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HATAVDA HERKES FESLERİNİ ATTI 
Kayıt muamelesi büyük bir 

intizamla devam ediyor 
lngiliz hükümdarları bu
gün Pariste_n ayrılıyorlar 

Mesut bir 
Yıldönümü 

• Ayrılırken Fransada ölen Avustralyalı 
Isimleriniyazdıranlareski askerlerin abidesini açacaklar 

d l? yıl evvel bugünlerde Erzurum
~ bır telaş vardı. Bu tarihten 20 

:u' evvel ses izce İstanbul kapısın
~,. ~iren bir yolcu vatanın istihJas 

ç-..eleri ııi ararken, tarihe kürsülük 

miktarın daha şimdiden 
iki misline baliğ oldu 

;lıniş Erzıırumdan işe başlamak is- Surive/i 1·andaTmalar Halebe 
tltıişti. .., 

ine ~ütcv~zi bir mektep odasında giden bir Türk kadını ile çocuğunu 
t'· ıstiklai tohumlan atılıyordu. Bü- • k l d / d l 
t~n çehrelerde ümitsizlik vardı, bü- ış ence er için e ö dül Ü er 
.. un kalplerde elem dolu idi. Her A ~"le d ntııkyl'!, '.23 ( ..\. 

0 
i\n aş düşiinüyor, her vatandaşın, A.) - Bütno Sancak 

: ıü:ıürı önünde kocaman bir istif- 1abillnde koy t mu11-
aın İ aretj beliriyor, m:mtık duru· meıesine t krar baş· 

~~r, ~ütalea!ar çıkmaza saplanıyor-1 lanmışt.ır. , ~ayıt m~-
. Şım:li okuyucularım sizinle 19 8~ lcsı çın tesktl 

Yıl e ıv 1 d"' 1. El kt 'ki" .. dılr n s::kh: b oda ki 
1 e e one ım: e rı ı, mu- h t l .11 . · 
ıt", • b. eyt er t)SCI n ın ı· 
• ~ ;ı ır hava ruhlardan semalara ta n dahilf nde c 'rP-
ıl\tık a' ' . . P • k .. ' 1 d '1t • e mı,tı. arıa go cer en, yr:nına nezartl etmek 
.~vı semalardan, hıyanet, cebanet, t <lirler. 

~ ç~klık yağıyordu. Memleket baş- Daha ille tfl c 1 
~ başa, düşman çizmelerinin çıkar- de, lsi:nlerini yazdı· ı· 
:--11\ l d ranlar şimdiy., •adar ltf ses eri uyuyor. Ann~ler ninni- yttp 1 ın muameleuln , 
"İıı~~' kağnılar aza?lı yüriiyüşle- ki mtsl nL bıı wıı~tur. 
V ~, istihli~ı tere'ln:im ediyorlardı. ı krkt·s fı·slcri ı 
d:tanın bağrına düşman hançerini :ı uı 
~ Yanııştı, Yaralar sızlıyor, bünye Anta"ya, 23 ( A. 
'-İ~S~lıyor, vatandaş inliyor?u· Ses- A.) - Antakvarıa 
.... ~ lstanbul kapısından gıren yol- f 1s bllsiü ün ortadan 
"" G ka'k"lııştır. Bü ün halk ~ ... '." enit pelerinin arkasından "•iti ·· bsş arındakl kırın zı Q• er savuruyor: « Olmez bu vatan! ltt:ileri ll t mı s 1 ardır. 

ı111.. b du -ı .ı vatan!» diye haykırıyor- Ş1bk11 bıılamaya'llar 
dt. Ona neler yapmadılar? Haio mi bı ş 11çık gezmekle 
~,..,ınediler, bugün, huzurunda, ondan di 1 'r. Sır çok f , kir 
.. ıll\ klms"'lfl!r fhtlkevine 

v,..1 t dilenenler. bagidir diye fet-" a,. mOr. Ctı< t eder k, k~n 
\~ lllı çıkarmadılar? Şa~kınlıktan ı1 lerire kaskı t ve il 
lıtt Skvinçten, vitrin bebeklerine dö- mesi ric s nda bulu!l· 
h-yt ona bugün Yaşa, Varol diye rr uşl rJ r 
lh.. ,_ıranlar, aklından mı şüphe et- ( t!lltaıo/ı 2 inci !P.I 
,~ıler? 

FII'\RA: 

(' 

hÜRİmiyetinın bundan beliğ itaae•ı oaama.z 

)~ J)~ha ilk adımda çelmeler mi 

h1ıı ~?i? o ittihat diye haykırırken, Acı yazılar 
Diyarıbakır saylavı Bayan 
Huriye Ôniz şehrimizde 

~iııd\lsı içtimalar aktedip onu, zafe- o· b k I B H 
trı Hı ı rı11111rn .o:ukııf11 .'1tr11sında Vali .. ıyarı a ır say avı ayan uriye 

(} .. ,.. ala koymak mı istemediler ? O · Ik" ·· h · · l · t" ·•.. 'f'1thsi11 /Jpy t'(' ltıımarırlanlar ile 0 za· nız evve ı gun şe nmıze ge mış ır. 
)•,. kgelme !.. Düsman seni yakala- D w t k t k 

"1-.;:>. • mtmlt/ merkez/ Jıu~lİmef llrllS 11rfa cert· OgU mtn 8 aSIDI anıma gaye-• .. d" . b k tlfreı ·· ıye manevıyatını ozaca JJ•ll ule11 mıılı be elP.Je ait u :ılkalan sile bu seyahate çıkmış olan Huriye 
er rni çekmediler. yıir iirn. Öoiz pazartesi günü şehrimizden 

~~Yır, o bütün bu müşkülleri, llıalda rıe lıaklk11tlerclen bihaber hii- ayrılarak Trabzon yolile İstanbula 
tiirı a_rnayan mahmuzsuz çizmelerile kt1met adamlarına aç. çıp'ak, soğukfa11 avdet edecektir. 
lİtıirı~dkı, gitti. Tarih ona Türk mille- muıtarı:ı ve biçare Doğunıın dertlerirıi 

1 
Otuculuk vazifesini vermişti. 11nl11tmık için burarlan ra:ıılmıı acı ,._ 

rr tırlann yamn<i•, onlar.n verdikleri ce· 
~ .. ~a. yılanlarını . ezdi, mevkii ikti- vablann so(Jııkhğunu, biol.neli{Jini gür 

~--t~ •ile, memleketin istikbaline mek'e hayrete diişmemek kabil d· ğil .. 
"tt4i~eıtler, kazdıkları çukurda can A llahuekber <iağlarmın buılarında 
~~lld· . · Ona kıymak istiyenler oldu, c,1n vermiş yetmiş bin delık.7nl mn <'e· 

ı,lld 1 1
Pleri kendi boyunlarına do- sedltri ilı rlwen atlayarak buraya ue· 

ı. 
O e!l düşman kıwuetlerinln haklkatı,şen 

~ltr fert ihtiraslarının, insan entri- isi/il tehlike.'fi ka şrsuıda hA/9 kanş k 
~tt•nın üzerine yükselmişti, bir çarelerden fmdu' ar~m11a11 kalkışmak, 
~ti, 

0 
'Yltabyordu. Büyük Türk mil- hAlii A /ahtı, l'eyg«ımbere yalv11rmaktan 

llıiıİtr rıun arkasında, 0 büyük Türk baıka mli~pet bir rare düşlltıe61t!mek. 
'-l.ı.• 1ne 0 •• k "f . . Beni lliJıün'wdirdt. 
"ı" b 6uvenere , vazı esını yap-

. ~n .. aşladı. Memleketine b~ gtı Türk çocukları 
ı~ '">'Uk bu neviden rıeslkalarm üıeri tld'- 1srarla dr..._ nıilJetini medeni bir kisve 
bı.:ı1 "llY•n ' durmana mecburdurlar. Onlara en bügüli 
~ tf . ın ortasına attı büyük . 

'la L •rıın · k l ' dersı o lta8vef./ Htır/ar- verecek. vatana -Gl" ın ı ipçılık kudretini br-
\tt .rilıı • V.! millete baf]larımanın ast/ aırrma 011· 

"ı~ .. 1 • erıten hurafeleri yıktı. Aciz /11r eriş'irecek .. Ve koakkca ldr ülkenin 
ttu -ı(tnet ı kk ı · k ' 

· yuva an te e en yo rükOıündeki hikmeti o acı yazılardan 
CiHAD BABAN ıw'amak kabil olabilecek. 

(Altfara/ı 2/ncitle) Babadır lJİ"l.GER 

Paris, 22 - lr giliz Kral ve Knliçe· ı gezinti yapıJmış:ve apollon havuzunda da 
si buglln Parlste s m ı ~ am• t güolerlni blr temsil verilmlıUr. 
geçirmişlerdir . Cuml urrefs1 Löbrö", HOkOmdarlar ve COmbur reisi bun· 
sa"ahleyin Kralı Harlclve Nezartti dan s:>nra Veraaydan ayrılarak Pa•IH 
sarayındıın alarak, husust tr.enle Versaya dönmüılerdl~. 
gö'Ora: üştür. Vcrsaydıı hOkümdarlar şe · Akıam uzerl Hariciye Nazırı Bone 
r f ne büyük bir geçit ıesınl yapılmıştır. il~ refikaları tarefı~dan Kral, Krall~e. 

