkıyor ve nemizden de böyle bir mQcevher calın-
~~ ır u r avası eser. muını mza a bna a. ı . u UIUI a .. t s A -

llçlik b' 'b' . l b' 'b' . . ti 1 lQ d f 1 An pler da, Yahudiler de t a\csızdır- ikide birde: mamış &r. en ı:ımın gunahına girmişsin ; 
~,, ırı ınne a ışır, ın ınnı şe erme ma mat verme en ~ a 1 r A !ar Yabudila•ln Fills'i • d9 ika- - Ah ... or. Diyerek savdı, 
d ~t', birib' · · l y h. k' izahat vermlyıac"ğlm. Pek yahnıta Tur· a · ntp B d _ 1 ~ l ınnı an ar. e ıç ımse k ti 

1 
· bi ti 1 t .

1 
met edeceklerfne aırt k lnııomalıd . rlar. Diyerek inliyordu. Azım rn yerine un en sonra hukUmdar ile .:\Ztm 

~" ~da k · 1 di o ı an aımanın ma ye n emamı e _ _ - - yola düzüldüler v ~ kş •-t k ba ~tb' va yeme venyor armış ye Diğer taraftan da Yıshudller, aıızılarının k.uyunun dlblrıde bu hali goru~ce buyuk e.a am VllL ı uyu -
'İlci 'Yatçı mizacını, riyaziye veya mu- oeırec<ccktlr. yUzde )ÜZ tabakkukur.a imkan bu'uma- bir h1yrete cüştll. O kadar ki kımı lda . şıra eriştiler. Şah merakla aeatıya bak. 
~ "eya ziraat ile yoğurmak lüzu- dıtını da i.!rak etmelidirler. mağı bile aklına getiremfdl. Bu yüzden tığı zaman kızı, lht•ya!t ve kaynayu 

~u hissetmez Memleket te her Mussolİnİ bu hafta ioulli:der Fllisllue bir hl'ka sarığın ucuna bağlanmış olail kOiah :aka~~ sr~~1ns 1zıaıın söyl~diid~r! t~hak-
~u ekte, o mesleğe hazırlanmış adam d.,Jıa uömlerdiler altın taht Uzerlne oturmuı kızın burnunun u k 

1 
~ış · ~r- va~ ;:ıera ı~ı a m n et. 

t, Londraya g·ıdı·yor Lo dra 27 (A A) Fllltıtlnde dtb:nde sallandı ka!dı. Kız bu vaziyette me ÇK~ 8Ş·a"ı ıya l a&ırıydor u: 
n , · - . ,_ - ımsıo ı s z, ora a ne yapıyı>r li * ** 9aılyet ilttlkca V• h\met peyd• ettitln- baı·nı kblfomış .ve yukarı~an kendıswe sunuz? 

' b 'i.hocalarının artbnlması mev- (Üst tarafı ı ıncid•) len, bugün b1radan Fılist ne bfr fırka hayretle bakan ·~ıı?1ı görmuş ve .oJu bir Nihayet altın taht nzerlnde oturan· 
~~ aıus olduğu şu sıralarda Yük- Harselon lıüktımetl gönüllölcr •sker d ha gönder:lmfştlr. dbflt'nkct zdaünıınetmı~ltı. d Kebnldl l~eirldnıklrbahl!al hu buna ses vermiyorlardı. Bchvaç dtı-
.ı l!ıua1ı· k b' . k d b<>kkında cevabını verdi 1 d] k t t• I ıra sın ş ncesı e e e .. n e e · ha ldd tl b J\. d • '«\iki ım me te mın a rosunun "' ~Of Bf amaf3Sl a l ztlderdcn bir t<JD' Slnl çıkararak kü libın f e e 36 ırıyor u: 
"~nı' liç, dört misline iblağına te- Lond ·a, 28 (A. A..) - Barselon hn- d . . d. t 1 k. t F k t A k d' l bAli (A..rlııuı Tar) 
~ t olunması, belki ilk akla gelen kdmıtfnln ademi mtldahele komitesine eVf€$1Ile glf l Ç ne oymUi U. it a zım en ın a 

~ d d L dl k 
toparlayamadığı f çln kUlabını geriye 

e bir olabı'lir. Geç'ırdı'gımV · ı'z m' _ ver1ftl cevap neeredllmiıtlr. Bu ceva L')r ra 28 - '>r r.r ama.,ası t l>l 1 • • ' 
1 

