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Yunanlılarla Yeni Muahede 
Ankarada Parafe Edildi 

Muahede, Başvekil Celal Bayar'la Hariciye Vekili Tevfik 
. Rüştü Aras'ın Atinayı ziyaretinde imzalanacak ...___,:___ __________ _ 

lnARF. YERi · 
Erım um Gölhnsı nofin ida1°f'hnnr sl 

Pazartec;tdım mnnda· he~ j!"İin çıkar 

Sn) ıl'ı hf'r yl'rd(' 5 lmruştur 
.........---~ 

Bnsılmaynn yazılar g eri verilmez 

El'Zurum lu~ ıneıJI C \'lı\lltu•ından 

birini duhn ku~ h i'Ul 

Halkavi Başkanı Ahmet 
Erverdi evvelki gece 

hayata gözlerini yumdu 
Dün kaldırılan cenazesine bütün 

Gazeteci ve 
hatır gönül 

Erzurum göz yaşlarile iştirak etti Elen Başvekı·ıı· ve Romen Uzun müdcletıen beri hasta yatmak-
ll\ olan Erzurum Ht.lkevi reisi Ahmet 

b hh d ık
• Erverdi e\'veJki gece on ikiyi çeyrek 

aşmura ası a evve ı geçe Hakkın ~nhm~tine knvuşınustu r. 
O 1 

Ahmet Erverdı böbreklerinden ve 
"i:yuculanm mazur görsünler, bu - •• A k d ld ı kalbinden ayni zamanda muztnriptl. 

ln~e g n biraz da kendimizden, kendi gun n ara an ayrı ı ar Bundan bir ay kadar eVVl-' I hll lııneye 
.. khnlzden, ga.zetecllikt~n bahsedcllm..I yahırken ynpılncak sıkı bir tedavi ile 
Dotu., bugün yetmiş altıncı sayısHe _ hıtstnlığ"ın önüne geçilebilcce~i ümit 

~hayatına devam ediyor. Şahsan lben- Konsey loı•lanlısınc.tnn sonra nı•şrt•dllcn rc.•sınl tebllfie u<'trL•: ediliyordu. Tıbbın b ütnn çarelerine baş 
7 e 

0 k!lılaat yerleımlştlr ki, "Dolu .. b!rçok LJ b . . . . . . vuruldu. Şehrimizin hemen bütün Dok-
6 lar ve 76000 ler idrak edecek, seneler l. a eşıstan meselesı artık . bıznn ıçın mevcut torlan günlerce hazaka tlnrını bu uğur· 
:::~9' 1nkif~f ederek, .elden ele istikbale deği1dir. İspanyada ademi müdahale politikasına da sarfettiler, takat.. . Hııstrı lığın seyrini 
--..'\Yürüyecektir. Gazete çıkmadan ev- d k Ek . k f' I . . k rlıırdurmak bile kabil olmadı Ölüm nıu-

\'el, ben blr p.ıe~nın memleket muhltın- sa 1 iZ. 0nom1 men aat erırnız ba lllHlldan kar~rdi. Ve işin en kötnsn hlstanın öle-

Cle bu kadar ~enl.ş tesirler yapablleceğin1 General Frenko nezdine atanlar gönderebileceğiz ceğini bllmesivdl. Doktorlar son sözleri· 

l'-la tahmın etmezdim. Bugün şu 76 gUn- ' _ ' nl çokta n sövlemiş idiler. Hastanın son 
tltbla Ctı tbir teCrUbeden sonra, sayın fiçün- Ankara, 1 (A. A.) - Balknn an-J AtlMda imza edilecektir. Metin şudur: gllnlerint e\·lnde ve yakrnlnrı nrasındo 
h U:numt Müfettiş Tah6ln Uzerln, Do - tant_ı Hltıncı loplantısmu gelen Elen Bıış· ı _ iki akld tar11 rtıın biri bir veya ~eçirmesini mUna ... lp buldular ve kendi· 

da .blr. :.gazete ~ıiann.ak hususundaki \ekıll E._Jcselans MetHksas ve Roou~n ha· bir kaç devlet tarafındnn sebebiyet ve- sini evine mıklettiler. 
J\U.\I ET EH \' EUDİ ~inin manasını daha 1y1 anlamı., bu- ricil'e sıyasi mnsteşan Komnen mihman- ı rilmeden bir taarruza uğrarsa icabında Tednvi devam ediyordu. Yıışayacnkı 

tın~. :arla; He beraber b~ akşa!11 saat 20,20 harp mUhlmmatı, tıeyvan, erzak veya ttünlerln çok mahrfut olduğunu bllt-n 
btanbulda pıetecll1k ederken, vata- t e ~ı5p~se :ağh h~s~~r ~ır t

1
renle Is- ! keştr kıtHlannın diğer hUkfıınetin top- hastanın maneviyatı bozulmuştu. Doktor- kilerle konuşarak geçirmişti. lfollnde ne 

llııı bıt böllrelmne havli uza.kttk, oradaki : vek
8
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•
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Cal'f>I etB etmış erdır .. stıısyonda raklannchın geçmesine müsnade edile- lar bütnn gayrellerlnl onun ölOmünü bir i.)Hik ne du bir kotUIOk sezilmiyordu. 
~UnceJerlmlzin hamhtına buray11 gel - _ ş e Al ayar, Hl~rtcıye B1tkanı cektlr. . • mUnıkUn olduğu kııdar az hissetmesi Ö!Omün duha uzakta olduğu llnıidi :vardı. • 
ctlkten .ıec>nra. kani olduk. Ruşttı Ar~s, Ankara. Oamızyo~ Komu~11m 2 - iki yüksek nkid tnraftan birisi uıtruna sarf ediyorlardı. Bu bıtıırn kabil Gece saat tam 12 idi. Yanında bek-

lıcuwmc!a elln!zde tuttutunuz "Do- :-:r;aım Gokç~, 1~.7n~yet dlr~~torD, .Elen 1 ücüncü veya bir kaç devlet tarafından oluyor, bazım krizlerin gelcliğl günlerde leyeıı Sıtkı Dursunoğlu hu tanın derin 
h,, ,._testnı tkartımak 1 ın ektıtlmiz k \ en e çl ık en erkanı de harıclye 1 hıtsmane taarruza uıtrnchğı zaman dl- i?1kan haricinde knlıyordu. Artık günle- nefesler aldığmı sezdi .. Hiç bir ihtilaç ve 
~ Ufktllı: ku ~ ç d bl yll te d me;_mrhtn tanı~ndan u~urlan- ğer akid tarafından bu taarruz defedi · rı sııyılmağa bıışlnnm1ştı . HastHlığın en ufHk bir izllrap alameti görOlmlyordu. . 
llııı m re 

4 
yucu arımız a - mış an ır. ym ~renle len ve Rom~n lec; ktir. . tııhii seyri tehlikenin ı>ek yakına geldi· Ahmet Erverdi yavaş yavaş sönüyordu. 

~dar vitıtıırlar. Onı:U mühim bir ja~~uttl mnmessıllerl de hareket etınış· -3 - İk i yUkst k Akid kendi toprnk· ğlni belli ecliyordu. Memlekettn dertleri için uzun seneler 

a.ıa-..a ~te!!rrrudıö .buli und ~ ::Z için ° er Y~manlslımln )'eni nıualıe,•le lan Ozerinde diğer meınl~ketin huzur Mukadd.er skibet nihayet evvelki çarpmış olan kalbi durduğu zaman saat 
... -•Gu .. ,ar nm yece&•m . ..,u yazım- " . 1. · 

1 
· Ah E d' t ik" .· k · • -ı ..._ ~te i d tıı teci 1 d rdl d J>arnfe edildi ve rahatını bozacak olan cemıyetlerin at\şam yerme ge dı... met rver ı am on ıyı çeyre geçı} OıuU. ı . 

~ece~ e ' gaze n n e n en Ankarft, 1 (A. A·J _ 30 Teşrinlev- ve propogandacıların faaliyetine mey· o günU zaman zaman dalarak, etrafında- Abmd Erverdl 311 yılında E~u-
. vel 930 tarihti TDrk, _ Yunan dostluk dan vermlyeceğinl taahhüd ederler. rumda doğmuştu. Babası E~zurum Jstınıtf 

~inle .anlamak latemlyor ki, gaze- muahedesile 14 EyJOI tarihli samimi an- 4 - Pdusaddak nllshaların taalisi A . ki ili Ül .. mahkemesi Aznsından Cazım B'eydl. lık 
l'tat 1ki aıfap vardır: Biri hususi Çtıh- l11şma don ı:ıaat 19 ~a Yunan Başvekili tarihinden ltiharen mevkii meriyete ge- , cı 1 

r '
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ve orta tahs.il~n~ E~zurunıda .~apmı~, 
ili cl&r. Herkeale do.sttur. Herkesin iylliğl- ~kst-IHns Metek,..ns ıle TDrkfye dış işle· çecek bu muahedenume 10 sene müddet y b N• • Erzurum ldadıs!nı 32ı yılında bıtırmlştı. 
te~r. Dd'erl de &mme hlı:metl ifa eder- rı Bakanı Tevfik. ROştn Aras a.rnsımta için imza edilmiştir. 10 seıı~den sonra ar a Y l Yazı !~tım.d~l Darlllfun~nu l lukuk fuklllıeslne 
b1t tatındıtı çehredir. BaZan çok sevgill Hariciye Vt>kAIPtınrte p11rara echlmfşllr. akld tarafüırdan biri detıştirmek zrı- y } t•• '.:') _ Jk• gltnııştı . Oradu bır sene okudu .. Bıslkan 
.. cloatunun ba.p.na. ıplenlert gazetesine Ek~elansın ziyaretini lııde için Atlnayıt rurP.tini hissetmezse yenicten 10 sene a çın UrK evve ı harbi çıkınca babası kendisinin lstanbul-
ı tebll1.ers y~ar, fakat yazar ... ve vazı- l!İdPcek olan Başhakan Celal Baynr ile mOddetle dııha cari ohıcaktır. f ela kalmasına ruzi olmıyurak yamna 
eeJıu,..~Raf. Kimse anlamak istemez ki, Huriclye Bukanı RDşlO Arüs tarafından ((Alttarafı ,!J i1m·llde) gün Ve at etti çağırdı. 
"-teeınin de tıpkı, bir Utip gibi, blr Umumt harpte askerliğini Surlyede 

:ıeın\ll:.Jtbı vuııe1erı vardır. o tam9.mue SON DAKiKA Dün kaldırılan cenazesı· nde bu .. tün yaptı ve bir muddet sonra Erzuruma 1taifl>ırı ~e ve yalnız kanaatinden ve - dôndU. Ahmet Erverdlnin asıl hayab 

~ectiaj°nd~n mtılhem olarak. dost düşman Loyd ·corc M ussoı ı· n ,. ı· ıe askeri ü.nera ve zabıtan ile bundan sonra başlar. En kuranlık devir· rııınadan. yazacaktır. Bu vazifesini ya - lerde Erzuruma döndUğU zaman nıbun· 
::rken, kıpırdıyacaktır. Bu )tıpırdama - Ş8hfİll\İZ'n bijJÜXl8fİ haZlf bUIUndUiar dıtki memleket sevgisi onu bu uğurda 
te@n. hakıt1J-da ol~bir cok klmc;eter mü- g•ruşmegv e gel ı•yor Don Er- çulışanJarın arasına atmıştı . 