K allçe ile madam Löbröo geçit Cumhur reisi ve refıkası şerefine Harl· 
resminde hazır bulunmamı~Iardır. Geçit cfye Nezareti aarayında bQyük bir z:ya· 
resmini mUteaklp Kra\lçe ve madam fet verllmtştir. 
Lö')rön hükümdarlara Versay ıatoaunda Ziyafeti artistik bir sııvare takip 
mülaki olmuşlard ır. Şatonu'l meşhur etmişti!. 
Aynalar galerisinde fkf :yüz kiıHik mü· Hukümdarlar yarın husust trenle 
kellef bir ziyafet verllmtıtlr. Paristen mOfarakat ed!ceklerdlr. Sabah 

z yafetl müteakip hüknmdarlar, cüm- taamını trende yapıcaklıır öğleden ıoora 
bu· refsl ve refıkzs ı ile ziyafete davetli Br~t~no Viler kasabasına varacaklardu. 
olıın zevat şatonun busust kilisesine git· lngılız Kralı burada umumt harpte Fran· 
miş1n VA orada verilen dlnt bir konseri sıs topraklannda Olen Avusturyah aa· 
dtnleml~lerdir. kerler namına dikilmiş olan abldenltl 

Bundan sonra parkta araba ile bir k.üıat resmini yapacaktır. 

50 kuruşa satılan bir şişe 
Kisarnanın hikiyesi 

Neşrettiğimiz veaikalar alakadarları 
insafa davet etse gerektir - nnn « Gamhurlyatt• eczanesinin blr 

ş 1ş8 maden suyunu elli kuruşa sattığını 
y •zmış ve bı:ından şikayet etm'ştik. Bu 
mnoassbetle eczane sahibi arkadaşımıza 
dem~tfr kf: 

- Kisarna maden suyunu Trabz >n· 
da 33 kuruşa alıyorum, yedi bupuk ku· 
ruş n kl'ye veriyorum, btr ku '1j ta man· 
tara gidiyor. Sekiz buç:1k kuruş da ben 
kazan yorum. 

lstaubulle. Erzuru:nu mukayese etmek' 
doğru değildir. 

••• 
Maden suyu hllhtusa hastalar içln 

bir ihtiyaçtır. Biz ecıtıoe soıhlb1nden 
böyle bir cevabı alacatımııı Om'd etti· 
ğimlz ve yanhs neşriyatla her h1ngl bir 
vatandaşı mutazıırtır etmek lstemedl~i
mlz içindir ki, meseleyi adam akıllı tet· 
kik etll!eden yazmadık. . Eczane sahtblnln 
sözle lr.e karşı cevabımız şudur : 

Klsa na maden suyu, şlşPs'z Trab· 
zondıt beş kuruştur. 

Belediye re'slnln telgrafile sabittir. 
Bir s'şe 20 kuruştur. Biz kuıkları da na
zarı dikkata alarak beı kuruı nakliye ko· 
yacağıı. Ve Cumhuriyet eczanesine 30 
kuruşa mal c deceğiz. 

.R AI~ 

--
iki ,işe Ktsarna Erzımım eczantlerlnde. 

yfJz kmuşa sa/ılır 

Şimdi bir az daha meseleyi açalım 
Cumhuriyet ecsanesl Trabzondan bu fl
selerl 33 kuruşa alıpta aldanıcağına, 
Erzurumda Hacl Hayri müessesesinden 
33 kuruşa alsın. Bu mQessese maden IUJU· 

nu 3S kurup Erzurumda satmakladtr. Ve 
biz şahsen oradan 35 kuruta perakende 
olarak bir Şlfe aldık. Ve içtik. 

(Alt tarafı 2 lnctnı) 
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2 DOGU 21 Temmuz 1988 

· Hatayda fesler atıldı ...................................... 
Mesut bir 
yıldönümü 

HAYAT VE SIHHAT 

Temmuz içinde rOzgar (Üıt tarafı 1 lrıclde) 

Surl ~ ell jaodarmalnrın yeni 
,·ahştyane cina)etleri 

Aııtakyı, 2il ( ,\. A.) - Anadolu 
a1 •n'lının hu iU\t muhalJlri bildiriyor: Ha· 
htbe gldlp gelen TUrklere , Suriye l-udııt 
k.araıta'unda bu'unun ja .. darmalar tara 
tıddan hııkareıt.: bu'uııu'ma"taftır . DDn 
tıir karıskoldan g çen bi· kadın ve bir 
çocuk jındarmalar tarafın1an iı~~ence 
ile öldUrUlmüştür. 

ııebetile yaptığımız lezahuraftan, bir de 
t.ı d11ha anlatılmı~tır. (Ba~makaleden de"am) 

Yeni Fransız - Türk anlaıması Ak Vicdanları, hurafenin örümce- Bu mevsimde, ardı arkası kesilmt· Amerikalıları tesellf içindir. Çünkü roı· 
deniz\n doğu kısmında sulhlln tar.slnlr.e ğinden kurtardı. Türk milletine, öyle yen rtb:gArlar ~izi, ~üpheslz, sin'rlendi- gir h~r vakit mutlaka serin esmez. Bı· 
Yarc.'ı ıı ed ~cektlr b' h d' ki b b" "k ınill t n riyor ama Temmuz içinde rfügar, biraz zı yerlerde s.cak, p3k sıcak eser, O ıa· 

• ır ız ver ı u uyu e , e ' . ı k k H ı alb 
•Vadin'• gazetesin.ien: ' b"yük' ff k da tabltdlr. Buna sebep her yıl Sıblrya· man oıta ıtı asar avurur. e e zav 
• Fransız - Türk an~aeması Akdeniz kısa zamanda, e~ .. u . m~v~ ~. ı- daki kış fırtınalarının bu m!Jvsimde bl' - kOçülc çocuklar Oyle [ ııcak rtızrirlıra 

statUlrnrn · un tahkfml:Jde büyük rol oy· yetlere ulaşb. Kültür sevıyesmı, dun- mesidir. Bllirs\niz ki-yahut, bilmıyorsa biç dayanamazlar. 
nuyacağınctao, oldukça ehemmiyeti bafz ya medeniyet seviyesinin üzerine ye- nız, öğrenfnfz ki-Siblrya'da kışın bava Bereket versin ki blztm memleketi· 
dlr. ıkl tarafın ly\ nJy 1tleTi saye3lnde tiştirdi ve Türk ilmi, tarihile, lisa- ktuplardan bile daha soğuk olur. Bun- mizde öyle meşhur kötü rüzg!rlar yok· 
araJa~ındaki an'anevt dostluk lbya edil niyatile, dünya bilginlerine yeni ha- dan dolayı lkfnctkanunda orada~ şiddet- tur. Bizim en şiddetli lodos rnzı&rları· 
mekte ve yeni bir fş'>irlfğl devresi baş· kikatleri zorla kabul ettirdi. Her 11 bir soğuk dalgası çıkarak: butün As· mızın bi1e çocukları telef ettiği i1iU11De· 
lamıştlr.. • .. k l d ya'yı sotutur ve kurntur. mlştlr. 

mkılap adımı atılır en, ses er uy- Yaz aelince S!birya havas ı biraz Onun için, bizde, rllzglr ne kadar İtal)·an ya:zctelcrJnln ne~rt)·atı k 6 

Bu yol üzerlnd 1 yeni bir H.ıtay ka· 
rak.'llu teşkil e:.tllecektlr Suriye j ndar· 
mal: rının bu ilbl h ralreth rlnin önüne 
gı: çileccık, m s'ul'cr hakkında ş ddetli Hd ay mtsele inin bir anlaş,..,a i ie 
t•ktbat yapılac:ı'dır. netle lenmesi nzerine ltıı1yan matbuatın-

muştu • mnmak zagmetlne girdlğhıı1en o meş· ştddetll olsa tesiri sinirlerimizi ayaklan· 
- Yapamaz, olamaz, demişlerdi. hur kış fırtınası geç r, takat bu seter dırmaktan, kavgalan çoğaltmaktan lba· 
İşte 19 senenin muhasebesi orta- Asyanın o fırtınadan kurtulan kısımları, ret kalır. 

Atrnıda çıkan •Pıolya• gazetesin da çıkan yaZJ ve haberlerin hemen kıs-
dadır. Erzurum 23 Temmuz 1919 ve gün dönümOnden sonra yer yllzüt e doğ- Bazı kimeelet' rnzr&r esnasından da: den : mı Azemı A'man ve pek az bir kısmı 
· t A k 1938 rudan doğruya gelen güneş ışıklanndan ha çok ve daha çabuk ıinlrlenirler. Öf • Hatay mtselesl en lyl bir tarzda der Fransız menbıdarıdır. Bu mevzu üze· 

hıslleJUmfştlr. Frtlllsa ile Tllrkf 1 e ara.sın- rlne o\ıın hususi mütaleaya ras• gelinme 
da imzaldııacak olan yeni bir mf<;akla, miştfr. 

ış e .:n ar~ k · d d ~iddetle çıkar ve bize kadar gelerek lelerine amanotob dentllr. Siz de öyl!Y· 
Mutevazı, me tep odasın an, ku - h 1 1 1 . 1 1 d l -. seniz üzUlmeylni7· Amanofob olup ruı· . . . . . • • ep m z sın r ec rı , . . 

retli hır millet çıktı. Bır kaç kişilik Ollun lçtn Temmuz fçtnde rüzgar gArlı hııvaıta kavga çıkarmak vurdudJ 
lkl m1111])leket ara.,rndakl an'anevt do,t- 3 t mbll (L'\ Stempa), bazı Alman 
lu'< thya edilecektir. Yunan mlUetl bu gazetelerini bu humsta yaptıkları ya 
neticeyi yürekten ıelamlaır a'ltadır. Me;n· zılann bir ı. ü~asasıoı yapmıştı·. 
ltketlmtz Ta k"yeye sı\cı bir dostlukla Bu gezDtP, H \tay n, Türkltn in eline 
h"ğlı olduğu g bi, Fransa ya kaı şı besle tesUm edilmek suretl 'e Emniyet albna 
dltlmiz hararetli sevgt de, Frans·z do- alınmasını, PcaftSa kadar logflteren!o de 
oaamasımn P.reyl ziyaret z'yareti müaa· arzu tttftl de kaydedilmektedir 

kongreden, Türk istiklali doğdu. esmeıl tabii sayılır. Ancak bu yıl, ge· dııymaz olup hiç bir şeye aldırmaıııa1'· 
Şimdi Erzurumun, bütün mazisini, çen senelerden fazla ~UrdUlü de şüp- tan iyidir. 

inkar etsek bile, yalnız 23 Temmuz hBJizdfr Bu yıl Temmuz rOzğarlaıının Ci. A. 

