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ILICADA BiR GÜN 

Röportajı yapan: Sezai K ARA TOPR A K 

Şarbayımızın seyahati 
Erzuruma içnıe suyu isalesine başlanacaktır. 
T Grtum şelalesinden istihsal edilecek elektrikle 
İplik Fabrikası işleyecek. Mütehassıs heye t 
bugün geliyor 

Trabzon, 1 t [ Husu-.i l lJzun 
ml\ddettenbrri Erzurum şelı·ine ait bfr 
çok i~lcri ta\ih!tmek üz0 re ı\,.karıt\'a 

gitmiş ohm Belediye Reisi Şev1'et Arı 
dDn şehrimize g~lnıi~tir. Belediye Hıoisi 
bugün 'l'orhını ~eH\leı::ini 'e hur• da'l 
elt:ktı!k istilJs ·di me:selesini tetkik et-
mck iizerc hu,.ayn g" imiş ol Jn heypllc 
herııhn hug-iin Erzunıma harc\rnt r:lın\ş

tir. Erzuruoda kuru!tıcak ipl1k falı ikn· 
sı ı~~ın ku\•ei rrıı-:ıerreke olarrk bunt· 
dıı n istihsal "dilr cak ohm clektr ğin 
ku lur ılııınq diişünü!üs or. 

Mütelrnsı s heyeti Beled iye Reisile 
beraber buradu lıu'u-an Erzurum Valisi 
H;ış"rıı 1ş:-:ınla uzun bir konuşma yap· 
mıştır. Belediye R isi Ş ı•l•el .Arı 

Ut lcdi}C Heisi Şevket ~\rı seyah0 • • • • 

tinden vlcl ğı r.efcı>lerdcn memnnn gö· ı edil?Iiş~ir. l•:!"z~ru~a. ıç:ne suyu gcl:ııl 
rüı ın•kledlr. Bu neticekr bl\tün Etzu· me ı Narıa \ ckaletı ta nf.nd n kabul 

ruın 'u°<ırı da sev·n:Hrecek mahl~·ettedir. J ~dilmiş ~·c. çelik borular içinde sııs u~ 
Şeh ·r p\ilı ı h" ~· bir tr.dilc uğraına- 1 ısalesl ışıno p;k ~akında başlanııınsı 

dan i\af a Vekn'eti tarafından tastik 1 lekarrur etmiştir. 

Sergi dün açlldı 
Sekiz yüzden fazla eser teşhir edilen 
Kız Sanat mektebi sergisini, bütün 
gezenler çok mükemmel buldular 

Aksam Kız Sanat okulu sergisinden bir küşe 
(Yazısı 2 inci sayıfs.da) 

FIKf~P·.: 
Umumi Müfettiş 

Kadınhğa dair Vilayete bir telgraf cekerek 
1 

tahassüslerini bildirdi 



... 

Sergi •• 
~un Çil 1 

Sekiz yüzden fazla eser teşhir edilen ' 
Kız Sanat mektebi sergisini, bütün 
gezenler çok mükemmel buldular 

rler 
Hasan kalede 
I-Iunımah bir imar 

faaliyeti var 

·ı ~ llazlra n 1938 

TARiHTEN YAPRAKLAR 

ıtuda Partlar 
Ôzdemir AKAG~ 

1 ktlba.s hakkı mıhfuıdur oıJ 

Makedonyalı büyük İsk':nderin infa etaıişlt>rdfr. Bunlardan bir kı:''\ıı 
ordulaıı AnE..dolu, İren ve tuna' hlla şehir v: kasaba halinde '~dıf 

wUmaail Ulkelerl istila ett!kleci s1ralarJa 1 kısmırıın yalnız ankazının ba~l "'heııı· 
Has ~nka1e ile n3biye m~rkn1eri lskenderin ölmesile gencrallarmd~n s~) ve bfr k•smının da bilhassa çok ~.ııılO 

aresııı1aki .teldon bat? arının Jnşassına ~ül< Üi mtlatian üç yüz on tki sene evvel mi~ttli bır geçit olan KaraloJ ~JdlO 
oeolanmışhr. Şrhrin su tes·satı için de Iranda Selllsitlt-r devletini kurduğu yerınde Toykert [ Tavusker olacı:-f~t 
çalıımalar ua§lamıştır. Belediye önUı:deki 'l&m:ın Part hakarlarından Eşk [ At say] Karat?y b~ğ ve btthçalertnfll ~ı· 
meydanlık tesviye edilmiş, e•.rafı çwri~- Sell'ısillere lra·şı fs)an edip yeniden olduğunu ve hslen Arsay ( E·sfs) 1~ 

, . mlş v~ tesviyeyi lürablyesi yapılmıştır. Part yahut AYsasit İıııparatorloğunu kaM fükinı ( Eşkkan ) hhan ôtk.~1,~· Erzu.rum Akşam Kız Sanat mekte· c«k dereced
1
e ~oş kon~o_rlnra kutmağaf Bu sur~lle beşyOz metre murabbaında naOt 

btnd_e lkm. el ders _Yıl so:ıu mUnasebetUe 1 m. ecb .. ur o. ldu1t. E zurum ıçm hlr Kız Eos- O'Qzel bı'r par'· vücude O'etlrilmi• olmak- kmdu~u asırlarda Naim Çelebinin kenar ( Torlu 11Un Üskvan ) kOyü ve ~, 
d 1 b • I'. • .. notlarında bu havali tarihini ~öyle nakl kem Oltulc ( Oltu ) ve ( NirJrnllll ) 110· lertıp e ı en sergı dtin merasimle açıl- tıtusı~ ınası lU2umludur. Hele talebe' tadır. 01• 

mışhr. 1 adedt her geç an sene bir miktar daha Köprü köyünde yeniden bir karakol ediyor: man şehirleri Partlar ( Çitler ) ~ d" 
Saat 15 den itibaren şthrin büyUk- artıyor. Gelecek sene kadromuzun ne binası yapılmıştır. Hasan.kaledeki bllkQ Pôtrtlıır Araplarm ve :Frankların da en belli başlı kıısaba ve şeh'rltf 

lerl mPktepte toplsnmış bulunuyorlardı. ı1 o
1acağını kestirmf k kabil değildir. met konagı inşaatında hummalı bir taa- Sitt dedikleri Turant blr kııvlmdendlr. dlr. (2) -,,J 

Haşta Vali muavini HHml Balcı olduğu Bu itibarla çok sıkıntıya maruz ka- Uyet\e çalışmaktadır. Hatta Arap tarihlerinde bu sitt kehme- Çitlerin bu hanlide-ki belli )" 
halde bUUln büyük memurlar orada , Iact.ğ•z mt•hakhk gibidir. Bir de ta1'a- sinin ııonuım bir ( M ) ve nisbet ( t ) aearı: En meşhur Nirlmıtn ( Nafdl'~ 
idiler. s~at tam 16 da sergi açılmış ve hat ve idaresi dersleri il4ve edilirse Erzı·ncan vı·la"yetı• tlavesile s'tmt yani site mensup mana- muhteşem kalcsHe Tavuekerttekl (O~ 
tetblr edilen eserler bazurun tf~afınden artık bu binaya sıkışmanın maddi imkl- .. sına delalet etmek surellle tarihlerine ve bentleri hartbeleri pernak ,e 0 t \f 
:ttivkJe seyredilmiştir. nı kalmaz. Bir bina yapılmaaını ttmenııı büyüdü öyle yazm1ş1ardı ki bu kelfme eski Türk mabetleri İşbandaki meşhur .ıııabC' ~t 

Erzurum Akşam Kız San'at Okulun- etmekten başka çaremiz yo". Htm O dlllerl şivelerinde ( S ) ekseriya ( Ç ) kilise ha,.abelerl Ôşkvanktakl b•1~f11 
dn yalnız biçki, dikiş va moda dersleri zaman müessesemiz daha müessir, daha şeklinde okunduğund~n bugünkU Oğuz Çitlerin tseridir. Din : Hlristlf dfl 
vardır. Güzel şapka, tovalet, kadın muflt olur. Hınısta yeni mektepler Türkçasine çitmi şeklinde lntlkal ederek Uanından Şarki Roma fstııasın• k• Ot' 
elbiseleri ve çok nefis çiçeklere her kö· Bu Sanat okuluna mtllet mektebl Hınıs [Hususi] _ Keza merkezinde ta1afruz ed\lmektedlr kl en doğrusu budur. Çitmller eski 'rürk itikatların• i~l· 
şede tesadüf etınak kablldJ. Ders hıırici derecesinde tahsil görmtlş o'an evli ve· bet sımflı, Halil çııvuş, Gökoğlan ua- Çelebinin bu yazısı akla çok yakın- kurt, ejderha öknz ve batta büll1JI rter 
olmak üzere talebelere muhtelit beyaz ya bekar bütün kadınlar glreblllrler ve Mye merkezlerile merkeze bağlı Cev- dır. Arap dlllnde de ( Ç ) harfi olmadı- natın hBllki diye iOn·şe ibadet ed'"' 
t~lerde yaptırılmış ve bunlar da ynpılıın- ik1 senelik kısa bir tı hgil müddetinden riya köyünde \iç sınıflı etman dört ilk ğından onlar da bu kelimeyi sit sltmt dl. Ve her sene Temmuz ayıoııı uo" 
hususi bir köşede teşbir edilmişti. sonra gerek biçklyf. gerek modayı mtl- mektep b'nıısıoın ke~İtlerl yapılmışbr. ,eklinde kullandıklan anlaşılıyor. Ve haftasında kö7leri civarlarında bul ad" 

Serg-t eser itibarile mükemmel oldu· kemmel bir surette öğrenirler. Yakında temel atma merasim\ yaptlacak- partların çitlerden olduğunu kabul edl- en yüksek daaa deha gOneş doA111 ,şll 
ıu halde dekor bakımından bir parça Bu glln 130 talebesi olan Akşam Kız · tır. yor. çıkarlar, kurbanlar keserler gilP d" 
ıayiftl. Direktör Bayan Aliye Kurtar Kanat okulu bOyük bir inkfşafa mustelt Bundan maeda çitleri tlziyonoml doğmasile ibadet yaparlar ve olltl,r 
bunun için: kıymetli bir müessesedir. İki senelik ma· K h b } • itibarile tavsif ediyor: Çttıeri dağ ve sonra fşü işret zevk ve safaya t>' ,t. 