~~ır olacaklar 'Ve gazeteciyi tartaklıya- U zurum için (Altta rafı 2 ind<le) 
cttıardır · b · k d . - - . Akdenizin emniyeti i/ln tekliflerde bulnnacak., bu mawında ır e er 
)il kttçtta nrler-de -bu t&hlike daha bil- R do t t k' j d , . . ıu gUnO idi. 
~tür. Herkes blr])lrlnl tanır, ve herkes 0 SUR !18 ı im 0 en Yal geÇffmBŞIPI fSfQJ8C8k, buna liir taraf· 

FIKRA: 

tıuıı:ıa vazıreyi karıftınr. PIU~abil fnguterenin ~a K'brıst tahkim etmiyaceğini söylüyacu . - ~~e7s~,~~: 
Cı Ga39tec1 çok müte.Jakkız olmak mev-

Ahmet Erverdi 
Ahmet En•erdlyJ dün topraia hıra -

kırken geçmiş giinlerl acı ıle hatırladım .. 
lnctectır; Öyle imanlarla karşılaşır ki, Lon~a 2 :- qavaa aJ~nsı mubablrl -ı huzu.r ve siUdlnubakımından İtalyan Bq-

"1.eteyı şahsi emellerlne .Alet etmek is _ PIR vercllil malQmata ıore, Lolt Corç, vekiline baza tekllfierde bulnacald1r. Söy
terıer, ufat bir Uı\n, kısa 1b1r fikA.yet, ba- BafvelqJ Çemlterlaynla ~zqn müukere - lendltlne röre, in(llter~ hükQmetl lspan-
"ıı büywk Q betsi iki d lerden sonra, inrllb bükQmetl namına yanııı mülki tamanılyetlnln lhlAI edJlme-
'ter .g '1 m nase al er oturur l\fusolJnl ile rörllşmek üsere Komaya (it- menni Rodos adasının tahkiminden vaz 
\e ailt-~~l l, i!~=~dlf dl\~~~•\i epPeylp meie memur edllmlştlr. Bu seyahate son geçllm~slnl, buna mukabil de lngtltere -,.. •,,en- nlp ...,. .. ne ef .. .,. nanacak 
~ b b derece ehemmiyet verilmektedir. nln Kıbrıs ad~ını tahkim etmlyecetlnl 
~.: .. azabnl lr tlca{'e\~~ndenin kkapan - Lolt Corç Ba~vekll Çemberayndan 14- tekııt edecek 1ve Sü;eyş kanalı hakkında 

~ıa, r memurun ..,.n en çı arılma-
llııa seı.- umrelen talimat. aımı, bulunmaktadır. ela bazı yeni tekllfierde bulunacQtar. 

~ .. ol~utr,., Lolt Cor~ Romada Akdentzln emnJyetl, ~.. . 

Oazetecı Ul'<lan gelmiyen po,staıar - :-----------·--------------~ da flkAyeteidlr. Onun havaqı.sıerı na-
~lllup çıkarditını. mebQleıi adetA 
tat &!ayarak nasıl kazdıtını kun&e blı -
~· ~akat tarların yolları tıkayarak, 10 
aıı ... ~ kadar uzaklattırdıtı ""1kara - Er -
~uın DılS!feelnl yenmek için ora gün ge
b~~--· .1?"~cl, bu on rUnllUc mesaf ey! 
~at 191n, c;ot ultqır ... 
tat. '1aı hi' uıınıa ıeİme.Yen 1ebeplenten 
l1aa 11 takdir ederler, ve yine ıgünün bl -
~ ~e. blr~merUlınl ruarten, o mera.s!m
ı..... ftltn: falAn ve diter mttmtu zevat bu
.ı::ıu•tlll' ~1•. ıuetede bir yazı intinr 
L.. · l~tlhbarat Yl.1:)an af]cadaşın•zın elln
~ C1b~ ~ satırl&rı ·eri~ı «1.lnll Aiı d• 
~ll'tterlft beraber Ökudutunuz halde der-

&!se ltblrar ;duprlar. 

... UuN ,..,.,. ,..... .. ,.,.., 

Yeni tefrikalarımız 
DOÖU, okuyucu1arına pek yakında neşretmeğe 

başhyacağı i~i \efrika hazırladı : 

1 SIBERYADA YEDJ YIL 
Ji~yecanh bir esaret hatırası 

2 - KAVAKLARIN GOLGESINDE 
Acıkh bir aşk hikayesi 
----~~~-~-~~~---

ınet Jt~rver· 

dl söner 
ken, diğer 

turartıın da 
Topçu A· 
lay ku· 
mandan 

Daha hastalığmın ilk giınlerinde idi.. 
Bir ziyaretim esnasnula hastahanede 
Jta rşı karşıya konuşurken birdenbire: 

- Ben öliırsem Bahadır, demişti ..•. 
Kimbilir ne yazarsm? 

ıu u a v i n i Bu suale o giın cevap \'eremenıiftlml· 
y a r b a ) l"alnız dolan gözlerimi c>nun soll'1lfl yA -

Niyazi yal· ııinden ayırmış, boş bir köşeye çevlrmlt- · 
çıntnrk·tıa- .im. Bugün o hakikatle kucak kucapJUlfJ-
yata göz- Merhum Yarbay Ne yazmalı? 
terini ka· Niyazi l'alçrntilrk Ahmet Erveratnın hlımetlerhı4en .• 
pıtmış bulunuyordu, Oç ay suren bir şahsiyetinden, sözlerinden ve nüktele - • 
hııstalıkhuı sonra Niyazi YıılçıntUrk ev- ·inden bahsetmek neye yarar? 
velkl gQn saat 16 dıt son nefesini verdi. Ahmet Erverdlyi vasfetme(e, htru: · 

Topçu Yarbayı Niyazi 1890 senesin· •ığı hoşluiu anlatmafa kalkmak neye 1&~
de Sivasta doıtmuş ve 1912 yılında h11r- "ar? 
biye mektebinden Topçu mulaziml sımi:si \ 'e yine arkasından atııyanların, 9k-
olarak çıkwıştı. üz bırakıp glttltt yakınlanıun 'ff en C• 

Balkan Hurbinde : BtlyUk Harpte "ak tanıdıklarının bile duydillllan dertia 
Çunakkale ve lrnk cepbelerlnde şayanı 'lCJYJ anlatmağa ltalkmak neye yera1'l-
takdlr hizmetledle temııyQz etmişti . Hak.ikaı bunların hepslnfflt "biyöll, 

H.art;ıin. Ş.OJI seQeleriııdo Irak ta lnglllz- 'bunların tiepslhden acutır . 
lere esir dllşm.~ v.e Jı6 aylak blı . esaret Ve bu hakikatin kal'fbında en i'ilsel 
hayatından soaru k.ttmpdaıı firar etmeğe •eselJI sözünü lisanı kil olan rilla• ~,. • 
muvaffak olmuş ve D1yaribekirde istik· liiyor. · 
ili mücahlllerine katılmışl&r. Kurtuluş Buna lnandıfım l~n suiuvor "' önu 
mOoadeleslaı<le eınsalılz blımetler 8'Öf· ...... h..,_m 1•lllll anmalrla iktifa • • 
mOttlr. dl1ora111. 

fAltt11•(' 1 üıtl<lf) 
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2 ================================= DOGU 

Tuncelinde gizli 
kalmış nüfus 

vakaları 

Halkevi Başkanı Çifte minareler 
Ahmet Erverdi önünde model 

Balkan Konseyi l\lünnst·betile Bir Hatıra 

EN BÜYÜK iNSAN 
Cezaların affı hakkındaki 

kanunu neşrediyoruz 

vefat etti uçak tecrübeleri 
(0sttarnfı ı /elde) 1934 yılı ba-

Memlekelin kurtuluşu için butün 1 Model Uçak Kursunda talebe şında Başve-
~Jasasındakl foto(jrafı göst"rerek bana 

gayretlle çuhşmış ve daha o . muvaff k t .. t . k·ı Ç· ld' . 
zaman yirmi beş ya.Şiarında iken 1 a ıye gos erıyor ı a arıs 

Tunceli Jıalkından olllp şimdl~e Müd ıfaai Hukuk Erzurum Şubesi 1 Hava Kurumunun açtığı model Ati nayı ziya-

tleınlşli ki: -
_Mustafa Ken:ıal, çok büyük 

kadar gizli kalmı~ olan n.afus tıaka/aı ı- idare Heyetine aza seçilmişti. E.ı zurum uçak kursu faaliyetine devam etmekte-
na ait .ka_n_."n /Ayılıasımn Mecliste ka·ıkongresi sıralarında bu remlyet çerçi ve· dlr. Kursta Lise fizik öğretmeni Hüse· f ete g e 1 C n b • k d "" •• d •• 
bul edıldıginl ya%r:zıştık. Bu kanunu si içinde temiz duygu lnn ve temiz he·' yln Karagöl ders vermekte ve talebele· Türk gençle- ir ınsan, o u ugum, gor u-
aynen ne6redigoruz. . yecanlarlle çuhşmıştı. Milıt mücadele rln yapmağ'a başlamış oldukları uçaklar • • .• ... 

Madde l -:- 2887 sayılı kımu~un harekeli tamamile teşekkOI ettikten ı;on- gittikçe daha mOkemmel bir hal iktisap rının IDUIDeS· g"' Üffi tanıdıgtffi İnsanların en 
1 inci ~adde~ı aşağıda yazıldığı şekılde ra Kars Vilayeti Tahrirat :;\lOdllrlüğl\nde etmektedirler. sillerini eVİU- ' 
değlştlrılmlştır.: bulunmuş, Samsun iskan mUdürlUğl1 Talebeler t:m1frndan llk yapılan 1 b •• •• kJ • d p biridir. 