1919 da Büyük Şefe, beşiklik ettiği, daha şi~detll ve daha mun olmasının __ E_K_O_N_O_M_İ _ _ _ ___ ~ 
s·· "k ô d . tı ı k k d t' . ıebeblnı hava mntehassıstan hennz btl-

uyu n erın, yara cı ı u re mı dl dil d b d e o-üne•fn 
ili ık• •v• • • d" eme erse e u a ır ne 6 ,, 

m ete te m ~~tıgı ıçı~, . unyanın meşhur lekele•inden ileri gelse gerektir. 

Menşe şaha
detnameleri 

Gümüşane 
haberleri 

• Baybu· t - Maden aresında yirmi 
kllomt t ·elik yeni bir yol açı'm ~tır. Bu 
yol at ve öküz arabalarına tahs's edil· 
ınlştlr. Ttans t y.:>lnnda yaln z molörlü 
naırıl vasıllları fşteyı cekt •r. 

* Mad~cde yapttrılmak ta o'an t ü
k o uet konağı blnr smın biri: c\ kat dı· 
varlıırı i ş ı ed ılm'şt r. 

• Baybu t Ha kev; bi cıs nın birir.ct 
k t d.vt1Iırı b tnek Oz•noedlr. 

* K·'P jaDda· m1 Nü ıınae Karalrn
lu · un te'Del!erl ı tılm ştır . hı a•a hızla 
d wam €d la:ekt. dfr. 

* GUmüşane · Kelkit E•zi cın yo
lundıı faaliyet h·z·a d vdm ttm· ktt>, 
köprU ve menf z'er y pı'm1kta"ır. 

... Kelkit Pcsus kö ünde inşa t dil
mekte olan İkokul btnıs yaDI d~ı s y.
hna kadar ikmal 'dil< cektlr. 

50 kuruşa satılan 
bir şişe 
Kisarnanın hikayesi 

en mesut en talili beldesıdır. G!çen yıldanberi dünyaoın bir gün°ş 
Okuyucularım, hele bir müraka- lekesi kBTş sında bulunduğunu ştıph,sfz 

beye dalın 1 biliyorsunuz. Bunu h~va mü•ehass .s1arlle 
23 Temmuz 1919 u bugünle mu- birlikte gök mütehassısları da haber 

kayese edin. Mutlaka, gözlerinizden vermişlerdi. bu işlerde pek mUtthassıs Ecnebi devletlerle yapılan ucaıet 
iftihar yaşları boşalır. ohnlar ispanya da sürüp . giden muha- anlaşmalarının sonlarına ekli olarak 1'0 ' 

K k d t 'h . tikb l rebeyi bile gün&şln lekesıne atfetmişler· nu,an ve A . B diye ikf nisha olat~ 
(Üst tarafı ı incide ) or ma an .. a~ı .e ve .. ıs a e di Muharebenin dev11mını güneşin leke- tanzim edilen menşe şahadetnamelerfolO 

Onun !ç'n muh'erem eczacımızın EÖ- meydan .~~~y~bilirsmız. Du?y~ bu sine bağlamak güç olsa bi e, bu Tem bugünkü iktlsadt vazi7et dolayııfl• ıo: 
zl1ne inanmakta mazuruz Sözlerine inan- kadar buyük ış yaratmış hır ınsan muz rnzganm ora bağlamak p,k kolay- zumlu olduğuna şQpheslı bir çok kioıs' 
mak demek, kerdhlrhı meslekte mc:den ne görmüştür, ne de görecektir. dır: Güneş lekeli olunca yer yn2ünö dıı.· ler kanidir. Ancak bazı tüccarıarıJJJ11 
suyur.d1 bile allatıld ğına inanmak de- CiHAD BABAN ha zlyadı kızdırır, Siblryanuı soğutun bunlann fazla vakıt zlyaına sebep oJdıl' 
mek:tlr ki , buııu vaıid gömeyoruz. Eh. . dan kurtulan Asya t opukları da bu yıl ğunu ve işleri gQçleştlrdiğlnl iddiıd•JI 
33 kuruşa alın ıı bir şişe maden suyu- İran heyetinin Rizeyi güneş'n lekesinden daha ziyade kızdık- hali kalmamaktadırlar. 

1
, 

nu da 17 kuruş kArla e J1 kuruıa satar- ları için bu yıl Temmuz rügarları hem ŞUphesiz zamanımızda ticaret e•• 
sa feryat etmek bakkım1 z tır ya... ziyareti daha sert oluyor, hem de uzun sürllyor. si kadar basit değildir. Ancak aJJO~ 

• * * Trabzonda bulunan Tnrk. İran Res. ~u r.azariyenln mutlaka dokf'u ol tetblrlerl, işleri daha gQçleştlrmek ~-
Biıhile gö üşUyordui. Dıdl ki, ma. mı H&yetleri Pautrtesi ıkşamt Ege va· duğanu. tabii iddia etmiyorum. Zaten değll, bfülkls mallarımıza iyi ve sal~ 

den suyu, eczanede buln'lması mecburt purile Hopaya giderek Borçkaya kadar hava işlerinde, şimdl~lkr nazariyelerin ~üşteri ~e sürümünü temin etmek 1 aıı> 
ıeylerden değildir. bfr tetkik seyahah yapmıılar va ertESI biç biri kuln df ğlldır. Yalmz bu na. dır. Ezcuınle menşe sahadetnameıerl ,l' 

Cumhuriyet fczaı:esl nihaywt bu 17 zaı ivenin bir iylltt vardır ki, rüııArdan hususta alınan tetblrlerin bqında 1 
k.u· uştan kArhl sııtılmazsı zahmete değ· gün Hopadan vapurla avdette Rfzeye aJaklanan sinirleri yatııtırmağa hizmet mEktedlr. ..,. 
m(z der Va Sat,...azsa binnetfce bl .. mu-- uğrayarak karaya çıkmıılardır. tb ali ah del•· ... ... v eder: tıısıın kendisini siolrleodlren bir raç m arımızı menıe ' a 
tezımr oluruz. Eczane bfr l'lıme mües- • apur geldf~I sırada bir çok mo- hlıJisenfn sebebini anlayır ca haylıca sa- melerl terfik etmekle Jıl"' 
sesesldir Orada kardan evvel, balkın tor ve kıyıklar vapurun et atını sarmıf, ki ler onun için bu nazariyeyi kabul 1 - Yabanc1 devletlerle yap "' 

B. hlaksızlık 'UÜZÜnden sıtlığı mevzuubah•sttr. 33 kuruşa alınan Vall ve Parti Başkanımız Bay Nuri e:arsİnız stz de beı:ıim gıbl şu gnneş anlaşmaların &kidler arasında itbal , . 
ır a J , şey, mut' ak• 17 • uruı f azlaslle aatdıyor T ürkkan vapura ç kar ak heyetler! kar- lekeırnın h ayırl:aııe ıreç•p ırİtmesioi te- lhrı ç edflecek mallar_ f ç. n karşıı•: 1 

çıkan facia ve diğer emtiada bu kAr ile müıterlye şılamııtar. menni ederek biraz aükQn bulursunu'I', pılan tenzllAtlı gllmruk. tarlfeslndei ·t~ 
Kelkllln Atansa köyQ ~drn Etem su uluyursa, vah milletin hı! inel.. Cam· I I ~e~e~er: a~ lle karay: çıkb§'ı va- Kabul etmezsfnlı rüzgar estikçe çarpınıp 2 - Her iki devletin yekd l'f .,. 

ô ner adı oda 25 yaşlerında bir·sı ay hu iyt t eczanesinden rica ediyoruz. Kol k t 9 e e e an ° ve po s ve Jandar- durursunuz .. vermfş olduku .llhtlat müsaadelerlntd~ 
nl e"de tıirllkte yıı~•dı' lan ka!Da"'a"ı gibi akan Kisamayı bJze şita verecEk ma müfrezeleri tarafından selamlanmıı- Amerlkahlar her Ş3y1 lstatistlklerlts 1 - H~r ıkl devlet ile mevcu t ,,. 
Kadrıye ıl' cln~i mtın: sebette bu'unur yeıde ruhumı zu hasta edeı3ek tarzda lar va caddelerde toplanan M binlerce tahkik etmeğl .sevdiklerlndeo, rüzgar es ret ve klerlnr anlaımalar!rı?a mıvc&11~,ı· 
k.en, gene aynı odada yatan k!fn bira satmasın. Hesap bu kadar açık ve sarih halk ~~a~ndan rd!etli ve surekll su- tlği gUnlerde dJ slnirlErini yııtııhrmak diye siatemfnden yalnız akıt me~Jtl" 

ZET~ 

deri Yusuf tar11fırıdan mtıhut btr .111 kll· o'duktan sonra, balkın habrı fç'n, on rette ış aıımış ar r. . b .,nk ht d ı t t ' 'lk: t lerle mütekabllen ve bUfJfl idhal ~ 
., H~y"tlere fidanlıkta çay blıküvf fçın blr keç n,.. şe r e sa ıs . tu - il d 

de Jıkalanarak bıçt kla yar.ılanmıf ve kuruş kanodan VEZfPÇ•fn, yed ı ku ·uşla şerbet, co!tdurma ve meyva ikram edil: muş,ar : Rüzgir kışın eserse ö üm çoğa· ma ~ ~nEcnebl memleketlere ibrıtf ,1 
e1tesl iÜOQ de n!dığı yaradan olmOş' ür. ı"tltıı etsin. mfş ve iki saat kadar fidanlıkta lstıra- lıyor, Bu da Temmuz içinde rOzgarda~ lecek matıarı :ıuzı kontrol bakımındaJ'• 