- Ne yapalım dedi. Muall!mlerimiz :ds!ne göre buıün sergide teşhir edilen ars a er erı ova kısımlarına ayırıyor U2'Ull boylu far ve mlllt oy~nler oynarlar. tçk.11 ~ 
tamam olsaydı daha mükemmel ve göze eserler bu mütevazi müessestde slstema- sarı el! gOzlU ve sarı kumral saçlı ise şarap ile tuttan yapılan bir ıı' 
dnha gilzel görünebUecek blr sergi tlk bir şekilde çalışıldığına, dejterli neti· Havalar fena gidiyor pembeye yakan beyaz terli ve bUhac:sa rakıdır. IJll 
açmamız Jrabll olurdu.' FAkat biz bu- celer alır:dığına delalet. eder. kadınlarının güzellikte emsali ve naziri Çelebinin yaz1ı"'ı bu adet hal• ır• 
radı yalnız Btlgl, Dıklş ve Modadan Sergınln gezllmesı oldmkça uzun Kars (Husud] - Haz1r~nın. haft~s~ bolunmadıtım anlattıktan sonra dıığ havali halkındı : 

9 
h llnl aıınıtl 

baok:ı btr ders okutamıyoruı. Diğer ta- sllrmt\ş ve bun den so:ıra hazırlanan bfl· old~Q'u halde ravalard~ ha ~ bır se çıtlerinln oturdukları mevaklln sarp ve Mesela Oltu ve an 1 na ;emmuılJll ~ 
raftnn ıörüyorsunuz, bina bizim için çok fede davetliler izaz edflmf.:lerd!r. Bntnn

1 
iÖzukmemelı.:tedlr. Kırk ıkln~ı yatmurla· arızalı dere ve tepelerden müteşekkil Kırd ğ ô t"lü c v rıh 1, 1 k6P_ .. 

dardır. Sergfmfzi bile eserlerin bütün geziciler serginin muvatrakiyetle başarıl- n b?ra~a ::ı.ı~ vek beha!;n ,yUz iOsler· olmasındsn ve yolların mefkudiyetinden Alla:u:kbe: ~ ~ ve a;a ·:dakl de-· 
kıymetlerlle tebarOz etmeslr,e mani ola- mı§ bJr eser o'du2undıı mütteflktlrler. m::ıne mO n ıraMıumdıywo:a~. b 1 d dolayı dab1t küçük yaştan sırtlarında köylerlle OJ ahaınall vtekoş 1

1126

1 G~, - .n.ars rman "'" ı,e aş a ı . ki d' . ur ava s 1 er _ _,,p 
-------------·----------~------ K ] K O M n~li~t~~ an~ana~ı hk~~~ve Tçı~r d~n -M d~-P~ 

T h ı •• d } Ş k • ht• k A ars [Husuıt - ars rman .. U nin One doğru bir inhina teşkil ederek a gu i • '" fa Qffi a ffiUCa e e e er 1 1 ar1. diirlüğOne tayin edilmiş olan Nuri UnHl bell tnd k b' k b I k ld çıkarlar ve etlendlk.ten &onra gell 
buraya gelerek va:dfes!ne baılamı,tır. er el az ço ır am uru 0 u- ~ama köylerine dönerler. ~ 

Yeni Veteriner Müdürü ~unu söy .n~or. . . . Gene Çelebi diyor ki: • Şatkf ıt tlf'i 
Busankalede bir Dispanser Fazla fiatla da olsa halk Kars [Hususi] - Kars Veteriner Dl- Çelebının bu tetk:ık ve tavs\fı hakı- istilasına uğrayan çltm\ memleke d' 

kate çok yakındır. Bugünkü Oltunun bilhassa ova Çitmilerl bu istlJAya d9r 
açılıyor şeker bulamıyor f~~~ö~~t~t~~z~~f~1~d~l~~ttl~~ner Direk· ştmal clhetlerindeki s~.rp vadilerde mes- namamışlar ve hlristiyauhQı kabul •1~ 

Hasaokıılede kilçtık bir Tra_h~m Hınıs, 7 [IIusuet) - Üç dört aydan Karıta eflence yerleri k~n olan d,ağ çltmflerınfn ayn~ r~nk ve ml§lerdfr. Dağ çltmllerl Jse m9vkllerl..,ı· 
DJspanserl açılması tekarmr elmıştır. beri Hınısta teker satın alabilmek bir iş guzelllkte o.dukları amudi fJkarılermfnde sarplığında lstltade ederek Bl:ıaDI '";. 
Bunun için kes:?banın merkezi Mr ye- bulabilm~k ktdar gUçletmf,tir. Htr mü- Kars [Hususi) - Buranın tek eğle~- lnbtna etnıJş bulun1u~u barf7. bir surette sına karşı koymu•lar ve kendllcr!.ıf. 

ı iri k bil ce yort olan park aazınosına iOzel bır - .. , kt di .. rJI"' rinde hastaların ko eyca g P ç1 ·a e· racaat edilen bakkal, her baş vurulan ı 1 r r 'lmf ti B d b k goru me e r. muhtariyet idare verilmek tarUle 111 41. ceklerl mOsalt bir bina bulwıması ve 1 attar mUşterJsine «yek» dJya cevap vo-' Hsazlkıeyıe 1 ieCırı 't r.. upn 80 ıış 8 Bu kavmin miladt üçUncü asra ka- yanlıtı kabul edeceklerlnl Uerf 1111'111 
1 · · · d k rı 5 h ı . k !d b 1 _ a ev cazı umar esı ve ezar ınnle· d t 1 11 d A G.. ....eı tes s ıçın ıcap e ec= masra arın ı · rıyor. Mıı snt e e u unan şekerln uze- • bf b h 1 d 1 1 ar rannı § ma n e, zarbaycada ur- ler ve bunlarla bıışa çıkamıyac .. ı;. 

lılye Vek4letitce temin edlleC<'ği Erzu- rlnden gayrı meıruh bir kAr alarak s!lt- ~a~~ başl~~~t:. e iHze parça ar çıtl· cistan ve .. Anado~unan ş~rk cihetlerlnde anlayan ıarki Roma hOkılmetI bııol ıtf 
ruın Vnliliğtne blldirllm1ştfr. maktır. lcrayı hukmetmış ve bırçok kahraman· muhtariyet verm'ştir. Buolar da k'~ 

'J'ralıoınlu mikdarı umum1 nUfusa Belediye şekedn kilosunu kıık im- Bir tayin Iıkl~~ göstermiş olduğun bu pa:t ( Çit ) aralarında Karatoy Ardanuf Ar"1 tıı' 
ntsbatle hemen hemen O/o 50 derecesln· ruştan satmağı menett14ı halde satış fıintj . .. .. hOkumdarJarınd!in Mıhrfdadın Hındfstana hfrleri merkez olmak oıere müttebft 
d l IJ nk l 'n sıbh. va . et' . Erzurum Vili7etı Va\ıflar mudurltl ı. d bftkf ld b .h t E d t e o an nasu a enı ı .. zıy ı ellerınde tutanların yaptıkları ihtlkir .. . l'.a ar « m o uau ve nı ıye r ş r (.Alttarıı'ı 3 llıtcfdl) 
lı>ln ™'k Isabatli olan bu karar tatbik - tı d b ·· k d 1 k k k 1 fıu batkatıbi Emin Kars vUAyetl Vakıflar adında bir İranlı isyan çıkarıp Çit ha 1 • 
"Y r-• yuı nen uırun şe er ama ır u·ı ı y1 · - /1 
sabasınıı çıktıktan sonra o mıntıkada ruştan fazlaya satılıyor. Böyle o~maklı ~~~rt~tuna rmJ lıra maaş!a tay1n kanı dördüncü Bi'hramı esir edip öldür- {1]-Tarllzl daima talırif/l•ul~t 
Trahomlu mikdarınm derhal ve mah- beraber şeker eatın alabllmek a:teta bir\ e lf r. dükten sonra bu parn sül41Psine nihayet Ermeni tırlhçileri bu Arı•ıttlırl _~ı· 
ıas bir şekilde szalmağa başlayacaA"ı Imtiyaza sııhtp olmak ılbidir. DEğerin· HAVA verm'ş olduğunu naklediyor ve diyor ki: millt ermeni hanedanı diye glJıf•f,,... 
muhakkak sayılabilir. den çok üstUn satılan şekerin halk tara- Bu part (Çitler) den blr şube tedlr. Kulakları çınlaıın. 

dit.İ 
Resim iş sergileri 

fından tedariki pep gDç oluyor. ıı - 6 • 988 ıut s Ra.pora miladt altıncı aHr orta1arıca kadar [ 2] - Çelebi yazılarında şilll ıi 
Belediyenin ciddt tetblrler alarak Hava tazyfkl : 610.1 Anadolu Kürdf.stan ve Ermenlstanda Gürcl1ıtan, ~rtotn ve Batu11t 1ııo1ll 