Tunceli Vilayeti halkından olup d.a gibi lıazı devlet vazifelerini kabul et· uça~ modellerinin tecr11beleri Cumartesi j de kabul et· UYU erlfi Il 
her ne sbeple olursa olsun şlmrll~e mlştl. Zaferden sonra ise Pasinlerılekl g-Unu yapılmış ve muvafraklyel hasıl ol· mişti 
kadar gizli kalunlurla doğum, ölllm, ev- Yekobat köyündeki toprakları başına duğu görOlmü~tDr. Yakında Cifte :\tinn- • -

1 
lenme, boşanma ve kayıp vnkalıınnı çekilmişti. Orada çiftçilikle uğraşıyordu. reler önündeki meydanda çalışmalunn 1933 ~nesini bitirmiş, 1934 .c;ene.c;lne ııanstan da glızel ve dast bir memlekettir. 
yıızdırmamış olanlar hakkında ı 2 .i6) sa· Bu çekilişi oldukca uzun sürdü. Fa· neticesi halka teşhir edilecek ve bir çok giriyorduk. ÖnllmllZdekl yılı neşeli geçir- Evinizde imiş gibi dolaşınız ... 
yılı kanun hUkUmlerine göre tttyin edil· kat bir müddet sonra kendisini halk model uçakların tecı übeleri yapılacaktır. mek lc;ln nyn bir dekor ve ayrı hlr mu - Biz tlç grubun ortasında biraz da faz-
mesi lazım gelen cezttlar affolunmuştur. partisi vazife başına çflğırd: ve. Halkevi hitte eğlenme~e karar vermlştlk. Bu ay- la uılsaflrµt:rverlikten sıkılarak, her Uç 

Bu kanunun tatbiki müddetince yu· rei Ağlni uhdesine verdi. Ahmet Erverdi y b N• • rılıkta, biraz uğur meflıumunu değiştir- guruba da uymak, her üç guntbun da ha-
kanda yazılı işlerden dolayı takibat ya- blltnn varlığıle benimsediği bu vazifede ar ay 1 yazı mek, biraz da görmediğimiz yerler! gör - tırını almak istedik .. . insan böyle yerler-
pılmaz ve verilecek nnfus cUzdanların· hiçbir şey gözlemeden sıhhatmdan ve y } t•• k Ik• mek hevesi vardı . de çok miltecess!s oluyor. Evet, Yunanlı • 
dan cOzdan bedeli, httrç Ve dtunğa res- menfaatlarından fedak&rlıkta bulunarak a çın Uf evve } Y~ğmurlu, tipli! bir günde beyaz Ro· hırla dost olduk, eskl hatırnl11.r1 sildik, ar· 
mi alınm~z. . çalıştı. Tükenmez bir heyecanı, yurttaş· •• f manya vapurlarına bindik. 38 arkadaş - tık o.nlndik kl, llerleme yolu barışta.dır 

Bu Vılayet ahalisinden nnklıhane lımna karşı bitmez bir sevgisi vard1. gun Ve at etti tan mUıekkep bir kafile idik. Atlnaya mU- Fakat yine hissettiğimiz bu hakikatleri 
ve tebdill mektln vuk~atmı yaptırmamış Her derde derman olmak, her biçarenin tevecclhen yola çıktık. muhataplarımız da, Elen mllleti de hlsse-
olanlardan alınması laımıgelen cezalar imdadına koşmak isteyor<!u Günlerini fÜst tarafı ı loclde) 
da affedilmiştir. . . · r O tarihte Venizelo.ı; intihabatı kay - diyor mu? ... Yunanlılar da tıpkı bizim gi· 

111 dd 2 (2576) 1 k sayısız eyJlıklerle dolduruyordu. Fukir· 937 Ağustosunda 1: arbay olııruk betmiş Kiflsyadaki vllH1.sına çekilmişti bl dostluk l!izumunu hls..~dlyorlar mı? 
.l' 

8 e - sayı 1 anunun l · d ki izi rf b b fr 1 1 l N" i Y 1 ' • 
pulsuz ve cezasız tescile dair hükümleri e~m ya.r_ ımcısı, wııes e n 8 ası ı • zuruma g-e m ş 0 an ı~az alç:ntu~k j Demekki için için, hazır~ıyacağı bllyllk is· '* * $ 

Tunceli Vilayeti halkı hakkında 1 ikin· dldı. Muh~tmb~e herh tubbbakt a h~lk . arasınt- 1 buradtttlki K~mtutanlıkk kva,zıfesinde. b~yuk yanın plftnlarını kımnakla meşguldü. M h l k b d 1 
. k' 

1940 
t .h. k d t tblk 

1 
an genış ır ma a e çerçıvesı yara - gayre er gos erere ıt asını yetışhrme· • cç u as er a i e~ine çe enk koyu· 

cı anun arı ıne a ar a o u· masını bilmişti. KöylUler, kimsesiz çocuk- ğe uğraşmıştır. Çaldarls bn.şvekll, sivri bıyıklı, abus yorduk. Haik başımıza toplanmıştı. Sıcak 
nur. Madde ~ _ 2887 sayılı kanuııun tar, büyOkler hep ona dost idiler. Has- Hastalğı esnaslnda bile duima vazi·, ç~hreli Kondilis harbiye nazırı idi. bir muhit içindeydik. Blr zamanlar kula· 

3 üncU maddesi aşağıdaki ~ekllde de· ta yattığı gllnler ziyaretçilerinin fazlalı- fesini dllşünmüş, dtılma vazlfesile meş· Plre rıhtımına çıktığımız dakikadan ğımızı tahrl.ş eden, kalbimizden saçlan • 
ğiştirllmlştir: ğı tlbbt bir mahzur olarak telakki adili- g-ul olmuştur. itibaren birbirine muhalif, fakat bizi izaz mızın dibine doğru buğuz g·ötüren: 

Tunceli Vilayeti halkından olan vordu. ÇllnkU okadar tanınıyor ve oka- Büyük bir kalabalık tarafından ta- ve ikramda mllttefik üç grupla karşılan- - Zitoı 

1316: 1335 (dahil) doğumlulardun saklı, dftl' seviliyordu. kip edilen cenazesinde botun askeri 1 dık. Kelimesi artık sevimli gıörünUyordu. 
yoklama kuçHğı ve bakuyanın askerlik . Dn~ _öğle. vakti kaldırılan cen~ze· ümera ve zabitan ile şehrimizin bllyllk· Cllmhuriyetçller, yani Venlzellstler: Tiirkçe bilenler ş harfini 8 leştlrerek: 
itlerden dohıyı görecekleri cezalar af- sınde butun bır Erzurum bulundu. Sıyah teri haztr bulunmuşlardır. Bir bölUk as· bllyllkferinden blri değildir. _ Y kl 

folunur ve muvazzaflık hizmetleri 6 aya bir OrtOye sarılmış tabutunu takip eden- ker merhumu m~dfenine _kadar takip 1 Yunanistanı ~ize biz tanıtalım, TUrklere kardası asasin Tllr er... Bizim onlar 
indirUir Daha bOyQk yaşla bulunanlur ler arasında Vali Hoşlm İşc5n, Kor Ge- etmiştir 'e Niyazı Yalçınturk Kars ka· dost olduğumzu blz gösterelim. Blz de ny-
yaşıtlan. arasına ihtiyata geçirilir. neral Asım Ergüder, General Zihni Toy- pısı d:şındaki şehitliğe gömnlmOştür. I ni rejimin evla.tıarıyız. Siz cUınhuriyet - Diye seslerini yükseltiyorlar, dtter • 

Madde 4 - 2887 suyılı kanunun demir, Vull muuvlni Hilmi Balcı ile bn- Kederli ailesine ve arkanaşlnrına baş el.siniz, biz de cUmhurlyetclylz .. Sonra u- leri, vakur bir eda takınmışlar: 
4 tlncn maddesi aşağıdaki gibi değiş- tnn memurlar, esnaf ve köylUler bulu- sağlığı dileriz. nutuyor musunuz? Tilrk • Yllllan dostlu- - Zlto Kemal, diye hep blr ağızdan 
lırumı.ştı"r, nuyordu. bağırıyorlardı. 

ğun Venizelos temin etti. 
2887 sayılı kanunun neşrinden ev- Taş mağazalar kapalıyıd. Binlerce Ertesi gün pazardı. Yıl~ına tesa • 

vel firarr ve lzinsizlerden işbu kanunun klşt caddeleri dolduruyor ve sUklln için· KIZI lay balOS U Kraliyetçiler, yani Çaldaris .t.aı-af - düf ediyordu. Bir merasim vardı. Asker 
mer'iyet mUddeti içinde askerlik şube- de Erzurumun bu asıl evladını son bti· tarları da başka tllrlü ıığ12 kullanıyor - bir de re~i geçit yapacaktı. Bizim mlh-

lerlne gelenlere ve getirilenlere bu suç- rabagllhma bırakmağ.a götürQyorlardı. 1 te h ı•r ed ı• ıd 
1
• lardı: , mandarlarımız telAşla. geldiler: 

lanndan dolayı cezu verilmez ve piyude Cenaze merasimme iştirak edenler - Bizde milli birliği tesis etmek için, -HUkruneUmiz, sizin de resmi geçide iJ-
kıt'11larında 6 uy muvazzaf hizmete tabi bir polis ve asker müfrezesi çenberi Ku:;ı/ay Erzurum şubesi başknnlı· kuvvetli adam lazım .. Bu intihabat Ue te- tırak etmeniz! isUyor. Alaya iştirak eder 
tutulur. içinde yürOyorlardı. BOtQn gözlerde yaş ğından: min edilemez. Zaimis zayıf, Venizelos misiniz? dediler. 

2887 sayılı kanunun neşrinden son· ve bnton yOzlerde hnznn vardı. hokkabazın biridir. ÇaldariSln bir tek ku-
rakl firart \'e izinsizlerden bu kanunun Kars ~apısı yolundaki Yıldıztepe 5 Mart 938 Cumartesi suru var. venızelosu sakalından asmıyor. . 38 k~i idik, ~tıslerlmize kırmızı be· 
mer'iyet müdd~li içinde şubelerine ge· aile mezarlığına defnedilmiş olan Ah- k B l d • ] Bizi sevdiğimiz TUrk milletine karşı geti- yaz kotartınr taktık. Ve askerlerin arka· 
lenlere bu suçlanndan doluyı ceza ve· met Erverdi ebedi uyrılıfıle bütün Erzu- a Şamı e e ıye sa Oil- ren Venlzelos değil mi idi? L<>it Corca, Vil- smda esnaf cemyetlerinin öııllnde biz de 
rllmeı ve sınıtlurına mahsus muvuzzullık rumlulan büyllk bir keder içinde bırak· Jarında Verilmesi evvel- sona çeşit çeşit dalkavuklukların, blz za- re.mıi geç!dc iştirak ettik. Yollar dolu ldl. 
mu-ddetlerı· tumamlaltırıJır. mıcb. ·ı" d'l . J K Apartımanlarda, evlerin pencereleri tıklım .. " Ce 1 an e J mJŞ 0 an 1- vallı Yunan milletinin başına ne gaileler k 

Müdde 5 - Bu kanun neşri tarl- Bu keder, onun gibi temiz istidatlı, açmadı? Başımıza hangi feld.ket gelse ye- tı lım dolmuştu. Bizim arkadaşlarda talim 
hinden 1 ikinci kanun 1940 tarihine ka· memlekete her zaman mllflt mDs- ZJ}ay balOSU illUVakkat ridir. Biz akıllanıp nslanmadıkça ve ba- <>iz olduklarını hiç belli etmiyorlar, mun • 
d"r muteberdir. tesna yaradıhşh bir evladı kaybetmek- bı'r mu" ddet teht'r tazam adımlarla yürüyorlardı. Biz yürtı • .. ıçın şımızda Venizelis gibi siyaset san'atk~r -

Madde 6 - Bu kanunun büknmle- ten ve bıraktığı boşluğun bir daha dol· ıanna yer verdikçe, ferahlığa kavuşma _ riükçe alayı seyreden halk, gürlüyordu. 
rini icntya lcra Vekilleri Heyeti memur· mayacacı bilmekten geliyor. edilmiştir. mağa mahkümuz. Evlerin Uzerinden başımıza bir çiçek yat· 
dur. Bu büyUk kayip karşısında kederli • • • muru yağıyordu . 