çektmemlıtl 1 Aıatıdakl k·z bunu ve-
q. .. , 'rı nazarı dikkate alarak, bir bın mahiyeti gönüllülerin ger çekilmesi h"rfcı s yas· ti tetk'k t Vlkten s')nra ta il .1 d 1• kl' .. Y t iz - Uldn..,-'ft b ti G 1 . , . _ rı en sa a .. anın . .. e s iO? tsu 
~tf 'n nıekteplari ıslah ve diğer meseleslnl k.abuldan l aret ~· er alı dev:esfce gırm şıır. Lord Plımut hukô şeklinde tefsir ederek diğer bir bileıiğı 
1tj11 ta11 d t 1 b . . tini' tak nPcak gönüllülere ıab<tlerın de dahlı m~te mQteadfü sualler se>rmuı ve bil- daha kolundan çık.anp kotal.ıın lç'ne 
ıt a a e enm vazıye - , d l kt k t ı h F l ııı k t ı t\ etnıeli . T l be b b k olup o ma ıtı ıo u ma a ve on ro ı ua tan11z · ng- z as er an aşma bırakmış'ı. 

l ~~İt yız. a e aşı ozu ' tabi tutulaea\r olan Barselon hfikQmetl sının mahiyeti tetkik edl 'mlıtlr. .Aıımın aklı arttk başına geldi. Küli 
~lt~ . oldukca ve hocalar da bu ne alt 4 lfmaaın nasıl bir kontrola tabj Burd n _başka lspanyadt' ki gö uı hını yukarı çeitf. KOIAbın içerisine kızın 
~\h, ile uğraşacak imkanlardan tutulacatı ve asilerin elinde bulunan 12 IUl~r m selesı de mtvzuu bah :ol~uş ve k.oymuı oldutu bllez•kler şimdiye kadar 
t~ltt~ bulundukca, bugünkü neti- limanın da kontrola dahil olup olmadılı ita.yanın sözünde durmaması yQzu ·d .. D, Şsb B· hvacıo bazineshıde tesadüf ettik· 
~t Qı'fl hdaha iyilerini elde etmek sorulmaktadır. Ademi müdabele komi· bir tlh!ü mn·yct mevkl'ne gfrem0 yen ıerine bile benzemiyordu. Çok kıymetli 

ll al olur. tul bu suıllerln cevabını Onümtızdekl İııgfllz - 1-alyan an'a5~as·nın "ktbetl Qz~- çok güzel şeyleıdi. Bu bllezlklerl ceb'ne 
CiHAD BABAN batta masakereslnden ıonra vtrıcektlr. rtode daru1muştur. yerleştirdi ve yoluna deva!D f ttl: 

Roınanyada ecnebilere 
kolaylık 

Bükreş, 21 - Köstenceden Btıkreıı 
gitmek isteyen ecnebiler aynı biletle 
avdet edebilecekle!dlr. Bu kolaylı~ 
mOnhasıran rcnebller için verllmlşHr. 

Kudüste yeni baskınlar · 
Kudüs, 27 (A. A.) - Kudüs clva• 

rında müselllh çetelrrin harekatı devam 
etmektedir. Yeniden baıı çtttllklet: bas .. 
kınlar yapılmııtır. 
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Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
E zurum Vi.ay~t Malbaası için alınması gerekll~bulunan (5500) lira muhammen 

bedeli ( Model ı5 Heconstruc1e'1 L'notfp) yazı dizm~ makfnPs!nin teferruatlle 
blrliktıt alınması 2 -7 9:3S grı ıünden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuştur. . 

1 - Eksiltme 12 Ağustos 938 Cuma günü raat 16 da Vll~rnt daimi encü-
meninde yapılacaktır. • 

2 - - Muvak"at teminat mıktarı 413 lira fır. 

3 - İşbu yazı dizme makinesinin şeraitini anlamak istiyrn talipledn ercUmen 
k, hmlne müracaat etmeleri ila.n olunur. <No. 586) 4 . 1 

o o G u 

TORTUM 
Kaymakamlığından: 

Tortum kazasında yap.lmakta olan 

hükumet konağının 30 bin lira keşif 

bedelli ikmal inşaatı kapalı zart usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4 · Ağustos · 938 Per

şenbe gCnü saat 16 da Tortum hükQ 

met konağı iç'nde 
sında yapılacaktır. 