IJOlfın llkmckteı>lerln serolsi bu sıkıntının ve ihtikarın önüne geçmesi » • (Deniz ıeviyeıl) : 7!:>3 .0 hüküm snrmu~lerdlr kt Oltu hıwalisi de sekenesilli Potige kadar şimdiki ır:; 
a<,:ılıyor ıazımdır. Suhunet : + U.6 Karııd~nfze kar:far bu hudut içl~de fdl. (_1) nlstan Kars Ani haval/:ıi sdtnlBI ,-

Şehlrmizde bütün llkmektepler ders :ııfik ıuhunet : + 7 ·3 Çıtınfler çok cengAver b r mlllettır. Partlarm neslinden olduğunu anrc4 ~ 
faaliyetini bitirmi11lerdlr. Yanndan itlba- B "b t • Rutubet : Y. Sl Bununla beraber medeniyete hizmetler Bizans tarihlerindı luıgıtlar/a iı'111 1 

y u gece no e çı eczane uzg&r : Şlmalf şarki saniyede 5 mil etmi•lerdir buna delil kale büyük ma- bu havallde lıeıı> ~ııranil•rin ıerıl ren bu mekteplerin hepsinde birer resim R" et T "' r' 1. • " ,,,. 

ve 1• serırfsi a"ılacaktır. Bu serıriler bütün utstanbul,, eCZall88!1 dt•r uy : am betler ve su bentleridlr. hQkmettl(}lni iddia tdiyor bun/art ,-, 
~ • w a 8ema : Ar, bu'utlu Ç't ll Ol Ol · l $11 halk tarafından ziyaret e~llebllecektir. 1 m er tu ve tunun şıma ve kında okuyucularımı% gene /JOdll 

.. cc-::::~================~===::===============================::===Y=a7tı~ı~:~Y~ok=:~~::m:=::1m::::::::==~~ş~!~rk~ı~n:d~ak~t~bO~l;g~el~e~rc~lc~şe~h~l~r~v~e~k~a~!a~b~a~la~r~. ~tu~n~l;ar~ı~n~da:::~ok:u:y~a:e:•k~l~a:rd:~~r.~==~ 

- 13 - Yazan: Semih KARTAL 

Kuvayl lnzibatfyecilerle nasıl çarpış-, 
lığlmızı ve o:ıların elinden nasıl kurtul· 
dujtumu anlatıyor. 

Siliihlarla hiç durmadan can gaktzk. 

Beyaz yerler hep, olmu~tu kı:u/ kan. 

Orada. bi;: dünya defler vıameri bıraktık. 

Oıı iki can ssr]lam rıktrk s11vaşfttn. Z~yneb onbaşı öksnrdll. Her keU
meyi teker teker telAtfuz ederek ve 
ıö:.r.lerini heyecanla açurak okumağa Zeyneb onbaşı kesik bir sesle ade· 
baeladı : ta cesaret edemiyormU§ a-lbi : 

Oatiimilze atılllıcll alçaklo.r, 

Kurşun uttık glJi]sü gerip riizgtira. 
OtJk lmslyalı, y6rlır bsya~, ay11ı ı•111'. 

Kammızı akıttık hiı: karlara. 

Alçaklann fnzlaydı pek adedi. 

Bizd~n çoktu, yaralanan, inllgen 
YO%b.sfımrH btıe 1(Jyle baf1trdı : 

"Dflım ıntnı ıaldmr 70rktlm dlgın,, 

- Bundan sonrasına bir dürlii ıre· 
tlremiyorum. Katırlardan ve katırcılar
dan rıasıl bahsetmeli bilmiyorum. 

Mn'azfm Kadrinin m'!I gö_zleri göl· 
gelenmiş kalmıştı. Ocakta"ı titrlyen a· 
Ievler tuhaf bir ışık ysratıyorlardı. Ne 
ı'ığa ne de karanhğ1 benzeyen bu milte
reddit aydınlık i~lnde bir müddet soslu 
sonra : 

- Fena de(fll dl1e baeladı. Reni( 
ve htı var bı111kl kalpten reJlyor. 

d 
Vücudu hsflt bir titreme ile ürper- Her sanatın da kendine mahsus bir ta- ' - Muhakkak yapaeatım bU ıtl· 

di. Ve hıçkırık tutmuş ıtbl aceleyle llA- kım bilgileri vardır. Kaideleri vardır. Çünkü bu şiirler benim içimde bir 'I'!, 
ve etti. Kanunları vardır. Mernl& bir m1mar bir gibi işliyorlar. Bir gQR « Zeyneblll ti!,, 

- Yalnız duılma amma... mıara- köprü yapmanın kaidelerini bilmezse ya lerl » admda bir kitabım tnkıverl~ '" 
larda bozukluk var. İtina etmeml~sln, köprü yapamaz veya yaptığı köprü iki ye fçl!lt kaynıyor. 
sakat kalmışlar. - k l ld .. .t• gun sonra yı ı ır g er. Ocaktaki odunlar sö ~ yiiı '". 
" Zayneb. onba~ı el.indeki" ~efterl hU· - Köprü içln Eöyledfğin doğru ... muştu. Odanın loolugu a~:~şb~ Dftatd': 

zunl9 dlzlerınla uzerı~e duıurdo. Ses Hesap bilmek, m'marinin b1r çok tnee- ki rOzgAr bacanın atuodan lcorkul'Ç ~ 
vermeden iözlerlnl koy odasının siyah llklerine vakıf olmak !Rıım... Fakat bu rnltüler çıkarıyordu 
batıllı tavanına dikti sonra da umuzlan· mısralar Bunlarla ben ne zamandan z b b • lr 
nı silkti : beri me~~ulüm bilsen ... Garip b!r istida: "

01
Bne obn kaşdı .b den : 

n- d hl 1 1 d b - ana a ıye sordu İp koIIJll' - ~n e s e do u olduklarını bl· ım var u işe... 01 acıtı or mu ? · 
Ilyorum. Naeı\ olmasın? Bütiin bunları MUlazlm Kadri içini çekti : Y şt11· 
yazarken içim kan ağlıyor. Yüreğim - Belki dedi ... Fnkat istidat kifı - Çok ~eğil, yalnız ellerim uytı "' 
burku!uyor... Mısraiann eblk olmala- değil, ber sanata mahsus bU Here de - Dinle, Eğtr ba?a kaoauyacaA1 
rına gelince, bunu bana ilk def~ sen söy· sahip olmak l&zlmdlr. Mühend f~ mühen- yemin e~ersen , tllerhu çöıerlm. ti' 

lemedln ... Benim şll!lerl?1l dfnllyenler- distlr. Doktor değildir. ÇOnkü onun doğ- - Nereye kaçabilirim. DOrt bir " 
den bir ~oklan senın gıbl «Mısraların du§ıından beri hu meslete karşı bir raf kar, yol bilmem, fz bUmem, donrn•. 
tımam detll •dediler fakat nasıl tamam· bayranbğı vardtr. istidadı vardır. Eter veya çakallara yem olmak fçfn mi? öl 
lamalı, kolayı~ı nasıl bulmalı? Sfz belki çalışmamıo ise bu heves hi" bir l•e • m9k fstemtyorum. 
benden daha ıyl bilir slnfı . . Y .. ya ,,... z · ramaz değıl mı? - Olmaz yemin et sen gine bell .... 

t 
ek~nebt konbtılaş! lo~adar heyecanlan· - Doğru mu söyliyor~un?. Al başı- le tekrar et « Namusum ve ~eftJll O· 

mıo ı ı arı m <ıı m Kadriye s'ır. de- bl 1 d h ö ı· 
meğe başlamıştı. · mıza r (1 a a... yleyse bu ioler zerlno Zeyneb onbaıının elinden kaçtı' 

bitince şlfr yazmağt ô~renme~e baola· yacatıma söz verlyoram 
Zabit sıısuyordu. mah ... Amma nasıl ? '" 
- Cevap '9rmek çok ri1o ... Mıı · - KencU kendina cdebtyat kitaplı· • • (.._. -~ J 

ralar ... Benee btı bir senat mttelnldlr. rını okuraun, ölrtnlnin.· · 'ıw 

it 



BOAU 

~---------------------------------------------·------------------------..... .-. 
1 

EN ~ON HABE RLERD 
emiciler mukabelei bilmisil istiyorlar 
alyanm harici 1 İngili~gemicileri F rankolimanlarından 