Yusuf, anası Kadriyeyi de öldUr. ki 1 1 le 1 yat "b ak içi 1 ı 
EV L E N M E hat cdlldlk ten sonra Of hre dönülmüştür. aya anm s n r r ı,, rm n Y lstitade temin etmektedir. ı.J m• k btemfş'le de her nssılsa ktdı ı kaç bir t H le A "rlka' b bi al lY 

.. Vapura dönerlerken iskelede Heyet vası 8 • · ~ m nın _azı şc r- Görülüyorki bu kadar fayd ı ~ 
mai~=~;"ı~::n:~~~tıı;;fye tevkif edil . Kolordu Hesap ~emuru Enver Reisine küçük kızlıtr tarafındın iki çf· terde yazın yu:ılerce adam guneı çarp bir usulün sıııt bir kaç dakika ı,cı1 d' 
m'ş'ndlr. Özsoyun kızı Şefika Ozsoy ile Pos- çek buketi suııulmoıtur. masından. telef olduğu lçlo, rüzgirın memek için terkinde biç bir tlf 
Masrafı iradından fazla tane memurlarından Necdet Aldanın Kolonel bu buketleri memnuniyetle ölnaıtı azaltması büyük bir tesellldfr. yoktur. 

düğünleri dün akşam Orduevinde aldıktan sonra Vali ve Tllrk Heyeti Re- Rüzgann kışın neden fena, yazın 
akarlar satıhyor h . . . il t tı h ·ı fıl izzettin Çatpara teveccüh ederek neden iyi olduğunun sebbini tahmin şe rımızın m m az zeva uzun e _ M R. } 

Evkaf Um.um Mnd rlüğü ücüncn icra edilmiştir. Yeni evlilere saadet- • Ka; deş Tdrlc -millet Vd huk fimetfnln edersiniz: Ruzıar esince bava soğur. ıze çay arı o 
Uaıu ut MDfcttiıllk, mır takas nd .. ki mas. ler dileriz. gösterdiği bnsnu kabul ve mfsatlrper. Mesela yirmi _ derecede sıcak bir haMvada R'ıe , [ Busust] _ Fidaah-. ~ 
rafı ırad ndan fazla akarlu satm8ğa verllkten ötüın fevkallde mfttebasns saniyede Uç metre hızla essn bir ruz2ar dürlnğü zamanmda toplanmıt yıŞ il, 
devnm ediyor. s~t ştan t.lde edllec k B ··b t . ve memrun olduklıırını ve miontt ve çık:ıııca sıcıklık: on dört dercc3ye iner. ile kuru çay mubayaasına karat ~ 
P.tralarl4 doğuda yu yer hal b .zır lb U gece IlO e Çl eczane tPşekkUrlerlnl bl1drrmfşler va şiddetle Ondan dolayı rüzgAr yazın sıcaklıQı mfş'ir, Yaşın kilosu kırkbışten ıt1 ~ 
tt1acıı:a cevap verecı k güzel b'na y8p- ((İstanbul» eczanesidir alkışlanarak vapura döıımiiJler ve Trab azalbr, kışın sotuğu artırır. kadar, kUlUiU iki yüzden, Jktyii• 
.mlacakt.r. zona hareket etmişlerdir. Dofrıısunu isterseniz, bu da ancak kuruşa kadar sabn alınacaktır.~ 

• le bir oyun oynadığına loanım. Yalnız dok.torla mutabık: kalmışlardı. mek lıtemedikten sonra, ne diye ~~ 

1 S T E M E M ! 
bir nokta var ki, benim zihnimi ebem- Zaten Mahfr de olur olmaz ıiyaret· Ve kolunu bnreye -dotru u~";I 
mlyetle meuuı ediyor. leri bertaraf etmek için, h!lkb olarak bu - Bin liralık: zarfa da ona ,; 

- Nadir? sırrın muhdaza edilmesini arkada,Iann- lçto saklıyorum. V• 1 
- Bir defa bu cinayet teşebbüsU, dan rica etmlıtt: Bu kadarcık söz gayet sarlll cfıl' 

Mahirin Nermlne evlenmek vadinde - Yeni y alanlar dinleyip te ısbrabı· zlbti. Her şeyi açıkça ifade ediyor 
bulunduğundan birkaç gUn evvel vukua mı artırmakta ne mana var? Dfyordn. * • • / 
geUyor. Eğer cinayet tahakkuk etseydi, Avukat bUtü.a. zekasını ve incelfafnl Avukat a\>şam azert MürDffet . = BBcunrodleü öhyiçı~.b .. oıınaksı•ın bu kadar - Doaru söylüforeun. Mahirin mirası Rıza Şer' fe kalacaktı. kullanma\: azmlle MürOvvet ab!aoın oda- ile Y8Phlı müJAkab doktora aolJtl~· ~f 

Ao - Evet, Nermlnl dinlem~Ilylzl onu, D k ö ı i ı t B ö 1 i ı dl H konufaan neşeli de P ·~ı '" ·baretle ve bn kadar lıabetl• oynaya· 0 tor i' zer n aç 1• u 5 zer ama g r · 'dr zaman & ' - Bu kısa görüşmemiz a -1·~ 
m • " bir i~tlntak hAk

1
mfnden dah1 meharetle dlkk ti dl il d bi k d l MU ü t b u bl de ki >"'" 

hilmek için bir· ınsavın s:ı .. at kabiliyeti, ı a e n yor u: r a ın ° an r vve ug n 1 n· matlk: oldu, dedi, anfaoılıyor ııJ 
h Eöy'etcceğfme emin o . O serseri herUle - Sonra Rıza Şerifin Mahiri bn bara bire pek sessizleşmişti. 

0 
kanlı gecedenberl bir daha • 

~anet zekası değil, de ası olmak lbım. ; mür asebelfnln neden ibaret olduğuru, süıükledlğinl göz Ont1ne getirelim. Zaten d ıha ilk günde Mürüvvet uğramamış. 
Jlallbukl Nermlnin bütnn ka\htnl yüznn. bize anlatsm. Acatıa ne zamandanberi o - Aman Allahım, neler söylüyorsan? abla Rıza Şerife bu vaziyet karşısında Doktor düşündü: "~fı 
den okumak mümk.Ondür. O iri, berrak h ı h iti ı ade ı ı ı l i ıı """' erge e er n r s ne ram o up - Dloledlt n ıey er söy yorum. duyduğu hayret ve Jstlkrahı saklama- - o halde-, dedi, Nernılne v-

1 )(öıle, o içten g-elen gülQşlerln atknsın- g idiyor. Bu muhavereden sonra doktorla mışh. Kalbinde o kadar büyttk yer tut· zeyen başka bir kadın lhtlıaall d 
da bu kadar karıeık hir hüviyetin saklı - Dedlr\oin ribf o serserinin Nermlnl avukat, btlvuıta veyahut blll va11ta muş o1an Mahi cik, ıtmdi alelade kiracı- ortadan kalkıyor. durmasını lmkAn yoktur. & , ' 

_ Hakikaten imkan roktur. ko!ku ma~ suratile elinde tutması da Nermlnl bulup onunla konuşmağa ve larda" Mahir bey olmuıtu _ Evet, maalesef... 
_ Yahut ta bfz ço'&: budala ve kör o:umkUndur. _ , . bir de onu dinlemeğe karar verdiler. Mürüvvet abla Rıza Şerife söyle- _ Demek oluyor ki 

tn•anlarız. Hayır, bayır! bu fşln anlaya- ·- Bir dı,fa Nerminl soy etelım. Bak Avukat ili.ve etti: diklerini uakat Nurlye de tekrar etme- rin hakkı varmıı. 
mad ıımıı bJr tarı fı var amma, nediı? h ıı kikat nasıl mt-ydan~ çıkar? - Blr defa da Nermlni görmeli ğt lüzamıuz görmüıtü. Gayet az konuı- - Yazık! 
Or.un için diyorum ki, ikimiz de et eJe Doktor da aynı tıklrdt. ldJ: ·sonra Mürüvvet abla ile de görüşmeli tu Söyledlll birkaç kelime ls~ avukatın - O b8lde bardaki kadın 
verelim, fU meselentn hakfkatını ortaya - Ya Nermfn hiç bir şey söylemez herhalde bu k ııdının birçok şeyler bil· üzerinde derin bir tesir bırakmağa kati ta kendisi ldf · U ot· ,~ • 
çıkllım. Şimdiye krdar biz hadisenin se .. H,.r §eye raımeo hakikati b'zden mest lazımdır. gelmişti. - Öyle olması laz1mı• {arı• ., ,, 
f'Dcık bir ıarafmı blliyoru7.. Yani Mııhi g!zlersP?... Nuri HüsnG Mürüvvet ablayı &örme- Mürüvvet abla açıkça demişti ki: iki a·kada~ meyüs nazar ş"'~ 
rln arılııtt•tı taratlan.. . Halbuki bir da - Bu takdirdfl, sen de, ben de za- te gttti. Kadına Mablr h!klnnda biç bir - Nermlni mi soruyorsunU7? Ben tıJar. Btr mü'"'det bir şey ~oııu t-') 
ö 'lllr tarafı, Jınl Nerminl dfnlemek vallı Mahir ilbl fellketl kabnl ederlı. ,ey söylememek, hattl yaralının nerede Nermlnl bir daha görmedim. Nermin hlç Nıhayet avukat dedi lu~ 
aanıretlndeylı. Güıel bir bar k ıının ariadqımııa bö1· oldutunu da~l blldirmemık haıuaunda ıelmtdl, relmedi. Mahir bey onu rör- < 
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EN SON HABERLER.!,
Bulgaristanda ki Şeriat Yasak! 