2 - MuvakJ.at 

Ka;mBkamlık oda-

teminatı " 2250. 

:.!H Temmuz 1938 ~ 

Alametı f.:ı rık ıı 

I 

TOPANE Terazileri 

Karayazı Kaymakamlığından : 
Karayazı kıızasında yeniden yapılacak olan HOkQm9t konağının on bfş 

lira b"deli keşirli inşaatı kapalı zartf uc;ulil~ ekıdfl'lleve konulmuştur. 

liradır. 
b!n 

3 - istekliler bu işin evrakı fen-

Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

t"'lornmda Satış yeri: NEŞET SOLAKOGLU 'e Ortağı 
Gürcüka.pısı, Kavaflar çarşm 1 - Eksiltme 19-8 !138 Cuma günü saat 15 de Kar ıyazı Hrkt1me.t koııc:ğı 

içinde yapı lııc ki ır. 
2 - Muvak.k8 t teminatı 1121> li ·adır 

3 - lstf kliler bu i ~in evrakı tenniyesinl Karayazı Kaymakamı ğı ve E-nurum 
Nafıa mUdUr' üğü!lde okuyabilfrle". 

• - htek•i er resmi gı:ızet"nln 7 S·!H6 Gün ve 32H7 sayılı nush lsında intişar 
Aden tıılim~taameye gö:e !:ı tıkvim yılına mah ms ehliyet vts'kası Ticaret (da-
~!'s k•s1 ve ternlrat mektuplarını mühü~ mumu He l}'ice kapatılmış za fla bl 

rtnct mad je1e ya zıh glln V'8 s ıt&tt :ın bir saat evvel komslyon riyasetine verme
leri mecbmidir. Postaca vu'iubulac3k g- c 'kmeler kabu' edllmFv (No 584) 4·1 

Vilayet Makamından : 
Aş •ğıda adları yaz ğı c "zlltamlarırı arazt tahriri v' ltraz s fhac:-ı ikmal edil· 

miş, itirazları idare h~vctirce tetdk fdilerek nihai bir lra·tr bağlanmıştır. 

İş'1u nlh~i karar rıetlcf's: kalan tahrir kıvmf't'eri üzcnindtjn 9 39 mali yılt ver· 
~i~erlnın tarh edılrceğl 2901 numaralı tahrir kanunu · un 10 ncü marfde!!i muc\bin 
ce i!An olunur. 

Alac•. Baş ovacı'r, Kenı>peler, Kotanis, Zu nık, Halll ifa va, Aşağıcan ören, 
Ahu~cuk, G~yllr, Ç:ttak, Sitahcnk, Ağzı açı", Ovtc•k a1idağı, Kabak tepe, Bıış 

kent, Arap kent, Sığır z\n1ar, C1ğindlr, Paşaki, Baş kurt dere, Çortinkar, Ağca 

kenr, Oc köse, Yukan can, Öreo, Top:-ak kale, Sırlı , Zuvans, E·ink!r, Mülk, 

Tıvnlk', Badhen, Karaz, Konk, S tlarnr, P zgerlç, Ebülh\ndi, A•zutu, Ortuzu, 
Ümidim, Kevab'lr, Kirirıç, Krc1nkos Hııçkevank, Erğinis İgdasor, TufaY\Ç, Ovacık 
sc~ütlUtü, Kua kale, K1 ııl kale, K1palı. (No. 585) 

Erzurum Hava 
Kurumu 
Başkanlığından : 

Erzurum Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan : 

Vıll\yet merkezinde yeniden vapı 1 - Ç kmak hastants'nde yeniden 
lacak olan hava kuru 'llu binasının 20 ıoo yapılaca" Güney pavyonu ile koridoru 
1 n lık inşaatı kapalı zarf u ;ulü il~ ek· kapalı zarf ile eks'Jtmeye konulmu~tur . 
s itmeye \lor ulmuştur. 2 - Tdhmin hedelt 286:>1 li a 6 ku-

l - E1ıs ltne 8 Ağusto> Paııırtı:sl ru~, l k t P miuı:tı 214'-' ltra 8::l kuruqur. 
günü saat 16 dıt hava kurumu birıası 3 - E'isiltme~i 8 A~mtos 938 Pa 
ıçinde te~ekkül edecek komisyonc1 ya- za"ttsl glinU ıı;aat 10 da E zuru:nria c;s 
p hcaktır. . r- kert satınıt?ma komisyonunea yapılzcak-