siyaseti birkaçının lngiltere donanması terafın- 1 

<B•ım•ultd•n deDUJJ dan bombardıman edilmeaini istediler.! 
~"le laılli• - İtalyan anlqmamal f 
~~~bünfin en .. a1am bir temeı taı1 Gazeteler hülrumetin tedbir alması ı 
~ 111~ular. Bununla Avrup ılyaae- SIJoeyşferı bir manzara: Kantarede ubih köpr/J. 

~·:~kra~.;~~::~nm::m~~~-:; lazım geldiğini yazıyorlar s·b d 7 y ı 
.... ile ltalya aruında yapılmış 1 erya a ı 
~ --,aıa ~enüı Kert1et ••Yk~ Lancıra • ıı <A. A.) - MWı gıemlclllk Hücumun bilançosu 
~ dellldır. lnailtere burum için part.Ullndıen ~ sruP part.t reltsl.ne bir Sat!- B O 
-...~ l.Puıyada tıklbdmette oldotu da ile müracaat ederek İna1l4:& tici.ret ıe- Saıamanka, 10 (A. A.) - General Esaret hatıraları Toplayan: • • 
~ ıiyaaetinln sona erdirllmeıinl mUerinl.n ~ ed.1lma1ne bir Prnko kuvYetleri 'fcruel eepheıfnde fld-l --------
"' ;::uııur. halfa ılyasilerinln bü- mukabele olmak u..ııe İngWm c1onanma- l detll taarru•larda bulunarak 18 kUomet·' Tefrika: 7 3 
l 'lldt t munffakıyıt Nyıırak: orta- sının 1'raDJw 11m&nla:r.ındandll'. ~ni relik bfr ıaha11 tamımi!e ele reçlrmft- LJ 111 AA b • "lü • •b • "k 
s_laıı bu aalqma aeaba tatbik bombardıman etmeıaını ~ etml.ıplerdl.T. lerdlr. 2'° kltlllk bir Cumhviyetcl kıta- ney ı.rıey lrlaTU lT 0 eVl gı l SU {it 
-..:.:~ oıkablltcek mi? fspdayadaki • • • •• bular• teslim olanıttur. • • • 

S: .. , ... und•n nzrıçm• 1taty•- F k. l . h.. 1 .1. ·ı . ıçındeydi. Bu sessi:zlıkte makinelerin 
~ .... aruındekl anlqma sembılerbı- ran ISt erin UCUffiU Dil il gemı en t 

tq911a1 daha ortadan kaldıra- ·· .. ü/f.IS Ü l kü l ~ IDablyet te alabWr. 0 28man Huktımetfn tedbir aılmAsı gUT US , 8U arın peş eye çarpıp 
[ ~ burünlı:iindea daha haıka: Cumhuriyetciler bu şiddetli isteniyor 1 d ., l • • ·ı · . J B h / b k 
~9i:· nılJet bldlı ola-eatı da h- d d d } L'>ndra, 10 ( l A) - l"'rlll~ ıazetelerl agl iŞi lf ffl lYOTgU. U Q ana CO 

• telltki edllmelidir. ucumu ur ur u ar U'11U?Dlyetle lspuya S'J}am:.dll bo"Gta·dı-ı _J k G.. . l . 
'--,, CbUD BABAN Kastellao, 10 (A. A.) - Katte'l .. n mınedll"" t'cuet sremllerlodfn uzun uza- a0 UnmUŞfU. OzleTlm yaş andı .. 

U " . ve T~ruel mmtak•larında Jlrantco kıtub dıya b1hs•dırek bu bo:bHiıman·n ıebep· 
''- ınumı ıntahabat taraftıılldan her tüthi v111ta'arla dQn >a- lcrlni t ~ bllle çılış~·k'a l ılar. 811 hJsuıta Mevkuttyet 1 1921 ntsa.nın bu beşinci g(ınü ne ka· 
t.M... lltaun baıurlanmak l~I• pılaıı n çok fiddetli o'u hücum dur- hnkumetla . llz•mgılın te '4ablri ahasını K8'Pf.an buınla.rı ~e:k Hey Mey dar uğursluızmtıf .. . _ .. .. ı 
~lltlı ayaa tollmaa e&aırıldı durulnnıt1lur. is'eaıektedırJer. Maruya yol verdil. Ağır gemi yerJnde aaı- Torpltıo önümuze duştu . ~ de onun 
s.-...ı 10, [A.A.] - Buıüs Ayaa -- , landJ. So-nr.a hanta.ı Yllcuıcuıe ileri doğru peştn~n genç b:1' tayın anasını talcip ed.1-
~ ltvkaJade bir lotima davet edil- ı • ı • h •• k • • d 1 atıldı. Eneli gemide "hareket edl- şl gl:b1 .Uerlemege b~lad~k. Yavaş ya.v311 
~· 8u l~Hmada umumi bir intlbabat n g 1 1 z u u m a r a r 1 : yoruz, lkurtulc:1uk., dlye lbir ümit bellr - ortalığı b:.r kar~ ba.5:1nıştı . Yıldızlı ve 
~ haaıİrlaaı akh d!;. Fakat vapuru.muz geniz bir çarık yapa- karanltk bir ge~ ıdl. Güvertede sancak 
~ c r. 1 ra.k lstlkıamtini çıolttan değl.şt1rmi4 olan ve IS:Celeyi gösteren ı.şıklardan başka bir 

~rpltonun vaziyetine m•biıh bir vazi - ışı:4: bulmalk mbll değlldi. Torp:to da ayni 

iŞ SiYASA;\) F ranaavı ~ivaretleri münaaebetile yet wınca ~tııklblr nefes1zl!ık bütün ~sir- ·~~kllde ve karanlık iQinde seyrediyordum. 
~ 1111\ 1 'J 'J J.erin yüzüınü sardı. 1 Hatıt bir rü2JgA.r başlamıştı . Hey Mey Ma· 

'-' l bü iJk h [ kl - Nereye l'l<liyoruz böyle? ru san!kl bir ölü evi giıb! ElikQt iç'lnde id.1. rr k . A yapı an y azır ı ar Yeni!den e5.lr mı o1du4c? !Bu .ses5~zU!kte maki:nelerin gürilltilSU, sula an 00U0 Siyasi laıUtere Kral ve KraUçeıinin fo'raa- N köW tıa.lUmi2 nn ktipeştıeye ça.rıpıp dağılışı işLtil.llyord'u. 
P bü -k R J - e V&rım1'· · · Nedense bu ha.1 bana çok dakunmu~tu. "'u•• b ti • sayı z\ya'!'etl d~ayıılle arlıte )'U uzve t karar verdı• - Ke~ ne yapıp yapıp Mer.!1.n~ çık- GözlerJım yqlaırunı.ştı. 

•il nase e er h• ... rhk\U yapılmaktadır. yet·" 1 
• ...... l • -.. · · FelMcet 191nde uzagı.m· 12Jda kalnuş va-Ftl1 \18 büktlmeti kendi toprak &· 

bl Gdd t i fl k lara~ Fa'kat artm çare yoktu. Olan olmuş- tanın imdadına koşamıyorduk. Hasretile 
unda kM• r m de lm sa r a ua Askeri fabrikalara tu. Birden ~er arMıncla. öyle bir ümit-' yandığımız ıtopralklar.a. ayak baı.samıyor ... 

8af"kW Splk ıetenlt rde 
0 

lan llljillz • h~~~m b~;0~n~uı~~=~lft mltk bq j&teımifti 3d bunun usun müd-
1 
duk. Y!n<e bir m~enet ha.yatı b~a'lt-

n..::. eu1c1,. Eaci\menJnde •tmelc ·~•n eli~d 1.545.000.000 dolar det deYa.m eıtımesi tehlltetlı alabilirdi. Ja- tı . Ve Jc!ım bilir ne şaTtlar altında daha ne 
'!.lllt Ptaato b6k6metl arqDdak.1 iJjlfade edlJOr. . . Veriliyor panlar bu haUn ~hal farkına varmış - 1kadar yqıyaca.tık. 

,----~-_..;.betleri ilah. etlliftlr. 8a HDk~aadular Franıaya Harıcıye . . . la.rdı. BiR: ı Mldlllt · -

~~ Btloik• hOkaiDetlnin Fr.-. :Nawateta vadteslnl ıGrmekte olaa Yqınrton, 9 (A. A) - lhıaıcwa- _ Arkm&şla~ı teselli edin. Onları Gecenin ~li ilerlemış b1r saatinde \'Sk rGllderdlli bir leart -. :Kedor11y srrayınea huaml aurette buır· hur Bay Ranelt 11tert fabrikaların dilşmsru&nn& ~surn etmiyeceğltı . Bu ni-
1
M' :111li Uma.n!Ila ıeldtk. OnUmüzde g :den 

~~o laratmdu kabul edilmNalıt- lanaa dalrele~e kalautlırdır. Salonlar, euıb bir ıuretle tamir ıdUeret daıel· h&yet ~ert.mlıı1n Blll6fmuıns ka-
1 
torpito demtrlemlŞti. Biz de onun bir paT-

1\....._ ~yle bir be19ti kabul emek yatak odalan, :vemek salonlın ~ busu tllmeti için bir milyar b .. Jtlz kırkbet dar IO.recelk ma. b\r mevtltUfr'yıetten başka ça. gerisinde demir attık. Asabımız bu yenı 
~ clevletla Belçika taraf ınüa lrfa yeniden H .mGkemm•I bır surette mil1oa dolarbk bir tıllıisat konulmaıını b1r teY dıetllc!lr d1yort.ardı. ; hA:di.seyle çok itxmı:lmu.ş olduğu tç!n göz-
~' llallı bir tul olarak. hrl tefrit ıdllmlftlr. aHlilten talep ıtmiıtir. aı. de b1J!ha.9a p fena b:.X halet! lerlmiu uy!tu gir.neyorıclu. BUtiln esirler 