3 

Mareşal Fevzi 
Çakmak İ zmirde 

Bulgar hükümeti oradaki 
şeri mahkemelerin kaldı
rılması icin bir kanun yaptı 

24 Nakleden: S. A. 
İzmir, 23 (A. A.) - Genel Kur· 

ınay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
dün saat 19 da hususi bir trenle 
şehrimize gelmişlerdir. Alsancak is· 
lasyonunda hbay Fazlı Güleç ve 
'füm komutan, matbuat mümessilleri 
\'t cemiyetler reisleri tarafından kar
şılanmışlardır. Binlerce halkın coş· 
ıun tezahuratile istikbal edilen Ma· 

, 
Bulgar Meclisinde söz söyliyen hatipler bu 

mahkemelerin lüzmsuzluğuuu anlattılar 

Kadıya da gel, bir 
hikaye söyle! 

Horasandaki zengin tüccarla Derviş 
Havai arasında bir hadise 

~eşal Fevı.i Çakmak ihtiram resmini So'!Jada çıkan Zor• Gazetesi ynıyor: valaoa o derecede dtthı uyıundur, tar· 
ıfa eden kıtaatı ve komutanları se- « Şe . '.y! mahkemelerlnfn ilhası ztndaki kanaatın kökünden atılması il· 
liı:nlamıştır. Bunu müteakip askar, hııkk nd:l Hüktiınet tarafından hazırlanan zımdır. Ben Joyal Bulgar vataudatlan 
ilndarma olis ve belediye mllfre- proje ruz1ameye a•ınmış v~ mnzak.ereye isterim. BuJi'atiltan TOrklerinl lae böyle Kadı aordu·. 
1 . ' p . . . arzolunmuş'ur. Mıtzbata encuo:enl rapor· bir bal• koymak için onları blzlm maz- - Alçak. h· rlf er Bu kadın benim 
es, tarafından hır geçı~ resmı y~- •ö·ü Mumcfyef P"C'jeyl okuduktan Fonra har oldutumuz medent vatandışlık bu- büıük kardtşlmln kann ldl. Bir yolcu· so?a:blkAye nasa)dır? 
Pılrnıştır. Mareşal İımırde kaldıgı ilk ~z alan profesö= Petlto Stoyanof ol kukundan ve umumt kültürümOıden luk sırasınd(eşkıyaıar kardeılml kesmlt· 
ll\''dd B k ş f At t" k'" k.. b lk k.ü ler ve bu kadıocatızı ılarak dağa kal· - Anlatayım da dloleyin, diye cevap u etçe üyü e a ur un oş- muş•ur. Gospotln prof esö", S >fyada mn mahrum etmemek ıazımdır. Bu a - dırmışlardı. Siz şimdi kendi ayağınızla verdi 
künde misafir bulunacakbr. teşck.kll Türk - Bulg tr dos'uk cemlyetl· melerl arasına vatandaşlı k k.ütlürünnn g-eleıek kapana yakalandınız. Diye ba- Horuan ıenglnlerfnde b1ly1lk bir 

ntn reisi olup öt •denberl Türk dostu girmesi keyfiyeti her tarftaa teovlk ıör- ğırmağı H kendisinin de davacı oldu- zat, 8'1lolerden bir rnn ıehrin büytıkle-

Amerikada bir 
ınaden ocağında 
müthiş infilak 

olarıık lanın'll&f bir ad,mdır. melidir. ğutu ileri ın.rmeğe başladı. rtne m1lkellef blr ziyafet verdi. .Ztyafet 
Profesörün söı1erlnt aynen ahyoruz: Ben 4er'•ye mıhkemelerlne verilen Arbk mahkemeye gitmekten başıta sofrasında ne istenilse nrdı. Heries 
HUkiimetl, hu t~şebbU8Unden do'ayı 11lih,1etlerln tahdldlnl de~ll tımamen çare yoktu. Bu alta davacı doğrncı etlendJ, ıüldü, yedl, içti. Ziyafet bittik· 

tebrik 'derim. ÇünkU; bu hususta klfl ilgasını istiyorum. Türk hukukuna ve kadının huzuruna giderek teker teker ten sonra, artık herkeı sohbete dalmıt
tterec~de g-eclkmiı bu'unuyoruz. Bui'ün Kur'ana gör• ev1cnmek, bir sır değll, davalarını anlathlar. Kadı bQtQn bu b. Derviş Havai de davetliler arasın1a 
Ttlrklye Cumhuriyeti ile olan 11 ünaaebet· bir muahededir. ve böyle blr muahede adamları birblrlııe katan ırUzel kızı g6· bulunuyordu. O nradı sofrada bulunan 
terimiz, çok açık. mesnedlere malllıUr. ber yerde ve herkesin huzurunda ya· rDnce aklı baıından ıtttl ve kızı kendi- zenıtnlerdın ve dırvftl tamyanlardan 

8 Türkiye ile B ılgariitan ara,ında mev· pllır. TQrk hukukun ve kur'ana ıorı si a1mak için: birisi: 
l 00 3ll1Plenin çalıştığı cud bOtUn meaelelerin bu kac'a~ lJI ve bil ruhani sınıf yoktur. Her vatandıt - Bu neblçlm yersiz davadır, bu - Havai, dedi, bize fU 11nln ıeya· 
Ocakta f)Q() amelenin dOıu.t bir 19k.llle b9.lledild ğl ikinci bir hoca olabilir. O baldı adliye vekilinden k'.ı benim evlmde"kQçüktenberl besledi- batlerde geçfrdl~ln seri'Dzıştlerden bir 

komşumuı yoktur. Bu ltlharla aramız · soruyorum: Bn ıer'lye mahkemelerine ğım carfyımdfr. Uzerinde bulunan elbl· ıeyler anlıtsanaf 
Gldiigü tahmin ediiiyor daki münaıebatıa daha samlmt olmas1 10 ? seler ve altınlarla kandırarak blr takım De"I' Havai iyi htklyeler autatma-

llzıma-eldltl kanaatindeyim. Türkly• ne ~::~~·~·~er'lye mıhlremeltrlnden kimseler bizim e'fdcn bunu kaçumıılar- aını bilen sOz, sohbet sahibi bir adamdı. 
FelAketzedılerin aileleri ocak Cumhuriyeti FO l yıll ıtr z rtmda p•k çok vtraset 1 terini ahyor ve böyle tılerln dı. Allah ı{sden razı olsan, ıettrlp bana Anlatttıtı hikayeler ve ~Oyledltl nnkte-

f 11· tler ka d tmfştlr Bugün f 1 teslim ettiniz. it ıO.zlerle herkese kendıslnl aevdlrmlftf. 
başlarında beklı'yorllf mu va ra ıy~ y . :- d: v ılarına batmalanna mani 0 uyoruz; Bunları lşttıan arklldaşlar kadının Fakat ıotrada içilen içkilerden ka· 

TUrlc m11letlntn şahsında bfz hır ve bu takd,rde olaalar 6 vlenme ve botın- _ . 
N k . d ""' d ~ı kO 0 t kil bir mlllct müş ıbede etmekte· 1 b k bili 1 1 başlanna buyuk bir bela getlrecetfnt talar da lyıden iyiye tutulmuf oldutu 

'il\~ • vyoı - R }Söz 
8

• an ' ~ 5 8 
_ 1 ma davalarına ne llfat a a 8 r er ve kızı ellerinden alacatını anladılar. lclo, davetli büyüklerden biriıl Dervlı 

tir r. rnaden ocıı\ lar.nıo birinde dehı,tll Y z. Tork(~e, n:utbet b r prozram ta,klp Oalırdan kaz'l h~kkmı almıyor mu- O zaman Sofu söze bqladı: Havainin bazı ıöıterlne itiraz etti. Hattı 
)\\"tııır lak ol otıştur. Gal rllerde seklı eden hlr zır~at memlcke~ldlr ve h~r.çt& yuz?. ~adem k. ortada böyle bir ruba· - Ey kadıyım diye bu makamı it· bu yOzden ortalıkta hiddet ve uıblyet 
'fi ~rn le çıl şıyo du. 1 faJye, ya"g-ını k411rdi mt1hsu lerl 'çhı muemmen bır pa- nt sln ı f yoktur. () h'!lde onlua, mabdud ga) eden adam Sende utanmak yok mu? te basıl oldu. Derviş Hant böyle bir 
d4~urne tertibatı atınd ıt• ve bir alay zara malJkfl~. ~ıı.hl1lde de kOylll lçln bll dıbl olsa, hi; bir hak ve aal&htyet ve- Blz'm davamızı halletmek vazifen olduğu hadiseye sebebiyet verdiğini düşünerek, 
~ llık,r aevkedild ğl halde çökUolüler yUk Sosyal ınkılap ar yapılmaktadır. Bu rllın11m•k ıaıımdır. Mevdud olmınn bir hal.re kadına alikalaıııp onu blztm eli- son dere"e utandı. Fakat ortalık biraz 
\~;'ıı·naın ş ar 48 ı: attan b "rl, ccatın gün Türldyenin malik bu unduğu t-ı:düst- ıın fa aa'ihf~et ve kaza hakkı verilir mi?. mlzdcn almak latlyorıun, sende Allah snktıo bu}unca dedi ki: 