· ÜçUncU gurup TUrkiyeden mllbadele 
ailesine ve onlar kadar kederH olan bü· Erzurum öüı·etmenlcrl tara- Yaşasın Tt1rkler, y~asın Mustafa 

l 1 t I tı b d suretile oraya giden muhacirlerdi. Onlar 
istinaf Komisyonunda tün Erzurum u ara az ye er eyan e e· fımlun \"oksullar Kurumu llll'll· Kemal, diye haykırıyorlardı. Halk bızt 

ise: riz. faallnc 3 lhu·t ak~mı \'Cl"lle- kendi askerlerinden çok, pek Ç-Ok fazla 
istinaf Komisyonu evvelki gUn top

lanmış ve EO şuhsa ait iltr~zl(lfl tetkilc 
etmiştir. Cumartesi gllnü mahallen tetkl· 
kt icabeden bir takım binaları tetkik 
edecek ve kararım verecektir. 

Bugece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir 1 

ce(jl C\'Velce ilan odllml~ olan - Biz sizdeniz, cneleroe kardeş gibi, heyecan 'Ve muhabbetle alkış.almıftl . 
müsumeı·e muvakkat bir mütl- ayni millet terdi gibi ya.,adık. TUrklyede 
det için tchh' edUnıl~liı'. geçlrdiğlmlı mesut gUnlerl bir türlü bu - ClBAD BABAN 

ıamıyoruz. Diliniz dilimizdir. Gelin blzim-

l 

Edebi Tefrika No: 75' 
----------------~~---Evet anlaşamamışlardı. Hac~r artık anlaşmaları için hiç bir 

mani kalmadıtını 1 evlenmelerini sOyloyordu. Bunun için de 
onu çağırması •Barışalım, . sana inanıyorum,, demesi lazımdı. 
Genç kız ne yapacağ.nı, neye karar vereceğini şuşırıyor, tered
dUt içinde bunalıyordu. Ressama • Gel • demek yalvarmak gibi 
bir şey olacaktı. Evet Akif Cemal htılA aynı ateşli, çılgın 
aşkla seviyordu. Peki netice ne olacaktı ? Ferda bunu iste· 
mlyordu. Kafasının bUyn bir sUkCınete, dinlenmiye ihtiyacı 
vardı. Halbuki bu mesele Ozerinde en kOçOk lir dnşonce 
karursızlıktan doğan heyeoanhır altında bunalmasına sebep 
o1uyordu. hte Aktr Cemal bahsini kaputmak istiyerek ortaya 
Yusufun meselesini atması bu sebeptendi. 

Birdenbire sll"l~erek başını kOşke doA-ru çevirdi. Hacer de 
döndü. Pencereden kllçllk bir hizmetçi kız eğilmiş içeriye 
girmeleri için sesleniyordu. •Hanımefendi akşam serinliği 

"'çıktı, Ferda hanımın üşQyecetini söylüyor,, diyerek içeri glrdi, 
Ferda •nen OşUmOyorum. diye mırıldundı. Hucer saatine b·aktı : 
•Yediye geliyor dedi. LUtfnyü karşılamıya iskeleye ineceğim. 
içeri gldip ceketimi alayım .• FeJda "Lütfen söyle de bana da 
-ceketim! getirsinler., dedi. Genç kadın köşke do~ru yilrOdO. 
Fakat birdenbire gene dOndn, Perdaya yaklaştı. Ytızüne dik· 
kat~ bakı: 

- Ferda sana on bir sua1 soracağım. Yusuf hakkındaki 
ftkrin nedir? V.e ona Yerecetln .cevap neolucaktır? 

Ferdanın dudaklımnda bafif bir tebesıüm belirdi : 
- Yusuf hakkında çok iyi hisler besliyorwm. Onun gJbl 

mert ve iyi erkeklerin aıder olduğuna emmim. 
Haoer merakla dinliyordu. Genç kızın dOdaklarmdaki tebes· 

dm kaybolmuştu. Ağır ağır devam etti: 
- Vereceğim cevaba gelince .. Zaten mektubunu okuduk-

- ,_,, dlU &oviit~ıncd, ıkesı bu .cevabı dOJÜUmfi§tnm. 

le, vatandaşlarını1Ja gezin ... Atına da., Yu- (Alt tarafı f Oncilde) 

Mahkemenin neticesi ne olursa olsun ona aynı şeyi yazacak· 
hm. Dost kalmamızın en doğru hareket olduğunu .. 

Hacer halazadesinln omuzunu tuttu: 

- Yusuf dediğin gibi çok iyi çocuktur Perda. Cevabına 
epey kederleneceğlni dUşllnerek OzUlUyorum. Bununla beraber 
başka tOrlü yapıp ona mnsbet cevap vermene de imk!n yok. 

_Genç kızın omuzunu müşfik bir hareketle okşayarak ilave 
~ttı : 

-:- D-=min l?enl susl~rmak için qu Y ~suf me~eleslni ortaya 
attığını. anlamadıAı~ı ~annetme. fakat b~n g~ne ş~nu söyle: 
mekte ısrar edeceA"ım, sen Yusufun teklifine Qenzer bir teklif 
karşısında ancak bir kişiye • Evet ., diyebllirain, sovdiğ"in ve 
sevildiğin adama, Akif Cemale .. 

Ferdanın cevap vermesine meyd.m bırakmadan arkasını 
dönerek köşke doğru uzaklaştı. 

Hace'? kocasını vapurdan alıp d~ndQğU zaman Perdayı gene 
.aynı yerde bul<!u. Oerıç kız iskemlesinde hareketsiz duruyordu. 
Karanlıkta yilzll daha beyaz a-örünQyordu. OözlerJ uyur gibi 
kapalıydı. Onların bahçeye girdiklerini duyar duyma~ ~irdeµ
bl.re gözlerini açtı, yerinden kalktı. / 

Hacer sitemli bir sesle~ 
- Ay sen hala içeri girmedin mi? diye ynnına yaklaşmıştı. 

1brahf m Lütfü •Mehtap o kadar güzel ki doğrusu koltıy kolay 
içeri girilmez. di)'ordu. Ferda gülnmsemiye \)alıtarak batını 
kaldırdı. A1 beyaz muhte1em l;>lr çiçek gibi ~orıa lioivert JO· 

mayı Rüslnyordu. Yıldızlar pırıl pırıldı. İçini ~-ekerek: 
- Sahi ne güzel mehtap var bu gece 1 dedi. 
Karı koca bakıştılar, ikisi de onun vapyalnız bir çam da· 

lının altında kaldığı mUddetçe bir kere bile mehtaba bakma· 
madığını anlamışlardı. Onlar ~a be~li etmeden içlerini çelttiler 
ye genç kıı ortalarında olduğ~ halde seşsiı aqımlar~ ~öake 
doğru yllrüdUler. · 

Yemekten sonra köşklln fist katındı1ki terasta toplandılar. 

lbrahim Lütfü pek meraklı bir safhaya girmiş olan muhakeme· 
yi onlıtlıyordu. Bir aralık karısına •Gııliba kOçük bir seyahat 
yapacağız seninle dedi. Bu mahkeme temyize intikal ediyor, 
Ankaraya gitmek icap edecek, beraber gitsek fena olmaz. 
Genç kadın cevap vermeden annesi söie karıştı : 

- Hiç te fena fikir değil, o kadar methini işitiyoruz biz 
duha görmedik. t'ırsat dUşmOşken Hacer ıörmnş olur. 

lbrahim Lütfü hemen kayanasına dönerek : 
- Sizi de beraber alırız dedi. 
fhtiyar kadın gUldU : 
~ ~ran~za bir de ·kara çalı la~ım d~ği~ ml ra .. 
Karı koca gUlerek bu sö~e itlraz ettiler. ijacer opu b~rab~r 

göLUrmek için ikna etmiye çahwıyordu. Ferda biç söze karı•
mamıştı. Onun çok başka şeyler düşDndüğU belliydi. 'ferasın 
bir köşesine çekilmişti. Ellerini çenesine dayamıı, ıemayı ser· 
rediyordu. 

İbrahim Lnttn yerinden kalkarak ona yaklnşh. GOlümse· 
yerek omuzuna dokundu: 
· - Seyahatten bahsettik te aklıma geldi Ferda. BugOn köp· 
J'Üntln ü1erlnde ~erim ~amığı gördOm. • Halırıan~ak için 
on beş ınnu kaldı, Ferda n~ye· karar verdi, gidiyor mu? 
dedi. · ' ' 

Onların konuşmalanna kulak veren Ferdanın halasının yit· 
ıünde hem,n sıkmtıh bir ~ana 9elirmıvt1. O ela : lifa karıtt•: 

(Aİ'ffll Nr) 
1 

s 



EN SON HABE RLER.9 
Cenevre toplantısına 
iştirak edecek heyetimiz 

1'Qr Ankara, ı [ A.A. ] - Hariciye siyasi Mllsteşarı Numan Menemencioğlu 
to k delegasyonu ile dlln akşam Jstanbula hareket etmiştir . Oradan da Hatay 
~lantısında bulunmak üzere eenevreye hareket edecektir. Heyet profesör Şi-

i ve Etem .Menemenci oğlundan müte\iekklldlr. 

Neşredilen resmi tebliğ 
~ Ankara, 28 [ A.A. ] - Balkan Antantı Konseyi mesaisini ikmal ettikten 
t,nta. resmt bir tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde umumt politika, mllşterek menfaat 
llıQ karşılıklı münasebetlerde tam bir gOrüş birliğinin mevcut olduğu, CeneYre 
letı taseseslnln sadık azası kalmağa azmedlldiği ve Cenevre eserinin kendi polf tlk 
tlt klluerlne ve cemiyetin bUtlln diğer azası müvacebesinde tam müsavillklerlne 
ltı-Yct prensiplerine uygun bulunmasının lazımgeldiğl, Akdenlzde sahildar devlet
~ den her biri ile iyi mnnasebet ve iş birliği politikasına devam edileceği, Ha· 
bJ!•tan mese1es1nin malQm safhaları geçirdikten sonra Antant için gayri mevcut 
, reldlği, Yugoslavya ve Romanyanın İtalya Kralı ve Habeşistan imparatoru 
ırıetdlne yeni elçi tayin ettiklerinden Tllrkiye ve Yunanistanın da icabını yap· 
~rı lbımgeldlğl kanaatına vanldıA-ı, ispanya işlerinde ademi mndahale pnltti 
et na devam edileceği ve general Franko hllkOmetile temas tesis ve bu suretle· 
te 0nornlk menfaatlann mubufazasınm temini maksttdile ajanlar yollayabilecekleri 

kabuı edebilecekleri kaydedilmektedir. 
~ Tebliğ aynca TOrk ve Elen murahhaslarının Türk - Yunan Antant kordlyal 
~~tından doQ'an iş birliğinin mevcut tadbhütler çerçi vesi dahilinde genlşletilme
ı..• ınutazammın bir TOrk - Elen munzam muahede projesinin de tevdi edildiği 

rlb edilmektedir. 

OGU 

Benim görüşüm 

Hey gidi günler 
~~ellıl TAŞlill\ 

Tarlht evrakı karıştırırken eli -
me şöyle blr vesika geçti. 