~ ~ Bta Belçika bak.umeti tara· Kwal ve Krallçeye •ıtılan rıfıket nJhl7'eJ9 dUlfmOıt olan ut.erler ara&md.!1 1 ayni ha.ide idi. He11kes blrbirlerile b".r sır 
~ ~~ •bemmlr•tl haiz bir. slyuf etaeya~eıı içle PrUUllUI en ... bur s·· .. k b. b d bu llk\lWrt ya.~ut. Buna ra.ğmf'.Jl u- , ttM\i ed~~ ya'\'1l.Ş sesle k-0n·t,u -
~ ..... telekkl ediliyor. Ve h1l- afÇlluından bir tanesi remea Londra~a UYU Jr ar e C mumt n.uııtı isaı1e etmn bbtı ola - Yordu. 
~~toyu bur~ ~çba _Wr devlet aGnderil•lf ve Hrarla temaıa feçlrd- maım.ıft.1. 8enelerdenberl ha.sret1n'i çıeltt.ı - 1 Aya:klanm kesı:Aiyordu. YOl'gunluktan 
~ 1 taıumalt ıçın 11yueten ve :mlttfr. Bu at bak6mdarlu.a baDrl Je· • ltm1s v&t&na b.v:uşaca.A1ı1ruıı sırf\d.& önn-

1 
bitkin bir hale gelm.Lşlm . Yatağıma uzan-

~~naılık mf,c:ut ollatuna :metlerden hOflancbklarinı, huri fU'•bı Peştede Nazılerle ameleler milse çıık&n bu mAnl belle: ta.1Um1zl tama- maQ-a karar verdim. GözlerJJn yanı~rdu. 
~ ~or, terc'h ettlk:lerl umn boylu tetkik et· kavga ettiler men ~eğiştirecektl. ÖnümUlıde muayyen : Soyunmadan ıkaryola.mın üs.tüne uzıan ~ 
~ ' Curnbarl11tei Ye Mllll- mittir ve Framaya aYdet etaılftir. blr ha.yat proj~ Qimüştik. Şimdi bütün dım. Ora.da uyuyup ka.lm~m. Rllyasız 

~ ..... JoUarla ayrı •1n mnauc- Kral ye Kratıoe 30 Huiraa ıüaü Budapeıte, 10 ( A.A.) - Düa Bu Myallerimls 8UY8 düişmUş oluyoııdu. Hü - ~ dıe'rin 'bir uyku lıle saatler geçm~ ... Birden 
~ ktbwlap..yuın. ikiye aynlımf Versayaya ridecek lerdlr. 811rada bir dap11te hüldlm• meydanında AA Naz· tmnetlerln .a.nıqm.aısını 1t1m bU!r ne ka.- bir makine gürültü.sile uyandun. Ortalık 
~~ etmek wibl bir YUİJet reaalretlt yapllacak " Kral bana bu- ile 82 amele knıa etmlılerdir. Polfı lr dar uzun ıtm- zam&n artında ka.b11 ola -

1 artık a.dam ailollı aydınlanmıştı. Her ta
~· ılfa4• b. 'Cla mümth rO· ımt tılblabden •Jftdeeettlr. .R•ml mQdıbale edertk kavra edenlerı daQ'ıt· cıMkıtı. Belk1 bu ı.tn'kA.n:s.md:ı. bUoe ... o za.ma.n :rarım ağrıyordu. Derhal güverteye çıktım. 
~ ~ 11.akil•t bu llkre ta- r~tten mnra sarayda ,es eJll tlfilik mııtır. İkisi atır olmak üzere beş yaralı barbın so.mme. 'kadar Ymıanlılann elinde 

1
MtdllU arıka.mı.zda ye.şıı ve karanlık bılr 

~ ~- ..,_ bUa Belçika Soqallat bir slyafet .erilecekttr. l11ndaa IODla ardır. '2 k.iıt tevkif edılmiştlr. mı taıtacHt.ık? ıhaqal halinde Gca1m.ıştı. T.orpi'tıo bir rtın 
~ bir cephe alacatmı fnmH lı:r.Uanna mahıus kıeaJA ••le· - evvellki gLtt. önümüme ilerliyordu. Bl.2 de 

~~p ... _& ... ~L • etik olau hti:imdular OD yedlııc1 Ult - - onu takip edtyıord'uık. . J 
~ ~ .... ..,. lllısyoaaliat par· 1_,., t dınh erkekli bir Kaıpta.na ya.klqtmı : .. 
......__lle_a. olana olmn müna- kıyafetlerlal 1 7 --v • ale~lderdir. o o - Nereye g'<liyonız böyle kaptan? 

' ·-~.. ; battl Franto hüldl- taiabalıtm ~alndl • ·~- -'• tlalYerılte D N BUG N Japon yüzünü ek.şiıtti ve omuzlıa:rını 
~. llma. tanftır buhmUJ01• Kral ve ......- oe l1V ·- lka.ldırdı . 
~ 1'..ı ...... _ _ mahallubıl ziyaret a1ecekleı YI oraia- - Ben biliyor muyum? Yalnız tıorpi· 
-..:,~ ..... =~ Na.1youllst ispanya ki laılllı pa•JODUDU f''nceklerclfr. ta-ftl tak!~ ~tme emrini aldık. o nereye 

bit JOI~ ftkl":.u:olaJJ- Kral ve Krall9111hP seJıhaU.rl •tl· g!'.11y:mıl biz de ora.ya ~deceğiz. 
~O -ıt ayor. auebettle Bulonya on...-..uada lluau~! - Neresi olabilir? 

""-........ ~ YAKYA iLE: bir ru inı• edlleeek ve seyahati mGtea- - Her balde Yunanistan l'ananlann--
'-'~ kip vu rar orıdaft stt•ü'ip kaldınla· dan birine ol-ncaık .. . 

~::rr- ile Çek~lo- •kbr. (Arkaın var) 
~ iri iJi bir tekilde Kralın treni miltehıas·s bir mühea-
~ • Sem ailnJlrdt Prarcta dlı tarafıadan snkedlleeelctlr. Bu zat 

.ı.r •tlcealnde her iki ..__ --'enberi Fransayı ziyaret e· 
it • ..:-~ lle•Jlne mlmeulleı f8B· OD '"'' 18mııu 
~ •tnaltleı'Cllr. Ba mhlı• den bGtftn deYlet retslerinl• trenleri 
~--iki -1eket arumda ıevtetmlf bir zattır. . 
'1 ~tJerl IDkltaf ettlmek BGtün Partı kral Ye kralioea••ln zl-
.:..... topr.klan üserinde 7aretlerlnl d6rt r6de ve btı)'ftk bir lle,-e-

~ r kOll8olol rfbl hiraaaJI et- en itinde beklemektedir· 

~llonk .ıyaaı •abaftli Yeni bir mania .,.. ........ ~~:ı:a~-:r~ 
~ lt..ı etmlf oldutu top· Çek"l ç· ku ti · ~ • k11•ıet11 bir devletlD ı en ın vve erı 
~ ~,_ 11ninde bulanu1or. su setlerini yıktılar 

.. 1t1-..:_-• kya 10l cenah par· 
.ı:_---. 111nm••lflu'. Onlar Şurhıy, ıo (A. A.) - Mulumhal 
11---.et tf iaee bu tanmmayı clellllryolu boyunca ilerle-*te olaa Ja. 

~arlar. Bir dmle IJe poa lutub yeni bir mania B• kupl ... 
aa.a-..t1er1 dot- mıtlardar. Ba mania teldle• Çla k11Y· 

~.... fttltrlllla •tllrl fllanlk ~..,. •• tlNft 
.,,,,OJl'-f' .,. ..... olaal&Mır. . ... . 

J;irllJi beı 11ne evoelin. inaanları hegu/Ai bir hale 1Wk11n 
ıaplıatar/~ ı bugiJntJn hafi/ ~ zarif kadın ıapka'arını mukllye~ 
Mlınlır acaba ne daıD.ntJgorlar? 

ş.,,,..galı111. Yirmi beı aenı so11ra buglJnklJler de •vnı 
hale ltlfledl•rdir. 

Kamutayda 
Muhtelif kanun IAyihaları müzakere 

ve kabul edildi 
Ankara , 10 (A. A ) - Kamutay bu· 

gürkü topl ~nt:s·n :ta tütün ve tütün ir ht
sanna alt kar;un l&yıbasl Ue sermayul
nln tamamı devlet tarafından vrrflerek 
kurulmat olan iktisadi tef8kküllerin mu
rakab!alne alt kanunu müzakere ve ka
bul etmtıtir. 

Galatasaray Yugoslavyaya 
gitti 

iıtanbul, 10 [Hususl] - Galataaarap 
ı kulQba tlo ma9 yapmak 19fn burna Yaı· 
ı pıı..,. lauektt etmlfür, · 
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!IBml•iiZEl11mım Erzurun1 Vilayet i\llatbaasında lmB-=m~'lll Oltuda Partlar 
(Üstl.1r.1fı 1 İllf'ide) 

Ha~lıli, Hll\ ar Ye El. il:i nları. J)prt<•r. I· atm·ıı. makbu7 Ct'l\'rl· 
Kaı'l\'izit, Aııı<'lc l · ı· ' • .~•ı,ı· nı·sı. -.. \Ta ı, .kah-ııı lt•ri •• \hılmsl'IH"i 1111 ~u:::-i~t 

(Üstte.rafı 1 incide) j niiz mobli}e t,e.dal'ik Nienıemi.~ .. Yakında hükümetçik teşkil ve bu üc hii~i!ın~t te 
- Bunlar acaını. biıyi.tyUp yrrprakla-ıek.,lkler:rıi tamamlıyacakmıs... 11 a~farını siy<iı:-1 ru<,rb.cz o'an Arsry 

'l' :\'arialaı·H ail B ı ı · ı ~ 11111 um wra 'ı :\la 1111 ıa, Kiluh, Ehli p·ıuıı ıııC· 