tıfını.h amelelerin alleleri, mat m için- rl, Yugosla~yada hile yok•.ur. Btnaena- Oospodın profesörden sonra doktor korkuau biç yok mu? Dlylnce Kadı ce- - Efendilerim, ben sizleri e~lendlr-
Qe Çötu\ tültrln a · lmaaı nı brklemekte leyh yeni bır ekolio:zıtk vazıyet ka•ştsın MUanof söz almlş ve Hcnmle şöyle de· vap verdl: mek, vaktmızı hof i8Çfrtmek. istedim. 
ctlrıe. ç f f b flf d t t da)'lz kl cu vaziyet& yaratan devletle mtıtlr. - Sen kim oluyoısun da bana cevap Yoksa ortaya kızeuıhk çıkanp kimsenin • · ıofılaklar bı ı a evaın ' 1 d >- · ' k 
'kı. . " 1 daha aıkı ve daha aamlmt a ü ·a.s!:betler HÜ' Q -celin haz r ı ığı proJ'. yerııı- verlyorau~? Açlıktan maymuna dönmnı· keyfini açırmak aklımdan i'eçmemlftlr, 
ll~'\\ı dlr 500 ımele~ ıl\ Olmuş_ o,d\ltu tu•s etmt kle mükellef bulunuyruz. Bu dedir. Şer'Jye mahkemelerinin sallblyet· sün. Bir de Allah korkusundan bu hale Eter öyle bir şey aklımdan reçseydl, 
~ b& 11 

coillyor. Ha~ıs' Amerıkada de- hususda yapılacak ttüdler ne o'abHlr? !erinin tahdidini yalnız biz dıtll, mem- geldim diye herkesi kandırmata kalkı- zaten hepiniz de bunu anlardınız. Fakat 
r leıar uyandırmı ştır. Biz TiirkJyeye ne lbraç edebilir ve TUr leket'm'zde yaşayın Türkler bile iste- yorsan Bari söylediğin yalanda bir şa var ki, çok yemek yemek vOcuda 

ı kiyeden ne alabflfrlz? mektedlr. Bu~eskl ahkamın lbkast ve parça mantık olsa, hiç ağaçtan yonul· dokunur, vücut rahatsızbtı da sinir ra-
t)Q-" (t d . hk ı 1 müterakkt ve medeut blr memleketln bir mat adam böyle canlanır mı? Davayı hatsııhğına yol açar. Amma içinizde bu 
•• <s ( ere e en Vak tiyle ş~~'ıyr : b ~~t' e~ n~ lusım vatandaşlarına tatbik edilmesi ray bırakın, reldiğlnlı yere gldla. Ben cari- hadlaeye benim ıebeblyıt verdiğimi 

Sh ı· b d böyle icrayı bU metme sa ye er rl kanunt ve a rl hukuki btr vaziyet yemi buldum. Yoksa siz blllrslnlz zannedenler de bulunabilir. Onun lçln-
'ltat 1 0mbar lffiaO bahı&ylemekle va~aı dı~1a,.ımızdan bir demektir. Hıı~u~larımmn öne yanında Bu davayı birçok_ kimseler dinliyor- dlr ki cümleye karıı pek mıhçup vaıl-

t!ı lns'llını çok fena b.r vaziyete sQkmuş d 1 rından daha knltnrlO latdı. Sofu kadının soılerlne mukabele yetteylm ıoınlzde baıı ıoıenler de oldu. qJ'y J • bulunuyo·uz. Hu, vatandaş'a .. ın;ııın blr ya,ayan soy aş 8 
• ettl: Llkl b h dlse ı k . 

il are eri kınıını Türkleri k(ndl a111v'l rlm'zı:leın olan Bulgaristan Terkleri. hakı~t bir - Kadı ıfendl. dedi, bizim bu hıll-ıd hani tbll~ y çı aran zat, vaziyeti 
~ ıırolet~rl1k sınıfı lü<ıaı:ı eden ve b•r sQrQ mlı Horasan zengfnlerlle derviş Havainin a Y r. 

l lOodel tayyarelerin uzak~; ştıran bir hata olmuştur. BöyJellk haksızlıklara se'l:>eb ulan bu ıer'J ahklma hlk:Ayeaine bı;nzedl. . (Atlİlll 9U) . 
~(: .. le Turld· r uuıumt terat kt hamlelerinden hll4 neden tabi tutulduklanoın ıebeblnl 

l'lJbeleri yapıldı roahru:n ka'dılar. S:>n on yıl zatfmda g-e bir tür:n anlıyırmyorlar. 
~ Pa h 22 - G leler lo""''tı renfn çlrditlmiz rtjlm sa: sırt 'arı da bu iti Bundan sonra müzakerelere Ça!'ıan · 
"' ' 

87 
& 'I t 1 • . ' tu B 311.ı, •es batını ehemmlveıle kaydedi na e m~m ze manı 0 muş r. ll mem- ba günü devam olunacatı söylenmiş ve 

~,~ t. lng1Jiz t ı;yyare r brik ıu <!ü ya eket e Tor:d~r ne ka:iu.r çabll kalırsa, meclfs dağılmıthr. 
~ ı:11 büyük ,.e t n seri h ı rp t , J \: arul 
rQ~ :~ et111ltlerdJr. Bu ta:>yarehrin bU· 
it:~ ~~illik mutır f Zil edill\o·or. 1 k hım 
1
r. ~' tan u. ·• birden :;İpar' ş tdllmlş 

"'tıı b)iik Brllaora cOoyımın fn • uv 

ltalyadaki Yahudileri de 
ll:ı~ıtlJr'"" ri!olar.na aablp olmayı kur 

' 

Almanlarla yeni muahede 
yarın imzalanıyor 

Berlln, 23 (A. A.) - Anadolu ajarısmın husust •uhabirl bildiriyor: Numan 
Menemenc'otlu h'9yettntn müzakereleri berına geç vakta kadar devam etmek· 
tedlr. Her iki devlet heyctt arasında cereyan eden ticaret •uahtdeslnln Pazarte
si 11ln1l imsa edileceği bildirilmektedir. büyük bir telaş aldı 

~·~~er·ide iki köy halkı Şimdiye k~dar · Yahudileri himaye Romen ValdeKraliçesinin 
t l\\<;a.dırlara çıkartıldı • • .. • • • • cenaze meras· 1 ~~lı ~)Itri (Huıgtf] - K11yEeıhln lo- eder gıbı gorünen Muasolınının sıya••- 1 m 
.. ~~lt,:ı~ına batlı D.1veli Kareh'aar • • • • • • · ... .. • 
°"tı in n b!e n orta Mavrlcan ve fını değlfflrdıgl anlaflil\JOT Be~eş (Hus?8.') - ~omanya ~u~ ihemen. o~u~ arkasındaki vagona 
~~ı~ ruıc, rı s~vanh köyler·nın bazı ._, yük hır keder ıçındeclir. Halk Buk- i Kral hın.mışti. 
\~ı,~ 'hlar altında buiunma·an razı- reşte sarayi kralide Kraliçe Marinin , !renın >:_avaş • yavaş hareket et· 
)' ~ bı~t,. C•!lb~derek hu köylere rönde P.s.rlı [Hususi] - ltalyada bulunan/ nedenberl ltalya hiç bir lıtltl ıormemle· nişınm önünden fevç fevç geçmek- mesı çok ~üheyyıç oldu, tren yüril-
ıı~'l&rı t h~y tt fenoJye IJe msbılll vazı Yabudıler, uk ceryarunm. ftalyaya da tir. Son iıtlla Lo:'lbod'!ar tarafmdan ya- tedir dükçe bütun başlar asılıyordu. 
~ - ıı I), \t1tı1t. edllmfı ba1ı.lkatan fOk tı h· sıçramış olmesu:dan dolayı fevkalide pılmJştır . Onlar dı art ırka mensupturlar Krali M . s· d f Güzergihta halk, tren yolunun 
~11>ltt helu1t.ıır1 aola11Jm,kla ben'. ea bu telAı lçiı ~e<llrler. Sfyaıt mabıtU Faşist lta1yan ırk.cılıtının ııyeal, ( Şlmalt - • . çe an. ınaya a ve at et· iki tarafım doldurmuştu. Herkes aç-
ı. ' ~ıtt, lllcı evl..,rin1en tah'iye edilerek- tellkkilerındekl son değlfl~lltln Ahran- ıut) bfr mlllet tes's etmtktlr. Bu milleti mışti. Saraydan ıstasyona kadar alb lıyordu. 
~ıı et," ıc 1 d ltalyan mlJı · ertolo bir tezabur1l olarak te- hayvamn çektigıw • bir top arabasında T B kr · ~I htı ... 1

t 1 aydan eelbedll n ça ır· ruban ve bedenen kurmakhr. Yahudiler, ren Ü eşe gırerken 75 pare 
''-. 