"Darülhik.meden 26 Muharrem 
340 tarihinde bllvürud erkeklerin te
davisine malı.sus hastahane ko(uş -
larında hasta bakıcılığı vaz.ifeslle ka-

3 . 
MUHA~IRLERIMIZtN MEKTUPLARI 
--------..-..-------------------------------

Yusufeli yolları 
Artvin· Yusufeli - Erzurum yolunu 
Çoruh vilayetinin şah damarı olarak 

kabul etmek lazım gelir 
dın1ann tanıt ve lstlhdamlannan I Artvirı muhabirimiz Ceımtl Ar-' de Yusufellye doğru işe başlamak arzu ve 
şer'an caiz olup olmadığına dair vaki perin okug11cular1mıza Yusuf elini hevesi gittikçe kuvvetlerun ktedl 
olan ı tlft t arılatan mektubumm ilk kısmım . _ e r. 

s aya cevap ır. dün 11e,relmı6lik. Bugiln de l 'u-' Ögdem civarındaltl köyl~r de Veeen-
Cevap: l\leallne nazaran hasta aufeli11m kallwınıası içirı mulıtoç g·et~ inmek lçln faaliyete geçmlf bulu -

ricali ecnebiye bakıcılığında taJfeJ olduğu yollarla ilk bD61aki /illi- ııuyorlar. Yenl kaymakamın yol Lşlerine 
nisanın istihdamları muvatıkJ şer'f 11açl1ırı~ıı lllılatan clif}er kısmım çok ehemmiyet vermekte, adetA mınta • 
lif delildir • ., ııeıredıgoruz.j knlar nrnsında rekabet uyandıracak hlm-

Yanı sözün kısası ecnebi adam- Yusufeli mıntakasının ekonomik kal- metler ısarfetmekte bulundu~nu mem • 
lara kadınların hasta bakıcılık yap - kınına bakımından, mıntakanın l~inden nunıyetle haber alıyoruz.Zaten yol bahsin 
ması .şerlate muvafık değilmiş. geçecek 1k1 ana yola Thtıyacı vardır. de lçlnl çeke çeke 1lrzulu ve ateşli bulunan 

Okudwn ve güldüm. 1 - Artvtn - Veeenget - Ersi.~. alışkan Yusufeli halkına lhım olan bir, 
Bu şeriat fetvasının tarihi 34(l Bu YQl Yusufellyi bir taraftan vtla.yet baştı . Böyle bir halkla, vllA.yetçe de barut 

dır. Yanı ömrü de henüz pek tazedır merkezine ve bu vasıta ile Hopada sahile ve malzeme temin edildikten sonra, mu-
Koca şeriat baba; meğer kılı bir tarafdan da iktsadl bakımdan yakın vaffak olmamaya imkA.n yoktur. 

kırk yarayım derken, yıllarca çam münasebeti olan Erzurum muhitine bağ- Bu suretle Yusufeli mıntakasında 
yarmı.ş ve devirmiş te farkında ol - lıyacaktır. Erzurumdan Erslse üç sene ev- merkezı bir vazlıyette olan Vecenketten 
mamışız. vel yol gelmiş, yeni Çoruh vilftyeti de iki biri Erzurum, biri Artvin ve üçüncttsü Ar

Acaba kara cübbeslle kadı efen- c:enedenberi Erslsden Çoruh suyunu takt- havı istikametinde uzanacak ana ticaret 
dl hastalanıp ta bir ecnebi hastaha- ben Artvine doğru ilerlemekte bulunmuş- gUzergllhları ve bunlara dökülecek köy 
neye yatırılsaydı; ıztırap ateşler• +;ur. Yol halen (Aşağı.köle.le) e gelmiş bu - yolları , ayni zamanda toprak altında u _ 
içinde kıvranırken, kefere bir hasta 1 unmaktadır. Artvin vllA.yet merkezini k.a- yuyan demir, b&kır, kömür madenleri gt
bakıcı hatun şefkatli ellnt alnınıı ı:a muhitine, Çoruh amntakasını da iç A- 'll hazlnelerln de kaıpısını açacak ve bu-
koyarak hatırını sorsaydı, hazettm 'ladoluya bağlıyacak olan bu yolun 1dart, ~UnkU fakir Yusufellni göz kamaştıran bir 
et inden, imandan mı çıkıu-dı? lk17!sadl ve bilhassa mllll mUdafaa bakı- <sUratıe 'kalkındırmış bulunacaktır. 

Ne dersiniz? ~ ·~ . . . .. . .. mından ehemmiyeti vardır. Sarıgöl Zapğapur köyünün bir ma _ 

H l·ııerı· n Roma seyahatı Köftehor belki de çıkardı Yusufeli kaza olalı bağlı <>ldu~u vilrı- ~ailesidir. Burası yalnız o mıntakanın de-
Aradan pek kısa bir zaman v.ecU vet valilerinin, hatta. normal teftlşlertn - ~11. bütün Yusufellnln, hatta. Tortumun 

• Bcrlln 1 [ A.A. ] _ Bay Hltlerin ltalya seyahtttı Mayısın ilk ı:; gOnll BuQ'ün biz kadmların as'kerllitl - den uzak kalmışsa bunun sebebinJ yolsuz- da pazarıdır. Bu pazara her cuma günü 
t ısinde olacaktır. Bay Hitler bu seyahati esnasında Romayı ve Napoliyl ziya. nl düşünüyor ve kanunlannı hazır • lukda aramamız lA.zımdır. Sonra bu yo- ~ıvar köylerden, Ersls ve Tortum mınta _ 
L edecek ve Romada birkaç gün ka\arak yapılacak olan manevralan seyrede· tıynruz lun Yusufeli nuntakasına yapacağı eko - kalarından alıcı ve satıcı yüzlerce insan 
~· . Rev ıztdi 'f?ftnler. nomik hizmet ve dlığer mühim lbakımdan ve en az 200 hayvan gelir. Sarıgöl mın • 
.____ da karşılayacağı milli ihUyaç üzerinde takasındakl köyler arazilerinden nihayet Bu s~ne İngiliz Moskovada kapatılan Gazetecı· ve durmak bile fazla olur! Uç aylık zahire alablllrler. Mütebaklslnl _. k ] h ] Bunun lçlndlr k1 Çoruhun değerli va- kısmen Arhavlden ve kısmen bu pazara 

d OnSO 08 ane er h t •• •• ı Usi Koraltan, vlllyet parti kongresinde gelen Ersls ve Tortum satıcılarından te-
Q f USUna Moskova 2 - J.:stonyanın Moskova a ı r gonu (devam ettlğlmlz Artvin - Yusufeli - Er- ınln ederler. Sarıgöliln mübadele edUecek 

S rf } k konsoloshanesi kapanmıştır. Danimarka (Vst tarafı ı incide) zurum ıyolunu vilAyetlmlzln ,şah cıamarı be-lll başlı mahsuıu yoktur, bunları para a edi ece para da Moskovadakl konsolohanesinl kapa· "Vay efendim, flh\n ve falA.nın ismi olarak biliyor ve üzerinde o şekilde çalı- ile almak mecburiyetindedir. 
tacakhr. yazılıyor da biz niQln mümtaz zevat <ilye ,ıYQruz. Ancak milyonlarla başarılması İşaret etmek llzımdır kl, Sarıgöl mın-

b(ılondra, 2 - lngllterenin bu sene Yugoslavya • Avusturya geçtşttrlliyoruz? Biz .k.imiz? Niçin ısmi - mümkün görüen bu yol üzerinde işe baş- takası Çoruh Ardanucu ve şavşetı gibi 
lec 1~ diQ'er senelerden çok farklı Ticareti miz yazılmadı?,. tıyalı pek az olmuştur. Pek dar ve takır katır yetiştirmeye çok elverişli oldutuna 
ıı,~tır. Bu seneki bDtçe milyan bul· y 1 .1 A Gazetecı önüne gelen her insanın ->lan vna.yet biltçesne bu t,in hemen ba - ~öre değerli kaymakamının bu lJl de ele 

ur. Belgrat ,d2 - lugos. avya ı e hvus· kendisinden 
1

rahmet görmek istediği b1~ >anlmasına 1mk~n görüemiyorsa da dağ- ı.ı.lması, gerek Yusufe111ilere ve gerek bU-
0 turya arasın a yapı an tıcaret mua ede ' , · 

ti tdu için ı 10 milyon, hava kuvvet- b " d . . . . 1 vasıtadır. Nişanı mı var dliğllnü mü vnr ar deviren Çoruh halkının bu ~te zama- tun memlekete karşı takdire değer bir 
h..ı~ln 102 buçuk nıtlyon lngillz lirası ugun en ıtıbaren merıyete geç?1ı!t r. tl<'.arette kendisini reklAm mı ettirecek: "la müttefik olsa bile mutlakn muvaf - hizmet olarak ~klenebillr . 
...._t kabul edilmlttlr. Çekeslovakya Efçısı nazan dikkati mı cebetmek istiyor? Gel _ ra1t olacağına asla şüphe etmediğimden - Erkinls mıntaltası zeytin ve hurması-

Ankaraya geldi c;in gazeteci... 11.r ki gözümüzü kırpmadan büyük bir ü- nı İ.şhan ve Tavasor köyler! il?.erlnden bl-
'-' k b d A k 1 ç k ı k o t Amma iazetecl onun melmeket hesa- mitle işe başlamış bulunuyoruz. Vil~yet rl Oltu yoliyle Oltu, Hasankale ve San -, .. an in cenu un a n ara, - e os ova ya r a 1 111 f li t ·~ 

~ El ı 1 b - A k 1 1 ti bına yaptıtı fena bir feye mı işaret etti? tlarei hususiyesl vesa tı e aa ye mu kamı.şa ve dlğerı Tortumun Gölbaşı mev-
h b 1 ç s ugun n araya ge m ş r. · rd d • JnU are e er Elçi Huriclye Vekili 1'evrlk Rüştn Ondan kötüsü yoktur, -şantaj ya.pmLŞtır, ':>öylece devam ederken bir tara an a tll ve Erzurumun ~oseslyle Erzuruma sev-

l.oncı Aras ve Hariciye erkAna tarafından para alm1ftır. ilh.. . ·{olun müvazenel umumiyeye alınarak in- ketmektedir. Fakat bu patika yollar ber-
ilin ra, 2 - Japon kıtaatının Ntın· karşılanmıştır, Oenlf okuyucu kitlesi ga?.etecllerden ~a edilmesi 1çih de teşebbüs ettik. BUyllk battır. Bilhassa Tavasor Ue Qıtu arasın -
İlilCcnubundakl bir hatb terketttklerl Yeni Amerikan harp mimlyet bekler, samlnll olmayan gaze _ <\tatur~n iradeleri altında vatanı çellk daki dere içini takip eden yol çok ıbozuk 

111 b llıcktedir. Bu taraflarda Çinlilerin • • teclnln yazısı okunmaz, okuyucunun ka _ ı.ğlarla örmekte bulunan CUmhurlyet hU- olup burada her sene bir çok kazalar vu-
lrııslkr taanuza geçmiş oldukları 80• geınılerı naatine uygun gelmese dahi, eğer gaze _ l{(bnetinin yakında bu yolu da ele alaca- ku bulmaktadır. Erk1nls nahiyesi halkı 
~ tadır. Londra, 2 - Amerikanın 35 bin teeinln samımı olduğuna okuyucu kanlse 1ını büyUk bir limitle bekliyoruz. Şurasını Oltu mıntakası içinde kalan bu tehllıkell 
E)~llıanyada tekaüde ton hacminde }\arp gemlleri lnşaaına onu hürmetle, takdirle karşılar. 'rnydetmek isterim ki: , ben Çoruh vallsl yolun bir an ~vveı tamirini Oltu kayma • 
1;,,,;;\1k karar verdiği bildirilmektedir. • • • 'Sıfatlle içlnmde blr umde olarak, tahak - kamından rica ediyorlar. 