2 - Mu ·akklit tem:natı ( 1.)00 ) tır 

l · radır. 4 - Şa"tname i h .. k f 3 - İstek[ ı~r bu işin tvrakı feud - _ _ 8 er gun om sy:>n· 
. . , k k . 1 da gorille llilır. 

yesını J:<...rzurum ha va urumu m=ı ezın 5 'l' kl'f k 1 b 1. .. 
d 1 k b 1 l 

1 

. - e ı mc tup arı J ı gunde 
rn ıı p o UY" ı ır n. b lll 

4 - lst kl ler resrri g i! Z tenirı 7-5- e saatt:ın hir saat evvel k~mlsyon 
9 !fi gün v~ B2H7 sw•lı nıı~hasında int 'ş ır başka• lığına verilmiş veva posta ıle gön-
eden talimatnttme mucibi 9i:\8 y Iına aid Na- derllm'tı bu'un cdıtır. (No 551) 4- 3 

fıa Vekaletinden alırımıs ebl yet vesikl\sı 
ıı~ tl ~aret od sı vesika~ını biri kte birinci 
mad iede yt1zıh saaıtan bir saat evvell
ne kadar tekI f mektuplarım rr.ühür mu
mu ile ivice lıap1tılmı ş ve mühUılü ol 
duğu halıie komisyon r yasetlne v raıe-
ğe mecburdur. Postada vuku bulac"k 
gecikmeler kabul edılmez. (No. 560) 4- 3 

... 
DOGU 
İL1N TE&İFJ:Si 

1 lDCS aalı.1fed• a.nUmJ il .. 
'r9 

' . • " • » • • 
1 , ) lH 

) 

• 
• 

niye si Erzurum Narıa Müdürlü~ünde 

ve Tortum Kaymakamlığında o\myab!
lirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 

----~----------------~--~~~~~--~~---------------__,.,-
Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 

7 - 3 - 936 gün ve 3297 sayılı nushasın- d1 
da çıkan talimatname mucibi fl38 takvim 1 - Haftada mütt!kabilen lk\ seferli 580 lira muhammen bedelli ve hafta ' 

. ~ . mütekabilen Uç seferli 870 lira muhımmen bedelli Ha3ankale - Doğubayazıt P0
'' 

yılı?a aıd 1Nafıa v ~a\etınden alınmı.ş tası 2 Ajtvstos 938 P 4'zartesi günü saat 1:l de İ tıalei katlyesi YBl>'lmak üzere 
~hl .rtb~~s kastb~~ Tıcarrt OdEsı vesı- 25 - 7 - 938 gUnUnden iti 'aren ikt ş~kil olarak kııpalı zart usuli !e Hasanktııed' 
ası e ır kte ırıncl II!adde de yaz•lı eksUtmeye çıkerılmlş' ır. ~ 
sattım bir saat evveline kadar tanzim 2 - O~ seferli postamn teminatı muvakketesi 783 iki seferli postanın rıZ• 

edecekleri teklif mektupla1 ını mühür liradır. 

mumu ile iyice kapatılmış olduğu hal- 3 - Bu hll'luıtaki şartnameyi okumak ve daha fazla izahat almak oıet~ 
de göndermeled mec!>uridir. Postada taUplerln eyyami tatlllye müstesna hergün Erzurum posta va telgraf müdUrlilgO 
vuku bulacak gccik111eler ka'oul edil- ne mUrr c ıatları ilan olunur. ( No. 57 1 ) 4 4 / 

mez. ( N. 537) 4 - 4 __-

t'Üa~iY• 84.N&.&81 

l 1 • 1 

&lçtt Cart Heaaplu 

İ.K:&A.MiYı: PL!Nı 

& ade• 1111 liralık - Hll lira 
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Tuz Nakliyatı Eksiltme İlanı 
Bayburt İnhisarlar Memurluğundan : . 

Muhlis tuzlas ından Bayourt ambarına celb3dilecek l500J ton tuzun na1'1'"' 

talip çıkmadığından mÜQakası eski şutlar dahUlnde on gün uzalılmı~tır. ti 
Muvakkat ihale 1-8 93 Pdzı~tesi a-ünü sut t 3 de Buyb:ırd lnhısarlar tıl• 

sinde yapılacaktır. lsteklil3rin müracaatları ilh 01uırnr. (No. 476) 0 
Gümüşane Vilayeti Daimi 

Encümeninden . 
1 - O~mUşmed) yeniden yaptırılmııkta olan mem1eket hastanesinin uçOC' 

kısım in~aatı 29 7-~H8 taıilılnden itibaren yirmi gün mllddetle ve kapalı ıarf 11 

ile ekslllırieye konulmu1tur. 