1 
' a:tırı ı~ıeu •. Bir taraftan da ma llkkl etm!ktedlr. Avrupai bir ırk detlldlrler. Artık ltal· nakledildi. Top arabasının hemen top abldı. Kiliselerin bütün çanları 

)'tllıı, b..t tıd~rılen d itu bfr bty11t 'fH1· ' lıalyanın reı.mt gazet~lerlnden btrl yan ırkı kanttırılıp kirletilmemelidir. arkasında büyllk bir keder içinde çalınıyordu. Defin merasimi buıtıo 
ı., .t hıı hfş köyOn teksifi ne lkl olan Jurnale Dıtalya on mııddelfk bir • • • Kral cenazeyi takip edivordu. Kralı yapılacakbr. 
~~ i t lt tcıen kurulacak. köy mahalleri be yen name neıretmlıtlr. Nnrus kanunu • . • • • • • 
~c~ ~ııı b~ O~lerf yapılarak hu iclylerln mnouebetf!e nfre1llen bu beyennam• Bu beyenname çıkbUan ıonra, Ya· Pa~ ve Başvekil Mır~n Ch~tcan Alman sefiri Bay Fahricins Ha-
'~' '"I' lıra sırrı ile lntası kabil o· de, blrblrlnden f •rkh beşerr ı • kların hudllere d~st a'lbf gOrün~n, Muaollnlnln v~ hukumet erkim takip edıyordu, rieiye. Nazırına Almanyanın teessür-
,ı, ~~t"Cl '11 1!\ı, ttunnn itin bQkQmet mevcudiyet\ tabu\ edilmekte ve tımiı de ılyasetanf detfştlrdfğı anlaşıtmıt ve butnn h,lk sokaklara dolmuştu. ı~ L:J.ı:_:_tir 1 N F 

. " C • d l ..._.,.anw~ . sveç, orveş, ran-
l "'rek'l tıb.tbat btenmlf· bir ltalyan ukının da 1000 teaedenberl ntırlyat Yahudl muhitinde btıyiik. bir enaze ıstasyon a a renklere ....... yasından teessür telgrafJan 

Qıevcut gldvtu aöylenmektıdlr. BID ... heyecan uyanclırmııbr, btırilnmilf bir vaıona irkAp edildi, ...... . 
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~ Türk Hava Kurumu ~ 

1 Q.!.Q.i~şld~l·.!s ... , ~~~SU 1 
~ Büyük ikraıniye 50.000 Liradır ~ 
~ Ruııdan bıışka: 15000, 12.000, ın ODO lirnlık ikraıniyele le (20.000 ve ~ 

~ 1C1.<ıt O) liralık iki adel ıoül afat vardır... ~ 

~ !:'imdiye kadar binlerce ki:;iyi zengin eden bu piyangoya iştir ık ~ 
~ etmek c:uretile siz de ta'iinizi deneyiniz... ~ 

~m~ms:•':::!l'.mmm••mmm~::ıı:m]l!:~;s::::a:::aJJ 

Güm·· şane Vilayeti Da· i 
Encüme inden : 

1 - n·ml\ş1rırd ~eri fen ap ırılml!k a olan mfın1e t hasta esinin Oçancü 
liıAım i 1Fa' ı 29 i -n:·s tarihl 6~ ilıb!ıren yirmi gün mnddet.e ve kapalı /.. ırf u u 
ı ile t'k~iltmeye k< nulmu1tur. 

2 - İ ışaatın muh ııı men bert li 17;, l 8 !ira 86 ku uştu". 
:~ - Sürtll n poy ha1 ll l ·yl c. gö li dııği t l:d'rd ~ ih ı lesi 18 8 938 Pn~enbe 

giinü saat 11 de Vi yet DJlmi er cünenlnde y p lı:ıcakt r. 
4 - Şadnamesi V laıet er.en neni ka e r.i d dir. 

5 - EkFilt eye işlirnk etrn€k hfeyenlrr nıuhıt .men bedelin % yf'dibuçuk 
ıutı ı olan 1Rl3 lin.ı !ll k ruşluk. ianka m llubu veya bn!ln i nuha~ be v znesl 
h s ı!ııntt bankaya }af Pılmış df'pozito al·ç~sı makt uz ile blr lrk t VılAyet daimt 
l!.nc.:ll.Df•nlne gelmeleri 1 aa { lıınur. (~o 5h7) 4-1 

Karaköse Askeri Sdtınalma 
Komisyonundan: 

:-; 0,0 O kilo arpa k p:ıh Z'lrflll e' s ltrney3 konu'muş~U". Tahnin b:dell 

20,0ı O lir ilk teminatı 1:5 Hl lir clı • lh lesi 15 fl~8 P.ızaıtesl gllrıü sa1t do 
ki.iz 1tı Kıı akös de As eıi S tın lına Komi yonu d.ı y~ pı'acak'ı". Ş utnamesl her 

g-üıı Komi yondu g-örUIAbillr Tekir mek1 up'arı h lli gilade belit ~mıaltl\D bir 
ti.Sat evçe l\'):nisy'.)n Başk a'll ~.na veri mlş t l cal.:t r. ( No. :> 8) 4 - ı 

Erzurum Veteriner Müdürlüğünden 
1 - Suv ıt tümen 1Ç n b'nek h yvaı ı at n al nm ğa ba5'arınıış o' ufıı Ağrı 

. uvnn tnm kumanıfonlı"ınm 'j 7 ns gtl ve ~079 saylı teli~ b:Jdirilını~t r. 
2 Yul s·' li~i 1,4:3 gö6 li~ çevıesl l 60 santfmd n q /{ı o'ır.a "Oc.k tzre bas 

t ' ı~~ı;r. ohPuk Kara'füe rn:ına'ma kl')mfsyJnu a mu·ac at <tın l·ıi. 

TORlUM 
Ka. makamlığından: 

Tortum ı·aza'lmda yap im ki o'rn 
hukÜ!l1et komğ n ı ıı 30 hin llr:ı k*' if 

(No 56fiJ 

Erzurum Hava 
Kurumu 
Başkanlığından: 

hl'dellJ ikmul iı Şl tı k :ıı alı za f usu ll Vıl \yet merkezinde yeniden yapı· 
ıie ek-iltmeye kt nu'muştur. I ca1<: <;} n h .vıı kurunu binı1s.nın 20 o 

1 - Eks ltn ~ 4 - Ağuo;:'oo; - 93 Per ıI r Iı inşaatı apalı zıuf u ulu il~ t k
~< n!:>e gr nü ı;~·at 16 da Turlu n hüki1 s 1 meye ko. u'mu~lu •. 

met koır.ğı içind~ Ka m kam1ık oda 1 - E" s ltroe 8 Ağusto~ Pa.,,s rt'?sl 
ııl'la ya:>ılcıcaktır. günü srnt 16 d-t hava J.ıurumu binası 

2 - 1uvak\.ı t teminatı "2250. ıçinde L.ekkül ed. cek kom'syonc, ya· 
li a1ır. ip I ıcaktır. 

3 - fsıcı 1il ,.. l u l~in evrakı fen 2 - Mu akka.t tem"natı ( lf>OO ) 
tıi t si E :rn um N ı•ı ı Müdürü.ünde I railı . 

ve Tortun Ka_ makam! ğ uda o uy b' 3 - 1 teki 1 r bu işin t:vrakı fe 'lnİ· 
lirler. ~ e5:ni Erzurum h :l a kurumu merkezin 

4 - 1 leklıler rPsmi gaz .tenin dt n ı l p okuy.sb lııJ r. 

'7-;;-936 gt\1 ve 3297 s·yıl nu~ha.ın· 4 - lst ki fer resrrt gazetenin 7-5· 
,~a çıkan ta1imattfame mucibi 93_, takvi-ıı 9 . 6 gün v:ı 3W/ sıy lı nnfhasınCfa int'ş'lr 

vılıt,a <ttd N· 'fıa v kat ind n el nmış ed n t· 1 matn me mucibi 938 Iıoa aid Na 
~htiyet w si kası ve Ticnr t O ı sı vesi· fıa \' t!kalelinden alın mı~ ebl yet vesikası 
\.;asile bir\ kte birinci ırarlde öe ya::T.'lı la ti a ret odıısı ve~ika ını biıl kte birinci 

SAll11n Hr ssat evvı>l ne kadar t nzfm madi de y zılı sa tan b'r aaat evvelf
decektert teki f 1!1Ektup\. tnı mühUr n kııdar tek! f meklupLı.rını mllhür mu

mum\ı ile l yice k ipalı mış olduğu hııl- mu ıl';} iyic.., ~ ap ılı! ış ve mühüılü oI-

~e gônct~rme'e·t eı~buridi ·. P.)stada doğ ı halle komi~yon r.yasetlne v rme· 
\'ulrn bulacak g .cik"'eler ka ... ul 0'1 '- ğe mecburdu,., Postada vuku buhcek 

n.ıe1, ( N. 537) 4 - 3 g .cikmı ler abul tdıl•nez. (No. 560) 4-2 

1' mınat ı Da flo, Di i 
vP- her nevi makineler 

tanıir tı yapılır 

Riza · Vatandaş} r 
Sil~h Fabrfl n. 1 IHU şısındR 

H 
2.!J - 7 - 9S8 .~tıllt 14 rlfffflnl 

l{üzglr SÜ atı: 3 · S metre 
ROzg!r Is ikam tf: Şimallşurkl 
Kuru harar<'t derecesi: + ı7 .2 
ı\zııaıi hararet • : + 27 2 
Asğnt • • : + lB 7 
ttutubet • : Yo 3S 
Yafıt : Vok 
Hava taıyik.I (Erzurum a): 6U'i' 7 

ı7~4 

Posta günleri 
&Abla - bta••.ı · TrallH• ••talan 

GflJt 
öwna.rtesı lt 
Pa.zart.eıt 11 
Oa:r ba 11 

Geuı 

Cu.martel1 'l ,H 
Paza.rtest 14,31 
Pertembe 11.u 

l:at1 - Un »Hülan 

c .IJll&rtıeal 13.17 Cu.m&rte&1 1 .u 
r za.rteıı 13.I 'l Paia.rte.l1 lS.u 
Per mbe. lS.17 Ça.rp.mba 11.lJ 

Olü - TertUl Jldal&it 

umartuı 11.0I Pa.s&rtell l&.H 
h '1 .. O&rfLM'bl 11 .. 

Sahih ve Başmuharriri 

Cİlf AJ) B.\BAN 
Umumt Neşriyatı İdare Eden Yazı 
lşl rl MOdü ü: Bahadır .UÜLGER 

o o G u 

Erzurum Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan · 

1 - Ç kmak hastanesinde yeniden 
yapılacak Güney pavyonu ile koridoru 
kapalı zarf ile ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 286!'51 lira 6 ku· 
ru~, 1 k temlıı~tı 2148 Ura 83 kuruştur. 