edilen generaller Nevyorkta bir çocuğu Şu .satıranmla anlatmak istediğim 'tuk ettrmek istediğ!.m bu yolun inşasını Yusureıı arazisi ıı~nt.ş mikyasta ve bu 
Scrıı d 1 şudur: Okuyucu lbilmelidir kJ, . gazeteci belkJ memuriyet saikaslle ikmal edeme- arada ağır cüsseli 'hayvan beslemeye mü • 

n, 1 (A. A.) - iki Şubatta ta· . kaçır l ar hususi hayatında herkesin dostudur. den ayrılmak leabederse benden sonra ge- salt değlkllr. Her evin kendl.ne göre blr 
tc 8evkedllen Genraller dDn Ordu· Nevyork, 2 - Zengin bir avukatın Fakat 0 vazifesine başladı mı, dün bera _ ıen ala.kadarlar bu imanlı karardan asla veya ikl lneğt bulunablllr. Bir ımiktar keçi 
:aınen alakalarını keserek vui- o~lu mektebe giderken hnydutlar tara· berce oturup eğlenditl bir adamın fena- geri dönmemell.dlr. Ve Qoruhlular bu ka- ve bljlk tabir edilen her bl.ri s - 10 kll<>luk 
en aynlmışlardır. fınden kaçırılmıştır. _ lığını görünce Amme namına gazetesine ran yılmadan ve usanm~an mukaddes ufak cinste koyun ibeslenlr. Bu cins ko • 

~ yazmağa mecburdur. Yazmazsa. vazifesini 'bir mefh\Un halinde taklp ederek mutlaka yunların ne .sUtUnden ve ne de nihayet 
~rz u Ta 1 a yapmam14, karııne hiyanet etmiş olur. o tahakkUk ettirmeğe çalışmalıdırlar. Olt - 200 ıgramhk ytlnl1ıuten bLr istifade beklen· r u m u n v satırları yazdıktan sonra, beraber oturup tltinlz yerlerde uşanmaz Qoruhlu kardeı· mez. Ancak, halk bunları. inbat kuvveti 

Ş 
• · t< • d • ' eğlendlğl ar"adqile ytne dost olmak ıs- leri~e bu dileğLmlzl blldinneA'l unutma- az Q!l.n tarlalarını beslemek bakımından a m PIY"ll u , ... _ 1 r ter. Belki razı ise ne llA., delilse ~en~l yınız.) gobo coşkun Ua-delerle bu mevzu 11· kübre batın için saklar ve buna mecbur 
~ '!l I' blllr... zerinde arar etmişlerdi. dur. Yusufelide bu bljlk koyun meselesi 

Pazar günü başhyacak olan müsabakamıza Qazş~\ ısıecıt\nl yazan ve ıstediğtnl 2 - vecenget - sangöl • Arhavi halledUmesl icap eden" bir mevzudur. Bu 
yazmayan bir serden 1geçtı değildir. o a- Mıntıkayı en kısa istikamette sahile koyunların •beherinin abm satım fiata 

girmek İStiyen)er, idarepıize ffiÜf~C~atla de8eslne çarpan her hAdlseyi kaydetmekle bağhyaeak olan bu yol Yusufelln1n çeh - 150 - 160 kuruş olduğu halde sayım ver· 
\simlerini kaydettirmeUdirler mükelleftir. HA.dtseler karşısında tama - resini derhal değ'~tır~ek kadar mühim- glsl, her biri, 25 - 35 kilo ~len bUyttk lruy-

t......._ men objektif bir vazıyet alm~ meo - ctir. ruklu dLğer ova k.oyunlannınkı gibl, 40 
'-t ~~da :iyi tavla oynayan - ı Müsabakaya girmek için dün burdur. Hatır için yazı yaz. veya hatır Yusuteıt bugUn, denizden gelen ltha- kur1,LJtur. Yusufelililer bu yüzden matdur "'hda tertip ettlttmts birinci- lslııılcrlııl kaydeUlrenler için yazı yazma şekUndeki bir tekllf, me- llt emtıasını kısmen TrabZon - Erzurum olduklannı söyllyorlar. Bu, Yusufellnin 
~- bakası önümüsdeld pasar 1 - Transit yolu snrveyyanlarından mura rüşvet teklif etmekten zerre kadar ve ttopa - Artvin gibi dolambaçlı istika - asırlık blr ımeselealdlr. Yapılan bunca mü· 
~~ )apııacaktır. MbaNkalar için Ekrem Burcu. farklı delildir. "\W~~Hlen, oır lWIUl~nı <la aogrucıan aoi- 1 racaatın gözönUne alınmadıtı g6ren Kur· 
~ 't, Aldıtımız ıtbl, Sakarya 2- Kadıotlu hanı mDsteclrl Cev· Bu mevzua sırası geldikçe sık sık te- nı.ya ar.nav,aen ~eııun euneJtııea.lr. 'l'rao- lban adında bir Yusufelili 300 tar1hlnde 
~Na.ne kıraathaneleri intihap det Turan. mas edecetıı. aon - J:;rzurum - Vecenııet 5ıa, Hopa -

1 
bu biJiklerden birlnl almış btanbula gö-

\t lt lr. Pazar günü oyuncular sa- 3 -Terzi Servet Deryalı. clHAD BABAN Artvin - Vecenget 171 klıometre olduğuna türmllf, (lnanmıyorsunuı, itte ~l~ "°'" 
~; Sakaryada, saat 18 da _.. 4 - lkigöbek bamamcısı Neşet Kırk- iore 90 kilometrelik Arhavi - VecenKet 1 yunlar bunlardır) demiş, faka\ (sen blzl 
~llt iUraathanesfn"e aynlan pınar. y } } } • yolunun Yusufellye aıren emtianın nor -! aldatmak için koyun deill, kuzu a.lup P· 
~. '"1la ınt&abakaya {lrecekler • 5 - Ziraat Bankası bqQ'day mQba- Uilail l ar a yeni maı ıat:.Umet.1 icap ettiğinde bir an t.çin 1 tlrml~ip) qlye dlnlemeınlflet: 'bllel Bu 
lı. ~ yatt memım~ ekİIJ)"r Kbım On- muahede tereddöt eıdllemez. jçevaptan müteessir olan Kurban ata bu 
'l 'l kttlde lldslnt q~•r ıa· geren. :su yol, Erzurumu da vecen.get ~ -

1 
yUzden Yusuf elini terke<lerek Bursayk 

~~t~f'r n bu pllpler ara • 6 - Ziraat Bankası buaday ve te· (Öıt tarafl t lnelde) rin<len 270 kilometre gtbl kısa blr mesa • göçm~! 
t;'t '-~b"ka~ deva. ecUlerek, ker depo memuru Rifat Gençal Ankara, 1 {..\. A.) _ Yııgoslttv feden Arhavide .sahile tndlrmiş olacaktır.~ 11ayva11 sa.yım verglsinLn indirilme· 

· 'hneu mo7dana 91bnlaeak- 7 - Ziraat Bankası muamelat me- Başveklli Bay Stoyadlnovlç dün akşum Bu yol dahl Eizurwn - Artvin yolu - sını temin eden bir kanun proJe.slnln. 
~ ~IG muru Kadiroğlu. lsbmbuldan Belgrata müteveccihen ha· nun umumi müvaı.eneye devri şartlle, vı- 1 DUyllk MiUet MecUslne verilmek tızıere bU-
i'"l '8bakaya girmek lsUyen- 8 -Ziraat Bankası muhtt1t1becl mua· reket etmiıtir. lsttasyonda lstanb.ul Vali· lAyetın beş senelik natı.a pr-0gramına a - 1 ıundu.ğu haber alm.m&ktadır. Ctımhurtyet 

'&ba ı ı lbr hl o k si, Mevki Komutanı, Emniyet dırektörn, · · ı ~ün il hlan akfllma kadar v n a m uysu mao. matbuat mOmessilleri ile Yu~oslav sere- ımm14 bu ihtiyacı yakından kavram14 bu-
1 
hi.Udhnetının bu meseleyi de e a-

~, --~" nemlro müracaaUa 9 - inhisarlar sicil Amiri Behçet retha~esi erkAnı ve ~ü'tün yükse~ mek· lunan Sangöl mıntakası köyleri dah&. laca.tına •üphe ;JOktur. 

'
'-'g,J.lnı · k"y~cUlfmelerl 'A· Kara. teb ta\ebelen ve ki\labatlık bir halk ~tt- §imdiden töy kanununa dayanara.k Ve .. Maamafih Yusufeıwıer bn cılız hay-
-~ lR - inhisarlar vezne~.ııı P.mer ~r- ıesi tar11fınd11n uturtanmışlardır. Masa- cenget mı:w.klinden P.arhal suyun\l ta.ki - vanlardan vu geçerek orta cl\ssell koyun 

~Jii .. 6ba~ada Şrıurıımun tavla d~motlp. fire Be\ğ'rat e\çfmf~ C~kme<ıeye "adar ben sarıııöl ı.stıkamettnde 1fe bfalamı4 neslini ttıretseıer daha yerinde ve dah• 
ili ·~ıu,. k k t k t t - inhisarlar yaı tuılaıı memuru 1 refaket edecektir. Yapılan tezabQrat ı 

bfel .. unu auıınea ıa a ay· Silim Polad. tren 16ıden kaybohuıcayt ka~ar tS•· j'e u~ tnometrtllk kılının toprak tem •
1 
fayttalı blr ~ ohırlar. 

bediyo voreoeaıı. = •· ,~ t\lllfUr, 1'fl ~\h'Ulnlt 1)uhımn••~dı~ Arha'14c , • 

• 



DOGU 4 

EN BÜYÜK İNSAN -E;zurum Belediye 
Talimatnamesi 

.. 
TÜRKiYE 

CUMHURiYETi 
(tlst tarafı 2 incide) 

Yolda ilk alkışlanmağa başladığımız 
zaman doğrusu içimize bir korku düşmüş-

bugünkll. kadnr kuvvcUi değildi. Fakn.t o 
zaman dahi milletler arasındaki soğukluk 
muhabbete kalbedilmişti. Ben Atatürk'c 

ı -. 
t 

tU. Acaba? demiştik, Yunanlı dostlarımız, ynlnız TUrk mllletınln inandığını değil, 
1 

1 Hazirandan itilmrP.n tnthıkmn 
haşlan ncab olnn talimntnnmerıln 
mnrlr/e m:ıdde neşrine de11nm 
ediyoruz. Aliik11darlar kendile
rine 11it olan kl!umltlr için şim· 
diden h11zll'lıklar1111 ııııpmağ11 

başl;ım;ı/uiı rlar. 