2 - İnşaatın muhammen bed~ll 17;)18 lira 86 kuruştur. 

3 - SürOlen pey haddi layi~ göıü~düğü takdirde ih llesi 
günü saat 11 de Vilayet Daimi encümeninde y ıpılacaktır. 

4 - ŞtUtnamesi Vılaıet ancllneni kalemicdedir. 
S - Eksiltıneye iştirak etınek isteyenler muhammen bedelin % yedibıJÇJ 

lultt ı olan 1313 lira Hl kuruşluk banka melıtubu veya bnsuti muhasebe \ltıl'ıf 
h~sabına bankaya yatırılmış depozito akç?si maktıuz He bfrllkl~ Vi18.yet d' 
Encnmenine gelmeleri ilan olunur. (No. 51\7) 4 .-2 

1 hiı·düıwü k<'şidc 1 ı .\üusto ... 1V38 dedir 

JU • 18611 • 1 
Kur'alar: ı Mart, ı Ha.z1ra.n, ı Eylnl 

BJ1r1ncı1t~un taı1ıhinde çeklleeekt1r. Bundan başka : 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) liralık iki adet mükafat vardır... ı 

En u elli lira mevduatı bulunan h• ~ -

Büyük ikraıniye 50.000 Liradır 

Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
aaplar klll"alara dahil ecUleceklerdJr. ~ etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

~~ . . ~ 
~m~mmmm••mmmm~ / 

Erzurum Valiliğinden ! : ' t ıH 
Grup İ!'şaatt sahasındaki b ş bin • " : : :: : Erzurum Valiliğinden: Karaköse Askeri Satınalma 

D'etre mik8p topnğın kaldırılarak lröp· ı , 11 11 '" • fı merkezlııde ye-:ılden yapılmakta K d ' 
rU civarında bei diyenin göstereceği ma- llin Yerecek k:llru!eler DOÖU Oue olan doğum evi blnasının «12397» lira o misyonun "

1 

h~lle nakli açık eksi tme usulü ile eksilt- t.e.'1 İ<1are Müdürlüğtlne mür&ca.&t etme _ «57• ku-uşluk lkmal itışaatı kapalı zaıf ~# m~ge konulmuştur. S'lOOO kilo me~e veya gürgen odunu açık 300000 kilo oduO ~ 
1 - EksUıme 9 A~ustos 93f Sah gü· 11<1.nrler. Devamlı llt.nıa.r iç.in h11.1uaJ tartfe usulü ile eksiltmeye konulmuştur. zarfla cmoooo kilo kuru ot balya halinde kapalı zarfla ik.t milyon kilo teı' dl 

nü saat 16 da Nafıa müdürlllğü o1asında tatbik edJ.llr. 1 • Fkslltme 4 Ağustos 938 Perş~m- palı zarfla 420000 kl!o saman açık eksiltmeye konulmuştur. 50000 kUO 
0
1D 

eşek kül edecek komisyon maritetlle ya- JDrımEiı Ut.nl&rm \a:Uı bir ın1&lJ be günü saat 16 da hükumet konağı tahmin bedeli bin iki yüz elli lira illı:: teminatı 93 lıra 75 kuruştur· li 
pılacaktır. fululle aımı.r. , içinde Vilayet Daimi Encümen odasında 1 · 8 - 938 Pazartesi saat dokuzda 300000 kilo odunun tahmin b;de 

2 - T dbmtnl keşif bedeli matre mi A.ctre1 cıetıtıırmıı: JI tıırıWu lle:N~ yapılacık.tır. lira ile teminatı 506 lira 25 kuruıtur. İhalesi 1 - 8 - 938 Pazartesi gUnü sıı3t8 
k.Abı ( 4:S ) kuruş üzeıioden ( 2250 ) li· u.ıncu.ı. 2 - Muvakkat teminatı (930) liradır. kuru otun tahmin bedeli 10560 l'ra ilk teminatı 7H2 liradır. İhalesi 1. 
radır. DOGV &•••• 1'arUelll 3. İstekliler bu işin evıakı fenniye- Pazartesi gllnll saat onbirdedlr. 1·5' 