Sı hlıtt t \ '(' liiiYi ~ c>l Cüzdanları 

nacrıl'Jar mı? Yo:c n yere kou1mu~ bir f..ı- 1 Otı>lin öniinde btiyiü b!r bahçe ve ( Erı!s) e lıaıtlaya•ak mmı hir ,·ahdet ~ 
rnlye $ırığı g:i!bl boy1e cansız mı kn!nc~ c- bahçcınin ort.ısındo. bıı· havuz var. Daha teşkil eyleıni~h rGil'. Om Çh!eri birçok 
lar Eğer bu fida;n1ar yeşerir V/\ yol 1tem.- ç<tlı~ınalar bit.medlei ·için güzelllğıni ala _ ihliramcı mil'etler a·asında inhHal edip 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
Ye J laı·i<; \'il:I p!l lp1·clen uöndı·rilel·c·ı~ ..,ipaı·i::;lı·r sl'ıı·atıc> ihzar e.ı ili'· 

rında ıboy vcrirle1 ·e Ilıc:ı. "o.·e""i Tür:ı..iye- 1 ınamış , . gitmişler. Dağ Çitleri fse bu ihtiramcı· ' 
nin :n güz:! ~~ııa~ndan birl_ 1~ırnsm_a g:- Nahiye müdürü: j lara karşı .her z:rr an mücadele ederek 

Adre">: Vildyf'f Matbaası ·rzuEmm 
~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~ 

Erzurum Belediye rccek v bu~ruK a.,,açların go.geiedin bu . dafına m ll:ydkrmf ınuh ·, f"za eylcmişlt~r-
yoı .. d k br . Şövlc bır parça da yukarıya c!o;;ru uzerm e gezme.· ıtlın Erztırl ulular k 

1 
• , .. . .. • · "' dir. Selpı'dlerin !sl'iisın:l ktıdar l;u h ıl 

iç'.n b!r zevk olacaktır. çı a ım de-t .. Yurlrdnk Sagda bır kuı ı - ~ . ~ . . 
Reisliğinden : 

• . . .. .. • kol binası, dahn ller'de müdür evi, lıi.ıkü- l oylc d w~nm .. oln~ış ve soğuruun kn •an· 
3en böyle duşunurken 1r:!.bt:on tar. - tr."' mektep "'in"ları \•nı· B· nı...,. . danın (ı{lrculerı mahvtlmesinden ve ~ f d l h. •vv, J ·• • d ... ıın ııışn.- • O. 

.:11 .. :ın gı: .en·-·..r ~amyonun peşinden sü- atı !1ek ynkında ikmal edilecek. şarki Homanın M~ıazgiıtle m· ğhPıiyetiıı- 147 
ı üyup getırdıgı bır tol bulut.ı nere~imi . . . . . l den sonra Ol'ı-uz kardeşlerinin ir~pıdile 222 
tık d B" 

1 
id l Ilıcanın ıleılemesı 1çın gerok vWıyel" o ::ı ı. ay c g erse I ıcaya ancak to.zd n l'l'"}· nahi,. . . . . . ~. ..·_. v memnuniyetle müslirr.a;ıl ğı kabul eyle· 214 

)apılmış bir heykel halinde gijebilecc;·m. g. · ~e ıkı tnıaflı bh gayı et go~.ı~- mi~ler ve Türk lıirliı'.!;ine g·~,mişlerdir. 
rJyorlo.r. Yapılan prc.·•rnına ofü·e vil'lye y .. 

Erzıırumdnn on kilometro kadar acı!- l:nr"ya 1, .. ıy"k b' ı-, ,., k' . e b\lgun de Osmanlı devletinin 
, •·t _ .... -t .ı :r çe?ınc yaptıraca bır Ç ld 1 . A cıı· ,. an ~onra arabacı hayvanı:ınnı ~:ı.g ka, 

1 
. , • • • ı ır eyft etınln en sadık ve cengaver 

tar:ı fita~i tarlalardan birinin içinn sJrdü · "'. ıunn,nc evi ınsa ettirecek, ~u getır- t<!baasıdırlar. » 
tectı<:. ç~rınlkleri ıslal1 edecek, bir <'ocıık Nnim Çelebinin bu yazdıkları çok 

Ne oluyorsun oğlum, ş:ı 1ırdm mı? b 1 · b" 14 
diye scrdum. . ~ .ıçe'>ı, ır ten~s kordu ~aptırac~ı{ bah- doğrudur. Bugün Gllrcl\ ;ıdile anılmakta 

c~lı ve çalgılı bır gaz.in o ınsa ett:recek - ol"n ç;•,., 1·ıer'n h l d atı''K 17 

H · d i" b ı · d "t d . " .ı..... ı u un u~u men 

Bedeli m!ıh:ıınmrni 
L. Kuru~ .:\Ievkii 

100 
100 
80 

120 

20 
20 
35 
75 
75 

Eski mal meydanında 
> > > 
> > 
> > > 

Kale kapısında 
Kale kapısında 

Zo.hire h:l!inde 
> > 

> 

Cinsi 

Mağ·aza 

> 
> 

> 
Dlikkfın 

> 

> 

Tarla. - ~<yır . e. ı ar:ı .. 1cı, >tıırt aıı o r e tır. Buna iL vet.eıı b:r tnth:ı•hane ve bir de TUrk tarihi noktai nazarından ,.01, tetkike 20 YavakLa iki tarın. 
yotu Lamır edııorlar a.s. · • d • t ı kt · . • 50 M t P r , .. .. . . . . ı;u~u san ıgı ynp.ırı.acn · ~ır. 

1 
mulıtfl\''ır. Bu ha vahde yapılacak tarihi nra aı;:ıcta M:ı.ğaza 

l.a.<lkaLen G~ı k?~ ıınun ·1erı,ındeı1 N::ı.hiyeyc geline<' o da elin dek! '.mkiin- telkikııt geçınis tsırların s!!deınelerl 11 75 ?ıa.lıirr halin ele ı> 
H!caya kad.ır tuyuk bır faaliyet vnr. Bir !ar dahilinde b'r köy odası, bir g~ziııo, bir istiliıl:m ncticeslndo nHıhvolmns unutul· !l

2 25 N:'llb:ıntınrd:ı. Dlıkkô.n 
'kcnar-d:ı. durmadan .sUyen ~:ıinclil'ler, ü\ji.ır,ıc:rnnta. bir me'lbaha binası. bir tımumi rr:u•.; bir medeniyet izini ve hem çok !JO 

2
5 > > 

y:mda ta~ kıran aınoıc;: mükellefe ... Yrr hem yn;ıtıı rıc:ık mevcut fidanlığı ı.;lıUı tski bir 'fllı k medeniyeti usarını yeni !W 
2

5 > > 
yer çnj_ırlar l:ıırulmus. ortad~ fen mı:-mur- ectocek, Knr . .-snyun ken:uile bahçeleri nesillerimize göstermiş olacaktır. 4 70 > Kahve 
laıı geziniyor··· ve me'.üep cıvarını ağa~Iıyacakt ır . j Özd<>mir A /( A. G ON 9·1 25 > DUkk:ln 

Bu faal!yet bE:ni ınrnrnun etti. Fal:at Ta ... :n'm edilen bıı iı;!er ) :-ı.pıldıktan -- -· l 00 25 > > 

.., . "" 

$C-.lra ıca Erzurnm i<ıin gl'tzel bır istirn- ()1 f l .1 
çıp:ak ayak. üstlerinde parça paTça e!bi- 11 · 1 1 30 Kez kahvc:>i Kahve 
scler:e ta~ların iizerinc çc~.ı:mli.; çek.c sal- h:ı.t ve t:ttıl kasab:tsı olac::ıktır. 1 ıı'll.'/lf('fl flJ'IJJl/:.111 .'JO :.t .ffJ Bt>Iccliye dairesine ait yüarıcla mevki ve bedeli muhammeni yazılı nı:ı~il-
luyan l~öylülere acıclım. Yol para<;;ını ver - 1/G 938 trrrihinclcn :l1/5/!J3!l tarihine kadar lcar;1 verilmek ii:lcre 15 ctlcl 11ıM~ 

c 

~ 
1 

. . . ,_. b 
1
. 

1 
d b ::::ıı;;iinkü şartıar dahilinde Ilıca he- l{o··y '"1 ü'ları t"''' .. .• k ., me.ı .r en Jçın "'ım ı u· neı ~er en ura- .. _. . . 

0 
ı .J t ... r.rar mnznycu ye çı. arılmış olup 15 'G 'G3a Laıihinc mli.saclli <'llr~ı.mb:l glltı• 

l 
. 

1 1 1
. 

1 1 
d 

11 
nu'Z cu vasfı haiz deg:.ldn. Umn vv to.llıı 14 t B 1 ll 1 1 d w1 ~ ya ge mıs ça ı<'lyor ar ç er n e .c:a:ı::a ::ırı 1 • • e c ec ye c n res.in e ihnlesi ynpılac•:ı.l1ıncinn falip olanlarııı Il"l"'(iiY" 1\ofıW 

• · " .' ·.. .. .. ~· • • bir yol~H ı:.eynhat ettıkten sonra istirahat ll!h.ıımetmı 7.İn rhP.mmiye~ vermiş '"', •· bc)azlamnış. bellen tukulmus ıhtlynrlar ı -· 1 . . . bcsiw'_m.Urncn~1t enwıcr: il!wı oltmllr. i(No. 308) ~A ~l 
... · e:iecek bir ot~ı süküneti kn:pıe yemek o uuttu mes~ elerd n hınsıde yollardır ~ 
llle 'var. ' ı· "ttı11 · d d x.·ı - dı'ı~ ·· d .. .. .. ~ =ye"!e.:\: blr ı.ck9.n~a. şöyle rah.ıt rahat ~ı .,.;un on 2,;l gor ıı,;um en H 

;ıfıc:ı.y~a a.rtık ~3·.·laş.ı;o~·-~z .· K'0~~tı}.l1 nturnlacalc t:.r gail10"'l ycık... ı babsediyortırıl. Geçen yıl Trabzondm a sankale Bele.diye Başkanlıg"' ından :. ,; h~li 
gcçtiKweı1 . :mı .ı ı:ı;en.ş cada.e ıııeı md_ lle1 ·· . dl' 1... .. b k E•zıırunı)l CTeJb·o·<lum ı Ht"ılt"ın S"" · lıat. 