ZiRAAT 
BANK ASI hatırımız hoş olsun diye bize tezahürat. dost Yunanistanın başvekillnln de tahas

mı yaptırıyorlnr? İlerledikçe ve alkışların, silrle hayran olduğunu gördlim. O günden 
yaşaların, sonu kesilmedikçe anladık ki.. . bu yana hayli hlldiseler oldu. 
mlllet bizl seviyor ve alkışlıyor... ÇnldarLs öldü, Venlzelos öldU, sivri 

Klllsenln yanında yer aldık. Çaldarls, bıY'kl1 , abus çehreli Kondllls vefat etti. 1 
Kondllls askerleri V·~ bizi teft!~ ettııer. Yunanlstanda krallık llfm edildi. Bir 

329 - Bu esnafın sattıkları şey
lerin alAt ve edevallıınnın tıımıımen 

temizlendi~ine kıınaııt uyttnrlıracnk 

buton IE>thi rleri' alına lan mecburidir. 
Çaldnrls hemen hepimize ayn avrı "hoş zamanlar knlllin knllll ufak bir fırka sa- : 
geldiniz .. der glbi baktı .. Ve merasim de h!bi olan Eksela.ns Metaksn.s bugün Yu - ı 
nihayete erdi. nan rnllletlni disiplinle idare ediyor. Ara- 1 330 - Pişirildikten sonra tabak, 

kase gibi mevzuııta konulacak şey· 
ler<len vitrinlere konm11d11n evvel 
hir mUıidt'l be\..lelilmesi icHb Pdeı lf'
rin konulacağı ~·erlPrde toz vesttirn 
J!İrıtıiyecek şekilde .. laca~ tır. 

ııı c o dan seneler geçli. 1 

Otelde öğle yemeği yiyorduk. Çaldarl~ 
taraftarı meşhur bir bangerln oğlu oları 
mı~mandarmız geldl ve: 

- Başvekilimiz slzl öğleden sonra 11' 

tc: ırn.bul edecekler. Aranııdnn iki kişim~ 
bir heyet ayırın, dedi. 

Ben ve bizimle beraber seyahate işti-
ra.k etmiş olan bir bayan mihmandar ar
kadaşla bir apartımanın önünde durduk 
Evvelfı dördncücU kata çıkt:k. Orada bir 
başkası oturuyormuş. H:.zmetı;isl işaret 
etti: "Başvek:l 3 numarada oturuyor,, de
di. Mihmandanm•z bu bl.lglsizllğ1nden do
layı utandı ve kendisini mazur göstermek 
için: 

- Çnldarls kralcıdır, ama para.sız a
damdır, dedi. 

Dernek alt katın kirası daha ucuz ki 
4 numaradan 3 numaraya lnmlş. 

Sonra ben soruşturdum. 
Çnldarls 4 numarada hiç oturmamış 
Kapıyı çaldık, yaver act', mlhrnnn -

dar1m1zla bir ~eyler konuştular, derhal vo1 

gösterdi. Cn.ldarısın tebrlkıH1 kabul ett'°'! 
kan1nm önünde, VMl'. faknt cal~k bir 
ka.d•n olan Mqdam Cald•=tris ırllzüktü. B 'z1 

tçerl aldı. caldarls duvara. yaslanmış, a -
yakta d11ruvordu. 

- l-Toş ıtelcHnlz. dPrll. NQ "•l memle -
ketlmlzden memnun mu"unuz? 

Ben kendlslne cevap verirken, Madam 
Çaldarls arkadaşımı nlmı.ş, köşede oryan
tal blr kıı.napeye oturmuşlar, likör içiyor 
lar ve madam Çaldarls de arka.daş·mızın 
üzerindeki ötguyil tetkik ediyor, penoo 
bir yumağı elindeki uzun şişlerle yeni öğ
renmek istediği model mucibince örüyor-

du. 
- !ki Ustten bir alttan, sonra ... Ha ... 

Evet evet... Biz TUrk kızlan ne kadar da 
san'atklı:r oluyor"unuz... Ve arkadaş•m 
Madamın ~llerlnden tutarak örgUyU gö.s
terlvordu. 

B"n Caldnrlse. seya..hnt'mlzden ~avet 
mem,,un oldu~umuzu. Yunanlst'ln\ h{c 

ynd•rı:tamadığıınızı söyledim. Sözlerimi 

Bu ufak hasblhal maziye karıştı. Fa- ' 
ıt b~n eminim ki, dünyn.nın bir çıok yer- 1 

· "r'11de: 1 

- Ah bizden de bir Atatürk yetlşs~ ... 
T!lhnssuru artıyor, eksllmlyor. Ve 

E::ıı Pmlnlm ki .•. her geçen gün AtatürkU 
~arlhte rol almış büyilk insanların üzerin
.le yükselttikçe yükseltiyor. 

Ve het geçen gün, bu mesafeyi aç -
~·kça açıyor. Işte oun içindir ki, sırasına 
·öre Beri sürülen büyük mefahir kahra - ı 
.,anlarma, tarihi şahsiyetlere rağmen, ec-

CİBAD BABAN ! 
ebller her gün ziyadeleşen bir istekle: j 

- Ah blz!m de bir AtatUrkUrnüz olsa, 
Uye Türklüğü kıskanıp duruyorlar. 

ooGu 
İLAN TARİfESİ 

:o\ ııcl sayırmııı sm ıtlıııi 2!l Kuru:;. 
-. • • 
ti • • • iEl 
!'ı • • • HK> • 
4 • • • lf>O • 
a • .. • 200 • 
2 • • • 250 • 
t • • • 41HI ,. 

llAn verecek kiıııseieı DOÔU Gttze
tesi ldaı e MUılnrlflğOne mOrn<·naı etme 
tidirler. nevmnlı lh\nlar için husust 
lttrıff> tatbik edilir. 

Kırmızılı ilftnlarda larife hir misli 
rı,zJ.ıı~İlt> alınır. 

Adres değiı;.ltrmek 2!l kuruı:;luk oc· 
rete ltthiılfr. 

DOÜU Abone tarifesi 
~erll'Ugi ı 2 1.ir11 
Altı uyh~ı -: • 
LıÇ uyıığı 4 • 
Uir ııyhgı l ,no • 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 
SenE>llğl Lirtt 
Altı ttylı~ı · • 

331 - ôıcn l!ilıi kullanılan 
ml\şrııb:l ve salıenin sOt, ayran, şer
bet gibi şeylerin lçnislne dııldırıl· 
rıwsı vebu Öl<;Uble it,:ilınesi yttsıık· 

tır. 

Bi2 - Tatlı, ŞPrbet, gıızoz gibi 
şPyler iııııılincfe şeker, b •I, pekıııez 

~ibı maıldE>lerdeı . ba~ka şeyler kul
laıııııak ya.;ı-ıklır. 

3;33 - Bu esnııfın ıtükkaıılıırın 

ela su tesisatı bı ılun ,ıcak ıııeluıııuııı 
yıl<aııan kap vı::saire akar su ile yı
kanacaktır. 

- •18-
1\cılıve ve CtnJtaııdt>r. .. ~ 

334 - Peke, kanepe, koltuk ve 
iskemle gibi oturulıtcıık şeylerin 

Uzerleı i cllıllı tahtadan yııpılınış ve
yııbut mlirokerı gibi toz tutmıyıın ve 
su gE>çlrnıiyen şeylerle dU1~Un ola· 
rak kaplunıuı::; bulunınuldrı ıııecburt 
dlr. 

- 335 İskemle, mıısa vesairenin 
Uzerlerini çuval, keçe, hulı gibi şty-
1erle örtmek yasaktır. 

336 - .Fiııcan, kaşık, bardak, 
hı bak vesııirenin her .k ulhını~liirıııı 
müteakıp akar su ile yıkanması ve 
teıııız ve beyaz t.ıezlerıe kuru· 
tanınası meclmı tdlr. 

337 - Kahvecılerin hıuice ge· 
tirecekleri Çuy, kubve vesaireyi mun· 
taz.ıııı ve nıahıuz kaplar içinde gö· 
tUrmelerl mecburtJir. 

338 - Kab ve V•! çay salonları
nın mecmu sahıısı ( 40) murıtbbu met
reden ve hacııııları (150) mikap met
redeıı kü"ilk olamaz. 

339 - füıh ve ve çay sulonlı:ırı 
bol ziyi.t alacaklar ve tecdidi lıavu 

tertibatını haiz bulunacaklardır. 

ECZA VE ALAT 
SATIN 

ALI NACAK 

Trabzon Nafıa 
Müdürlüğünde~: 

1, A D S t 1 K 
. EksiltmPye konan f ş : 

IC8 ygır epOSU a ln8 ffi8 OmlS· Trnhzonda y11pılacnk ( 353562) Ur• 
yonun dan : < 89 > kuruş kPşir bedem Lise binıtsı w 

t _ Yirmi altı kalemde U kke ş»ntı kttpalı zurt usulile eksiltmeye kO' 
n m re JI nulmııştur. 

9 takım SÜ'1'i sıfat aleti. Eksiltme 1i - 3 - 938 Cuma günU sa· 
2 - Elli bir kalem veteriner alet· J at ondörtte Trabzon Nııfıa mürtorınğüll' 

lni. ., dA toplanacak komisyon tarafından '/'" 
3 - Seksım dört kalem baytnn pıhır.nkır. 

ecza. Bu işe ııit evrHkı keşfiye ve şartnamete' 
4 - 1 Mıırt 938 dt·n itibaren on t17J lira (68) lıuruş mukahilinıie TrabzD' 

heş glln müddetle ttçık eksılLıneye ko· Nııfıa müdürlOğünden tthnabllir. ısteye~ 
nulınuştur. ler bu evrakı tvnfıa Vekaleti y»pl işi"" 

5 - Tahmin be ı leli (2650) lirıtdır. umum ml\clQrlOğllnıie ve İstanbul Nıtfl• 
6 - İhale Mıırdın on beşinci sıılı ıııOılürlUıtUnde görebilirler. 

gUnü sııat on heştc Erzurumda Veteriner Eksiltmeye girebilmek için tstel<Ul:: 
ıirektörlnğü daire:ıinıle ynp1l <1 caktır. rin ( 1~892 )lira ( 52) kuruşluk muvıt 

7 - Liste ve şıırtı111rııe aygll' dPpo· kHt teminat vermesi, Ticaret odası vetj· 

tasdik etti. 1 1 
- Ben de, dedi, Tilrklyeye geldiğim OKUYUGU MEKTUPRARI 

zaman hiç yabancılık hissetmedim. İntı- --------·------

340 - J{alıvl:j veyu çuy salon
larında hararet uerecesi 16·18 sıra 
s111da olaCdk. Ve muhtelif yerl~rinde 
(tu1ssas ltjrıııometreJer bulunacuktır.) 