3 - Mu~altkat teminatı (169) liradır. Tezeğin tahmi :ı bedeli on .iki bin Ura ilk teminatı 900 liradır. İhalesi ~I 
4 

. 1-bu para ÜçUncü Umumt MU· lenel111 t 11 t.b'ıl sini Emırum Nafıa müdürlUğünde ve Da- Pazartesi gllnü saat onbeştedlr. Samanın tah:nfn bedeli 3150 üç bin yUZ ' 1 

tettişli '< grup inşaatı tahs'sııtından tedl &Jtı &Jlıtı ' smt Encümende okuyabilirler. ilk t«?mtnatı 236 lira 25 kuruştur. İhalesi 1 - 8 - 938 Pazartesi gllnü saat 
0~, 

ye edllt cektlr. öo &Jlıtı t • • 4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 dır. ihaleleri Karakösede Askeıt Satın alma Ko nlsyonunda yapılacaktat· /, 
5. Bu işe alt keş'f evrakını istekli - 811' ~lıiı ı l,H 1 arlh ve 8297 sayılı nusbasında intişır mesi komisyonda görülebilir. Kapalı zalfla olanların teklif mektuphm th

81
' 1, 

ler grup inşaatı kontrol şeflJğtnde oku EGNBBl MEMLEKETLER iÇİN eden talimatname mucibi 938 takvim yı- slerinden birer saat evvel komisyon başkanlığına verilmiş bulunacaktır. M -1 
' Y ..ıbili ler. •mıllit ı .. Un lıııa ald Nafıa Vekaletinden alınmış ehıt- lltmeye gireceklerinde ihıle saatleri 1de kom isyona müracaatları ilaıı olıl" 

6. Talipleıin ticaret o 1tsı veslkad· Ull ullll t D • yetname ve tfcaret odası vtslkasile b'r· ( NO. 542 ) 4=--' J 
le bitlikte birinci maddede yazılı gün ve ~ 
ısaatta komisyon rlyas~tine mOracaııtlatı •••••••••••••-.. llkte biıincl maddede yazılı ~aattan bir H 
lllo olunur. ( No. 573 ) 4- 2 saat evveline kıdar tetkik mekluplannı ansankale Kaymakamlıg" ında: 

Teminatlı Daktilo, Dikiş mühür mumu ile iyice kapatılmış ve Hasankale kazasında yeniden yapılmakta olan hükumet konağının 
ve her nevi makineler mühürlü oldutu halde komisyon riyasetine vermeleri mecburidir. Aostada vu- bedeli keşifli iı..mal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu4tur. te 

tamı"ratı yap lır · 1 1 - Eksiltme 4 - Ağustos - 938 Perşembe günü saat 16 da Hasanı-11 

.._.... l ku bulacak gecikmeler kabu edilmez (No. 
538

) 
4

_
4 

met kt•nağı içinde Kaymakamlık oddsında yapılacakır , 

R V d l 
2 - Muvakkat teminatı [ 2250 ] liradır. 

İza atan aş ar - -- 3 - istekliler bu işin evrakı fenniyesini Hasankale Kaymakamlığı 
Sahlb ve Başmuharriri Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 
CİHAD HA.BAN 4 - lslekiiler Resmi gazetenin 7 - 5 - 936 gon 'le 3297 sayılı nüsnası~~-

Umamt Neşriyatı idare Eden Yazı şar eden talimatnameye göre, 938 takvim yılına mahsus ehliyet ,.es~ce~ 
işleri MUdürü: Bahadır DÜLGE.R birlikte ticaret odası vesikası vesair evraklarını mühür rmumu ile f)~,r 

tılmış bir zarfla birinci maddede yazılı saattan bir saat evveline lcll 1'0 

Basıldığı yer: DOÖU Baıım vl permeleri mecburidir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (N°' 

Bay KAYA hanesinde 

HAVA 
28 - 7 • 9~8 aut 14 raporu 

ltuırar $ürlh: Yok 
RU2~ \r ls'ikametl: • 
kuru hararet deteeesi : + 21 rı 
Azami hararet « : + 2u 6 
Asğıti1 » « : + 16 . .S 
İtuttibet . • : % 50 
Yat•t : Yok 
Hava tazyiki (Ertu~umda): 6 \u 6 

l (Deotz sevij'eslnda): 759.? 

SDAh Fabrikası kar~ısında · 

• 