_ • 
0 

Pro~rama ıthal c .. 1( ıgıne gore ut:".- · b J • • • '"J'ı 1 ı lf>mcge ba'>ladıl;:. S:llJakL ;cahveleı- tam:ı - •. I • • ·d· . 'I'' r· . . 1 \.." J • ılı· - lla!-'ankale kezası merkezınrle ( ') 424) Jı"ra ll ),·urı1ş lJertı.·lı' ktıııltlı' ıılııt t 
· .. · ~';ı:l"{leıin vakuı zamanda teHi.1i c1ileceoı- c,qıasu. ,ı · lS 1)01 wa·.1ıyo eıı 'ap '7 Y 

mne dolu ıdı. Iccrden tavla s1kııtıl1rı, - ·· - ,., . ' . t· J· . ,. 1 k , w evi i 1ı~aatı l ~·ık ekslllmo ıımlile eksiltmeye çıkaıılııııııLlr. J" 
· ni üm'.t edebliıir:·ı. Çnlıc;.kanErzurum vo.ıı~ı yor, .ış .ıı .. uı ıyor, mu ar !aşınıyor ' '" · v J ~" kcnuş.m:ı c:esleri geliyordu. J ı ı f 2 - Ek::iillme 27·<i·9rl8 Püzarl"'si rrUnu" ""al ou dörtle llliS'"tık"l~cl··· 1,Joıı' Erzuı·umlnlara Ilıcnyı mll:-tenunel b!r ka- 1 sayısız ame e ı;a ış•yornu, mı•n ez ve " n iJU .. .. ~ .. -

Arabacı: 'irt.ba oı:u-ak elbette ve pek yakın bir za-· köpriiler yllpılıyordu . dniresincle teşeklılil ellen komisyonda yııpılac'!ktır. 
- Nerede duralım diye yUzUme bak - mrıncla hediye edecektir Erzurum - Ardr.han }O!tı ... da vuktile :3 - :\luv&kkal ~em!nut ınıktarı 18'.l Jiraılır. (il' 

tı. kar darı, fırlmad~ n biiy l'ılc lf· hlikelere m 11• 4 istekliler bu işin evrakı f cnııiyesini Erzunı ın Nafıa 111 iidn 1 lıl~iindt.ı ve 
- !:tir hele dedim. Banyolnı. kadar ruz ir!i. llu yıl ise N~fuının meşktir san!rnle bclodiye d.ıfr~si~de okuyabi!irlcr. , .ı 

gld~riz. Fransa ile tam gayrelhi s1yesinde h'lllnn yiizü gi'ı\- 5 - İıteklilrr 27-tı-9.18 Pazarlcsı gllnü saat H de hu i~'cre elıli~·cti o·dvıı, 
.:::ıuıün kaplıcaların b'ılundu~u kısım mtıştıır. na dair Yesikasile licuret ?d~m .vPslk~~!nı afortık Hasıuılrnlu b6 lec11ye dufrtsı; d 

Pf!~ kalabalık. Erzurumdaı1 bir çok ikim-. n1utabakat Yazında bataklık, pmlll' deryası ~tıekkiil eden ko~11isyon rıynset.ne nıurtıcaat etmeleri ilfın olunur. (N:>, 4
1
/ D 

L ler hnvnıann güzelllğınden ~stif:ıde e- irinde geçilmez bir halde hn1unan vollar _.../' 
derek buray:ı. gelm~ş!er, gezip t07.\lp yıka- hasıl oldu tarnir!er sayesinde bu \'llziyellen h.udul· /!.,'J':.l(J'llJJI Sulh Trabzon Bel ~d ı'"e bc.ıv.. 
nıyorlnr. muş 'bulmrnyor. l .,~ 

l•'akat kiiy yol!nrına. gelince bunlar- .1/rı h ke 11u
1
."i inden : 

ıhı tamin• başlanmış, köprtiler, bal"'k· I> E r·ıyasett.Ilden • (Üstıararı 1 iucide) 

Hatay meselesi etrafında bir 
anlaşmaya varıldılztan sonra ihi 

muahede yapılacak 

Kucbesi teneke ile k.ıplanmış t.\ş biı· 
1.f.nanın ö.ntlnde durJuk. Arn.'cacı: 

- işe burası dedi. 

İndim. lıd ayak· meı dLveni n tlıyaraJ: 
"t:ı.yhıra açık,. clnn b•ı ç"rmikten iceri 
girdim. Pari~, ıo ( A.A.) - Fr~nsız g<.ze· 

İçer:ci. bir ana bab.t gtinu. Orttıdaki telı:ri IJatay meselesinden bahsedeıck 
ceniş ha>'lmm Jçlnde .rn.lı:a!lısından bıyılc- lıu hm.usta\;i görii~ınelorin pek ileriE:dl
sızma. g'encind~n ihtiyarına kadar bir ğini ve iki ıneıuleket ara~ında iyi tiı 
çr..'.< kim":! ban) o y:rpıyorlar. Oluk'lard~n aniaşmayc\ mnnc.er old11~unu yaz:ırak y;t

gilı Uldeyel'e k sular '1kıyor. Kennrlnrdn ta- krnda b!r birini takip eden ikl ruuhtı<le 
k'ınrcler'ni t:kırd::t.t!l.r:t1< pc:.,tema!lara sn- ynpılacağını kaydetmektedirler. HataydB 
rımnış y;ın c1plnk mii~t.er!Ier g ,cJ1i:> or. 
Bir kF:lll da beyhuş bir h,ılde "'~:iirlerin 

üıerlnf' uzanmış yJ.t~ycrlar. Bir kalan~lık 
bir lcyamet ... 

Burada. uz•ın müdt!~t dUrt'."1'1.adım. Dı
~an çıktım. Ve hemen k~pımn ağımda 
banyol!lrın mlisteciı•: "şaı·kın f~lj,ket mo-
deli,, Bay Mahnrntla karşıla,;t•m. Beni 

gürilnce: 

Frarısıs ın~murlarının şiddrıtii tedıı=rıer 
alınası suyeslnı!e vaziyet r::o·uıal bir ha· 
ha girmiştir. Kııyit muaınele5ine tam bir 
serbesti'e ve m!1dabel!lst1. oiarak devam 
olunmaktadır. B ı ,·aziyet gerek Pariste 
va gfreks~ Anl{!lrada memnuniyet uyan· 
dırruışlır. 

Yeni Hatay Valisi Antakyada 
işe başladı 

- Uy, ıefügum diye b:ı.ğır:iı nereye-
rnn b::ıyle... .Antakya, 10 (ı\. A.) - Yeni Vali 

- Ilıcayı genneğe geldim dedim. Abdurrnhman vazHcye b!!ş'amıştır. Dün 
- Küçük çermiği 'gördiiıı nıü? vazifesi başında valiyi ;(yaret eden D.!· 
- YC'k dedim görmert:ın. lege VC! kumrından Kale o•<;do. hulunau 
Yan~ana yürtidük o ttr rı:ır a ileı; memurlara bir nutuk irat ederek demiş· 

miz~c!d ufak oir kapıyı a" ı. tirki: Her yerde memleketi [eksHiyet a· 
- İşte dedi buraya zinC"'.rH çermık nasırı idare ed~r, ck·Jlliyetler buLa tabi 

cleTler. olurlar. Tilrk - Fransız dostluğunun hor 
Küçük bir havuz. dibinden f.kır fıkır türlü ha!elden vik ycsi iı,:'n bütiin icraatı 

su kaynıyor. sıcak ye şifalı. Veıilen izahn- yapoceğız. 13Ull\n mcmur!arın buzlbni
ta göre turası da:1a çok h•ıwzı bir malı~- yet'e barrkct dmel'3rlni isl 11 r!ın. 
yeti haizmiş. Ailelerile Ilı<:aya gelenler 
burayı b!r müddet için tutar ve yık.1nır

larınış ... 
Oradan çıktık, y.üniyiışümüze devam 

ctt:k. Bu sırada amtcur.:ı. bır fotoğrnf 
makinesi a~mıs beyaz saçlı, ltZlln bcylu bir 
7.at yanımın gel:ii. B:ı.y Ma.hmu<l: 

- G:ızeeci Bay Sez:ı.i dedi ve ila:\'e et
ti. Nalı::ye müdüriimüz. • 

N:ı.hiye mtidirile Ilıcayı bastan aşağı 
gczd1k. E\. \'elti İmar '3iıliği t.ı.rafından 
y:lptırmıc; ohn otele ve banyolar aglrdik 
Güzelce bir !blna ... Fn.k::ı.t çırıl çıplnk. Bil' 
o~ gôrmek iı;0medi. Otele~ altı pal'ke, m::>
bllyc:.fz bir oja açtı. 

- Yahu bıırada esya yek mu? 
- Hayır beğim oteli biz böyle çıpla'k 

veririz. 
Ve minelgaraip, bunu d:ı. hiç isi:nıe

ıni~tlm. Bizim bilu:ğlmiz bir nıüe"cescnin 
Oliel adını alması için b'.rin~i şart. klral9.nıı 
cak yat:ı.k ve karyol1sı olmnsıdır. Çıplak 
odalı bir b':n:ı.ra otel ndınru veı-llcti[iJni da
ha ilk defa l~itlyoı duıın. Meğer müstecir 
dalla bu l§e yen ba ıamış ta onun ıçı:n he-

Türk al iyesi 
Nialiye Vekilinin Fransız 
gazetelerine beyanatı 

Pııris 10 ( A. A. ) - Grızote ıuu 
harrirleıindsn birisln'n açlığı hlr su:ıle 
cevaben Türkiye ?lfnliyo Vokili f11!lt 
.A'rralı Tür!dyenln D38 mali yıli blllçesi 
lıakkınrla ctrafl:ca IJk cevap vermiştir. 
Bu cevapta bütçenin di~er senelere gii 
re inki~afı ile: halihaz•r tü'çe yelnlnıı· 
nun 250 milyon Hrad ın raıla olduğımıı 
lrnydetrn=ş ve varidat menbalarını birer