341 - Muşterilere ~etirilen çııy 
ve saireııin şekerleriııi içerlerintı 

katmuk veya şekerleri purçalaaık· 

tan suıırıt ıuiışteriye getirmek yu· 
sııl\tır. 

su direkıörlUğüııden verilecı·ktir. kası ve Nafıa Vekaletinden Hhamış yıf' 
8 - Muvakkat teminat yerine ko- mil e hhilliği VPSikası göstermesi ve Y') 

misyon para ıılanrnz. tııtı işin en büyüıtOnOn bedeli ( 1!)()(~, 
habat mücadelelerine· çıktığım zaman ve Bir Mtıklebe Güneş 9 - lsteklıler bu teminatın yüzde liradan ttşu({ı olmttması ve _ müte• 

yedi buçuk tutarı ohm (198) lira (75) hidin diplomalı mühendis veya mi~ 
kendi v9.tanımı gezerken içimde ne hisler sokınayan dıvar 
varsa, TUrklyeyi ziyaret ettiğim zaman 
da aynı hisler vardı. Anladım kl ikinci va
ta.mm TUrkiyedlr. O kadar · Türkiyeyi ve 

Kuruşluk b ılık" kt bu z olmııst veya bunJardıtn hirile mllştere 
ı .. me u veya ve ne JI' 

. nı:ıkbuzlıırı ve ticuret vesikalarlle Lirlik· teklif yapıp mukaveleyi birlikte ımıa 

Tilrkleri severim. 
Ş ları (s) yapan Fransızcaslle: 
- Bakınız, dedi, benim en sevdl~lm 

insanlar ... , 
Kafamı çevirdim. Yazıhanesin~n U -

zernide a~tın çerçlve içinde CUrnhur Rels1-
m1z'n ithaflı blr fotoğraf!slle ismet inö
nUnUnün ve Tevfik RUştü Arasın yine ya
zılı birer fotoğramerl vnrdı. 

- Mucıtafn Kemal. dedi, çok bUyUk 
bir ın~a,'1. hııyrı.tta okuduaum, 2ördll~Um. 
ta"'ıd•ğım insanların en bilyUklerlnden 

biri. .• 
B"n hemen cevnn verd'm: 

- E:kcıel,ncı. dedim. vıın·l•vorsu.,uz ... 
Muc:tat~ Kemal tan•d1~n·z 1ııo;nnların en 

- Bmıkm, sizt biz ge1dirPtim. Dost 
O gözünü açmış, ne söyllyeceğlmi 

bekliyordu. 
.._ GtirdilğUnUz ,okuduğunuz, dUnva.,., 

da gelin geçmiş insanların en btfyUiffidilr. 
M'lda.m öre:UyU bırnktı. Yanımıza so

kuldu. Kocasına: 
- Anlıyor musun 9 dedi. Türkiye nl

t1n kuvvetUdlr? 
Çaldarls gülümsedi! 
.__ Hakkın var dostum, dedi. İste -

rnlyerek, bilmiyerek bizim <lerd!mlzl teş
his ettin... Bizde lnanmn. bubranı var. 
'Yuntmlstan da blr Mustafa Kemnle muh
taç. Mlllet hiç bir.mlze l!yık oldu~ ka
tlar iunnm•vor ve dilnvn.tıın hıç bir verin
t!e de b~tün mllletın knlbinl tstısnas'z o
lar~k'. ·~lbl!den b~s'lta blr insan yok ... Sö
:tnmn yerinde tashlh ediniz ... . 

•• 
Q ı-man pa~t dana ımıılanmıftı. Belki 

D011 bir okuyucumuzdan a;mğıdaki 
mektubu nldık : 

342 - Tııvla, domino, oyun 
k4atı vesaire gibı eğleııce v,ısıtala· 

rıııdun temiz olmayanlar müsııder.

ve buııhm bulunduranlar tecziye 
edilir. 

,0 0 günde toplanacak satınalma ko- rmıc;ı şnrttır. MO~terek teklir yttpanl~ 
her ikisi de müteahhitlik vP.sikdsını b11 

Çatı ı altında mrmlcketln bir çok 
evltldmı ilını ve irfan suhibi olurak ye
U.;tireıı bir bina vurdırki hıılcn öğretmen 
okuludur. Buraııın alt ktıtı lathikat sııııf
hırıııu t<ıhsis uluııup Uç sınıfı tanrnmeıı 
urka sokağu b.ıkurhır. Bu sokak ise 
hemen gUııe,in zty11sıı dıın Dlilhıuıııdur.1 
bu uuıhniııı1y~U bır kat dı.ıha zl.) adt:ıE'Ş· I 
tirnwğe sebt·p ohm, kiişısınllaki bahçe· ı 
ııin ga)'t:t yOk:.ek bir dıvarıııır. 

343 - Kahve vPya çayhaneler
de tavlu, domino, bilardo, çalğı ve
sıtlr~ gıbi her oyun veyu e~leııc.-, 

vıısıtası için ayn ayrı rulısutııame 

u:ıııııı11sı nıecburtdir. 

344 -:-- Şt'ker, çııy,kuru kahve 
ve bu gıbi şeylerin kupları dulmıi 
kııpdll bulunııc.ıı-tır. 

345 - içilecek veya temizlikte 
kullanılacak su kaphırının ağızları 
•htima kııpalı ve musluklu olacdktır. 
Ve bu kapların içnisine hiçbir şey 
d ııldırılııııy ııcaktır. 
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Erzurum Belediya Riyasetinden 
'f,ışhım önOrıden Cennel Çeşmesine 

loı;'!ru yeni açılan cuddeye Nazır ve 
Meınet KömUıcOnUn evi nrkasınr1ım 
(.W4, 2i) Metre murabbaı ve Evkrıf İda
resi tıır,ıfından yaptırllHn yeni caddede
ki npıırtuınanın Hlt tarııfında Belediveye 
ıil (124) Metre nıurıthh111 yol fazlaları 
satılmak O zere 1-3 l 88 GUı f rıcit n itibıt 
ren 15 gün müddetle mOzııyedeye konul 
ıııu~tur. İhalesi 15·3·938 günü sııat 14 de 
Belediye Dairesinde İcra kılınacaktır. 
Taliplerin Bdediyf·ye mnrncuatlnrı ilan 
olunur. (No: 14t;) 2·1 

Ht·men okul l>imısı yUksekliğirıde 
bulurııın bu uıvur ile bag~t:de vaktıle 
yetıştiıilmi~ olıın \e meıııleı-elln b.ıhçe-: 
!erine ziynet yerine karğa yuvası yap· 
ııuıkıan bJşka hıç bir hıidesi olınıyıuı 

yU.,.sck kavnk 8ğdçları bu Oç sınıfın mi
ni mini yavrularını gUneş ışığı niıne-
t:nden mahrum etmekle ve Joş sınıılur (f)evıım P.rlPcP.k) Erzurum Askeri Setınaf ma 
tçındekt yavruıarııınzın gözlerinde ise komisyonundan 
şimdiden ruUhiuı urızıtlar bırakmaktadır-
lar. Trabzon Belediye Riyasetinden 300000 oç yoz bın kilo buğcıay ka-

Vııktiıe yaptırılmış. olan bu yUksek 1 _ Trabzon şehrinin belediyeıie palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tuh· 
bah.çe dıvıtrlıırını hmldı layıkınn kadar 

1 
mevcut nıusadduk 1.2 OO ve l-!lOO lik ınin bedeli 17250 on yeıll bin iki ynz 

tııdırtmeye ve bu kuv k nğaçhmm ta- harita ile buııl»ran hmziro ve tersimlne elli lira ilk kıniııatı 1293 bin iki yüz 
mamen bahçeden kesdirmE>ge Belediye· esa!i olaıı he·;ııbata müsteniden belediye doksan iiç lira 75 yetmiş beş kuruştur. 
mizin mevzuatı nıOsiılt ise kuvveden fi· yapı ve yollıır kanununun 1 inci mttddesi Eksiltmesi 17 Mart 938 Perşembe 
le çıkıır masını bUtiın çucuk velıleri adı- 1 uhkamına tevfikıtn, t 1000 lik haritası gUnü saat on birde Erzurum da askeri 
mı ehemmiyetle dileriz. ll'.aptırılacaklır. Muhammen bedel 1500 satmalma komisyonunda yapılc1caktır . 
-- j lıradır. Teklif ınektuplı rı belli gün ve saattarı 

ERZURUM [ Ef lERDA[ L!~IKDAN • 2 - ~u işe ait ı:a!tnnme, Beleıl.l~e bir saıtt evvel komisyon b ·ışkanlığına 
. • •. 

1 

fen mUdUrıDğunden bıla bedel alınubıl.ır. verilmiş veya postu ile gönderilmiş bu-
MubteJıf ttırıblerde ıııU.s11dere ech· 3 - İhale, .ııçık eksilme suretıle bulumıcaktır. Şıırtnamest her gUn komls· 

len 1188 kilo buğdn~ unu ve 350. ~ilo 8-R-1938 l»rlibi~e mf\~ndüf Salı gnnü yonda görlllebilir. ( No. 141 ) 4 _ 2 
çttvd<ır uııu 1 . ı -9i38 gOnOnılen ıtıba· saat 14 de beleaıye duııııt encümenin· 
ren 15 giin müddetle nıozaedeye konul-

1 

de yapıl11caktır. Sa.bip ve Başmuharriri: 
muştur. Talip oh:illlımn füııle turlbi olan 4 - Muvakkat teminat 112,50 lira· CİHAD BABAN 
4 · 8 · 938 Cuma günU suat on dlhtte dır. . . Umum neıriyatı idare eden Yazı İşlell 
defterdttrlıkta mnteşekktı satış koınisyo-1 . 5 - Tal~plerln, ehliyeti fennıyelerl Müdürü: BAHADIR DÜLGER 
DUM würj"lt etmeleri ilin olunur. Nafıa vekAletıncc musadıiak mOhendlı ve 

(NQ, la'f) ~ • i 11 toporroroımHıtuttır. (No. Hl)i•i 
...................... -.....-.............. ,__...._ .... 

olac»k VA tenıln»t mllşterek olttc.aktır:.b 
Teklif mektupları yukarda Y"~ 

saatten bir saat evveline kadar 11' 

gPÇPn komisyon reisliğine makbuz r' 
kabilinde verilPcektir. 

Poc;ta He gönderilecek mektupl•~ 
nihayet saHt 14 e kadar gelmiş olfll 1, 
ve dış zarfın mfıhUr mumu tle iyice • 
patılıııış olması Jazımrhr. Jlf 

Postada hasıl olacak gecikrP6 

kabul edilmez. 
( No. 128 ) 4- 4 

ERZURUM VALILIGİKOEN ; 
Kmabıyık - 'rercan yolunun ~O~ 

377> - 25 + 125 inoi kilometreleri .ar ~ 
ela yapılacak olan şosa inşaatı on f,ıl' 
glln müddetle açık eksiltmeye kO 
muştur. 1} 

1 - Keşif bedeli ( 7534 } lira ( j 
kuruştur. · Jt!. 

2 - Eksiltmesi 9 - 3 - 938 çarf" tj 
gOnü saat 14 de hllkumet konatı içi:,, 
ViUlyet daimi encümen odasında . 1 
lacakltr. · ~ 

3 - istekliler bu işlerin eY~ 
fenniyeslnt Erzurum Nafıa müdürlPI..-; 
de okuyabilirler. ~, 

4 - Muvakkat teminatı ( 666} 
radır. · ~ 

5 - istekliler Ticaret oclıısı '1-'
9""1 

sını bu işleri yapa bilecek ehliyeti o,ıid? 
olduğuna dair Narıa mQdürltlt ıd"
ı:ılınnuş vesika ile birlikte ikinci ~dl'~ 
de yazılı gün ve saatta Vilayet -1• 
encllmentne müracaattan ilin oıust 
· - - -· -· -- c·No. -111 ~-- - ~--

lhtıy 
ların 
tura 
111111.ı 
tolda 
~a 
Qücıu 
lluı 
tun· 
itıaA 
~er es 
11ar e 