3 - Ekslltme;I 8 Afmtos fl3b Pa 
zartesl gllnO saat 10 da E zurumda as 
kert satınalma komlsyonunı!a yapılacak
br. 

4 - Şaı:tnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

5 - 'l'eklif mektupları b lll günde 
belli saattan tir saat evvel komlsyon 
başkanlığına verflmfş veva po~la ile gön· 
derilm's bulun c~ktır. (No 5Gl) 4-2 

1'ti&&İY& it BANll&S 1 

1 • 1 • 

Ilçtlk Cart Be•aplu 

lI&AMiY.B PL!Nı 

• aded 11 .. liralık -.... Ura 
1 • 1 • • -.... • 

11 • 15' • . , ... • 
'11 • 111 • - '1611 • .. • il • .. "" • 

Hl • il • -"" • 
SN • 18611 • 

Kur'alar: ı Mart, 1Haz1.ran,1 EylOI 

Bttinc1kA.nun tar1b.1nde çekllooektlr. 
En as elll llıa. mevduatı bulunan he 

ıaplar kur'alara dahil edlleceklercllr. 
(Ne. 1'11) 

Erzurum Vılayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

Erzurum - Tor~um yolunun O -435 

inci kllo:netreslnden itibaren 3000 metre 

murııbbalık, 1560 lira b dt 11 keşitli muo· 

tazam parke döşeme ir şaatı aç k eksilt
me 11 ılü ile eks•ltmey~ konulmuştur. 

1 - El(siltme 28 Temmuz 938 Per 

şembe günü ıaat 15 de bükiiınet kona· 
ğı içinde Viı4yet Daimi Encümen oda· 
stnda yap lacckt.r. 

2 • M v~k.kat teminatı (117) liradır. 

3 - lstekl ler bu işe aid vrakı fen · 

niyeyi D,dmt Encümen ve N tıa ınürtUr· 

lüğünde okuyablllrler. 

-4: • ls eklil rln eh iyetl h ı.t'z olt'ukla 
nna dair Nafut müdürlüğün :fen alınmış 
ehltyet vesikası v~ ticaret o Jası vesika 

sını ibraz etıneıeri mecburidir. 
(No. 535) ,_4 

Erzurum Vılayeti 
Daimi 
Encümeninden: 
Umumt mecı s riyaset o~ası için altı 

dane maroken ko1tu\:, iki kanepe, iki 
sandalya, bir tane döner koltuk, dört 
dane sfgara masas nın alınması 13·7-938 
günür.den ltib ıren 15 gün müddetle açık 
ekı iltmeye konulmuş· ur, 

1 · Bu mefruşatın muhammen be ieli 
(730) ve muvakkat teminatı (55) liradır. 

2 . Funların ihalesi Temmuzun 28 
inci Perşam be günü saat 15 de Vilayet 
Daimi .Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Ş ralllni anlamak lstiyen talip 
lerio Encümen kalemine müracaat etme· 
trl. (No. 5li6) -4-4 

11. Tammuz 1938 

Alamttı Farıka 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 

Fab ·kasının Mamulatıdır 
Taklitlerinden Sakınınız 

ttnnrumda Satıı yeri: ı 'EŞET SOLAKOÖLU H Ortai)ı 
Gürcllkapısı, Kavaflar çar~m 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

5'1000 ltilo me~~ veya gl\rgen odunu açık 3110000 kilo odun kapalı 
zarfla HöOOOO kilo kuru ot balya halinde kapalı zaTtia iki milyon kilo tezek ka· 
palı zarfla 420000 ki!o saman açık eksiltmeya konulmuştur. 50000 kilo odunuıı 

tahmin beJeli b1n iki yüz elli lira ilk tenlnatı 93 lira 75 kuruştur. tbalesl 
1 · 8 - ~38 Paza test saat doku1da 300000 kilo odunun tahmin bedeli 6750 
lira ile teminatı nOG lira 25 kuru~tur. İhalesi 1 - 8 • 938 l'az'lrtesi günü saat onda, 
kuru otun tahmin bedeli 10560 l'ra ilk temin!ltı 702 liradır. ih,lt'sl 1 · 8 - 9~8 
Pazartesi gl\nl\ s<ıat onlıirdrdir. 

Tezeğin tahmin bedeli on iki bin lira i'k temlnah noo liradır. İhalesi 1 8 - !ı38 
Pazarlesi gUnü saat onbeştedfr. Samanın tahmin bedeli 31;)0 üç bin yllz elli ıır• 
ilk teminatı 2:36 lira 25 kuruştur. ioalesi 1 · 8 - 9313 Pazartesi g-Unll saat onaltıdll' 
dır. İtıaleleri Karakösede Askeri Satınalma Ko nisyonunda yapılacak:tlr. Şartna· 
mesi komisyonda görülebili •. Kapalı za fla olanların teklıt mektuphm ihale saıt· 
s'erinden birer saat evvel ko.nisyon başkanlığına verilm1ş bulunacaktır. Açık e1' 
Utmey8 girecekle .lnJ! ih ıle saatleri1Jde kom1syona mllrac:ıatları ilan olunur. 
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Hansankale Kaymakamlığında: 
Hasankale kazasında yeniden yapılmakta olan hükumet konağının 30 bin lif' 

bedeli keşifli rı.. mal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşlur. a 
1 - Eksillme 4 - Ağustos - 938 Perşembe günü saat 16 da Hasankale htı1' 

mel kcnağı içinde Kaymakamlık od.ısında yapılacakır . 
2 - Muvakkat leıninatı l 2250 ] liradır. (11 

3 - istekliler bu işin evrakı fenniyesini Hasankale Kaymakamlığı ve Erzurıı 
Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. . ti 

4 - lslekiiler Resmi gazetenin 7 - 5 • 936 gon ve 3297 sayılı nüshasında 111.1e 
şar eden talimatnameye göre, 938 takvim yılına mahsus ehliyet· vesikası 1

1 
birlikte ticaret odası vesikası vesair evraklarını mühür 'mumu ile iyice 1'•~11 
tılmış bir zarfla birinci maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar g 4' 
dermeleri me~burl<lir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (No. ~:Y 

Erzincan Seroloji v~ akteriyoloji 
Mü ssesesi Direktörlüğünden: 

Cinsi 

Dana (1,5 - 2,5 yaşında) 

Arpa 

Saman 

300 

45000 

70000 

l\likt.:m Muhammen bedeli 

Adet 2400 00 

Kilo 1800 00 

Kilo 700 00 

180 oo 
135 oo 
05Z 50 

l f( 
Erzincan seroloji ve bakteıriyoloji mü ~sesinin 938 mnl1 yılı içinde iht1Y9ccJll1' 

açık eksiltmeye rıkn!!'ıldığı yukarıda cins, miktar .,.s muhmmae bedelleri yg.zııı s1fl 
arpa, sı~.manın ihalesi 29/ 7/938 cuma gün!ı sant 13 te Erzincan Belediye dtı~etl 
icra. edilecektir. Şa.ı tnamele!ri görmek istlyenlcr her gUn mliesseye gel.IJle uıri 
ihale günti % 7,5 muvakkat temin!!tlarmı ve 938 Tlc:ıret Odası vesikalarlYle 

te Belediye dmıresinde miıteşek.kll satın alma komisyonunu müra<:aatla~3 ./ 
(No. 524) 4~ 

Erzincan Askeri Satına ima 
Komisyonundan :11 ' 

40fl )() k'b k lY 11 22 )))) iki yJz yirmi b 'n kill k~çl veya sığ•~i)rt 
palı zarflarla eksiltmeye konu\mu~lardır. Koyunetlntn tahmin bedeli 0~ıııi0 
ıekiı yüz lira ilk teminatı bi:ı yUı on li,.a1ır K')çi nya sığır etinin tal O·S~ 
del. elli beş bin lira ilk te ııin.ıtı dö:l bin liradır. Koyul etlnl ı e~sıı.rne9 0 ı.,, 
Cumartesi saat onda, koçi veyJ. sığır etinin e'slltınesi aynı güı1e sıat ~'' r. 
Erz'nc nda askeri satınıılm ı komlsyoıu1d1 yap lac iktır. ŞıHlna Jlerl t e 
komisyonda g~rllleb'llr Tekl r m ktu Jları ihale saalla"ınıian birer stı;,,. 
ko:nfsyon başkanlığına varılmlş v~ya p:Hlıt lle gö1derilmiş bu'unacaklal' l3 

(No. 540) 4- r 
Kara Hayvan Borsası Satış CeJtJI 

1 

[ Temmn:ı ikinci hafta ] 

""' ' Bn aıaıı Bn 11ultarı 

' Er. s. Kr. 8. 
,. 

ı~ Ç•ıtı !I 0, ,..,.0• 
ıo 

Ok.uz 191 ü3807 7 00 12 80 s o 
inek 80 180R7 6 Oil 11 14 1 
Koıuik.azo 250 o34rn 6 00 12 00 1 
Manda 5 19"5 o 00 9 34 0,ı 

Bol• malak 1 300 6 00 ou o B 
Daaa 7 i4 5 00 1J 55 ıı 

Ök:eç 14 900 tO 0() 13 40 o O 
Toklu 24 1195 00 OJ l2 30 ıı 

Marya 867 29105 8 12 H 00 ıt 

Kuzu 32 Hld 10 00 14 2H 1 
Keçi 18 ~35 6 00 9 28 ,o 
Yapaı 54~ 14393 1, o 4) ;) ) 

~ Tere yatı ~ 42 l T. 38605 52 O> f4 5J 
Kaşar peynir 8 640 00 00 31' ao oO 

8a1amurayaQ'sız P 5 7 83 7 0) oıı ~ oo 
Koyu:ı f50 1~ )0 00 00 o 00 