birer iıuh etmiştir. 

Un u.mı ne rJ.yııt1111a.re eden Y=.sı İf!eıi 
il ü.af.1r DÖLGIS 

.. ıı ·acı · rzu·um Murat p<.>şa muhul· ! • 
l•klnr kumtıılm:ık Uzere iken her casılsa lesinden Mustarıı o~lu Hıilfl Bilici ile I . d 11 P" 
yarım kularak eski h~rap v.ezlyelindek al- müddei aley ayni ınvhn!le:len Mustafa 1 - Bel.cdıye önlln~eki, ıne}' ~ 1, 
mıştır. Gr«en yıllar l:üylcre değil, kas!:· oğlu :\ffhmet ı '.eb:~ 8 d l lı dd ı rekcye lııhvıl edilccektır. lşln ıııl~' 1 

balarıı geçmek bile ıniimkl'ın olmiuordu d t ı. · Y • ' ', rıı.sın a da ı.: üs ve muhtelif aksamın vahidi fiatIM•01,ı 
,, · e ~m aı;..sım ve ıza1cyi şuyu avasrnın kl' . .. ı.ıcl 1' 

TTıılk mf'ışkilA.'a nğriyor .. işln<l~n giicl~n· rnyeti rnnur.da sadır ol 1 1 • t k ışe ını göslerou evrnk, her ~pın 1 ~ 
<len ka1ıyo·du. Bu fena bakıms•z voli ııp rn ıye arn- yede bil'1 bedel ·· ·ıı bT Ke..;if 

11 
tt· rıM ve icrnya konan 1Ci61SO nnmru ve dar ,

109
<
3 1• 2

'> k~u,ı .e 
1 ır. ·· 

rın dıı bu vazivetten bı"ran ev\·el~ ıru 7 5 1 ıra " uruştur ..1 ' · r- 1 · ·938 tarihli ilan mucibince bunlaıın ı · · · · 6ı11' 
ıuıması tem13nnfs:nt iıh1r ediyorum. Cum· Erzurum murat ııa'".a 1 1, .. ·· d l 2 - l\.10m·ka~a, açık eksillıne 5 ~ 
hurlyet hOkfınıetinin meş'~iir mesofsı'ıı ndıaelıltı l·e0sı_nın here ·1 tile, 21 · 6 • 938 Sı.ılı C7Unii saat 

1 ,1~ .. in sokağm a l:ain yemini ıı man a 0 ı ı•" 
köyleri birbirine rapteden voli ar k ;) < • Be!ediye Daimi ene üınoninde yııpı 1 

ın nc~i, yesarı ve ceı)hesi t~rı ve arkası 
•tn yapılmasına hizmet ec!cce·"'ilıe k " lır niim. f; a- degirınen barın hududile ır.ahdut ve . . rrsd 

Mii11ip UMUJ)U/ll 5 34 62 numru V!3 kAnun eVYel B36 larih r ~ - I\Tfolvakl·kat ternınat: ti82f ı ~O 
1
. b .. . ., . - a ip erin, Belediye crı c. 

D O G U 
ı tapuya met nt s rf mulk m .. a mlişle dUrlUğllnden veya Nttfıa teşkilAtıC rf 
ınilat e\l~rh in bilmuzavcdo salıl · ~il • .masınn alınmış olup pıw·ke inşaatını yaptı ı 

İLAN TERİFESİ karar verirmiş \'a l>u eve 300 lıra ~ı_r- ra dair ehliyeti fer.niye vesikaıaıı•11 

8 inci sahifede antimi 25 kuruş met tahmin ~dilmiş olmakla satışın ılan raz etmeleri şarttır. ,, 
7 > > > 50 > 

Larlhindon ilibaıcn bi• "Y o 'h " • ... s nra rn. (No. 412) ~ • / 
6 , > , 75 > hukuk mrlı'<.omesi binası ds yapılacağı, =-"""' 
5 > > > 100 > 

artırma şarlırnmcsin:n lıerkes Lııı·ht nd /~ t "'/ ' · / ı ' • 
1 an <,,J·::ın·ll/JI ı fl,11(~/ IJlf t'J • 01~~ • > > > 150 > görUlelJilecPği satış giinürıd1 artırma be· / 

, > 
200 

, ci r l Aşkale kaz:ısında yapılm:ıktıı I jf 
3 > c ı mu ıammon kiymetin % 75 ini bul· ilk oku\ binası ikmal inşaatı ile çııl~ 

> > 250 > mt:d gı takdirde en rnn arlı ranın taah· ştalı 8 2'1 lira 95 kuruş he deli . t~ 
> > 400 > hudU ba'·i kalmak üzre nrt•nnaımı 15 mukabilinde aç:k eksiltme üsulu ılO 

2 > 
1 > 
İl::in verecek kimseler DOôlT G:-tze · gün dııha uzutılncnğı ve 15 inci gün ay· siltrneyd konulmuştur. 1 

test İdare Miidiirlilğilne nıliracnat etme · • k 1111ı nı saa~ta en Ç'o · aı lıran nnmına ihale 1 - 1'..ksiltme 20 Haziran 938 .. I 
lidnrler. Devamlı iH\nlar için hususi tarife> yapı!ac;ığı, ipotek shbibi al;ıcaklı'aıla t~_si glioü saat 14 de vileyrt daırıı' 
tatbik edllil'. c nıe d el 1 k · di~er a 1akactaı farın O'avri ıncnkııl ozcrin· ·ıı n ° .•mn a yapı aca ·tır. fi~ 

KırmıZJlı il:ln1arda tnrHc bir misli 0 
J 2 lsteklı'le b · ·t ı·akl "' del'İ baldaı·ını, h11 r. ıı~1Ie f · • - · r u ışe aı 0\' ' ·~ı· 

fazlasile alınır. ' ~ a·z ve nıarnrıre niye\"i vililyet dalmt encümen ve ~· 
Adres değiştirmek 25 kurnsltıl: Ucretl' dair olan icl<li~larıtıı evrı kt müshitclerile ıntıdlirlliğünde okuya bilirler. dır· 

t~bidlr. · · birlikte 20 gii•1 içjn :1c t'aircye hildirmc· ·ı M kk " Jjf:ı '' 
DOt.U Abone 'farifrsi 

Seneliği 12 Lira 
Altı aylığı 7 > 
Üç aylığı 4 > 
Bir aylığİ : 1,50 > 

EC~EBİ :\f R\JLEIU~TLElt i~:ix 
Seneliği 

Altı aylığı : 
24 
14 

Llnı 

> 

Posta günleri 
Ankara - İstanbul - Trabzon postaları 

GidJ' Geli, 
Cumartesi 15 Cumartesi 7,30 

14,30 
16,30 

Paznrtesl 18 Pazartesi 
Çar~nmba. 18 Perşembe 

Kars - Ağrı postaları 

Cumartesi 13.17 Cumartesi 13.13 
Pazartesi 
Per~embe 

Oltu -
Cumartesi 
8ıı.iı 

Qumart 

13.17 Pazartesi 13.13 
13.17 Çarşamba 13.13 
Tortum postaları 
10.00 Pazartesi 15.00 
7 .00 Çarşamba. 15.00 

Çat posbıı 

9.00 Oum' 

• - uva · ·at teıninhtı lifL 10~ 
leri, aksi halde h ıklarrnın laııınmıyilcağı 4 - btekltler resmi gaıe &' 
ilan olunu··· (N'o. 422) 7-5 n:rn gün Ye 13297 sayılı ınısh11~1~ıf!l 
-------------~--~~----------------------
Okuyucularımıza 

1 - 1 Haziran 9.'IS f.rırihinden 

itibaren yazffemiz rleıwire ait resmt 
ilıi11l.1rl Ziraat !Janlwsc ııttsıta.sile 

:liactıki ır. 

2 - Resmi miie.<:seseler gazete· 
mize ila111"ıru1ı parası peşin ofartık 

do!f rudan do{jruytı aiimlerebilecekleri 
gibi Zirmı.i Bunk:ı.:u Brzurum şubesi 
veyahut im Birnkam n /Jiilgedelli 
ajansliln u:ısıtasile rfo !JOlltiyabilirler. 
Bu balumd:m, gnzeternlı;e Erzurum· 
dan uzefl oları yerlerinde lwlayuı 
l/Jin vermelerine imhan b,1hşedilmiş 

çıkan talim~hrnmeye göre vcsi"8 ! ,~ 
hazırlayıp birinci maddede yazılı i! 11~~,ı 

~ aı• 
~;aaltıı mezkılr heyet riyaserne ıııur 4~1 
e!tmelerı llı'iıı olunur. (No. ~ 

Er::lfJ'l{/JI r/ld.11eıindlJJ} ~6f1 
Aşka'c kaza'.3rnın pırnakap:ııı ~· 

ile okul binasınm 2474 lira 4R kıtr11~111~c , 
şif hedelli ikmal inşaatı açık ck5 

l\sulu ile eksiltmeye konulmuşLUr· ~ fi' 
1 - Eksiltme 20 Haziran 93~0~ı~· 

zartesi günh saat ı 4 d~ J·,rzuruııı .1!ıııe~ 
met konağı içinde vilayet daimi er.< u 
odıısmd:ı yapılr:caktır. . ·e s:li'. ' 

2 - Bu işe ait keşif ccdveh 'c!Jlıı11 

fenni evrakını Nafıa müdür!Ok ve 
encümende ckunabilir. 

:ı ~luvak kat teminatı ı Sn Jirıu.l•~· q:i~ ~· 
4 istekliler resmi Gazetenin 7·· ıı 

.., z · ı B g.Un ve ~297 sayılı r. u.slıasındu çı.1'31
1~,r1P ~ 

.-ı -: Ara.1 ankası wızctemiz ıt .,; 11: 

l
. lımatnarneye göre vesıkttlarını haı 11ıt' ~ı 

olmr.kltıdır. 

i a.n ücretlerini ftdısile sı/:1/ıiyelfur- 53 
dır. birinci madde de yazılı gün ve ıt•I" 
------------- _ vllQyet cJnirut encüınenlne nıür•~'1 

. tlAn olııuur. (No. 391) • 


