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ERZURU1\ı1DA HIDRELLEZ 

Hıtler ın onunden geçtı şemsiyelerini açtılar 
E . . . . Fakat bu şemsiyeler ptPe vazifesini 

RZURUM Gemılerın geçıt resmi hır değil, tam bir gölgelik işini göriiyordu 
Adının orijini 

1 

zırhlıdan seyredildi H"portajı yapın: il. KÜÇÜK 

Erzen, ruın, Unım, Hoıııa 1 
Yauın: 1

'rof. 
11

· n. rAı\·Kın·I Hitler Napoliden Floransaya gidi1.1or E ~urum adı Erzın ve Urum ke!ime -
dit lerlndcn olına mürekkep bir 1 'tn-\ Napoli ;-, - 1 ı:tıer, ytn•ndıı Mare·\ rine t.ıtU~ edilen zırhlı ııhtımu ~·arnş· 
~ Y~kutı Hıı:mevl'ınin za.ptettı:ğine göre: ı şal Gorniğ. Otthili}'e ~aıırı ve diğer 1 nıış l~ıılunuyor~u . . . 
( n 111 b.lr şekll ıde Edrem'd;ır. Halat zevat ulıluğu hıd\Je l.ıugün ~aJl ıo, t5 de Kral ve rr ı~afırlerı hıınııl o hın oto-
n!hlat•ı .ka:stedlyor) ciıvarında mey'.:ıur Naµollyo gelmişti·. j mobill.-r ilri ttırahra rliz! 1 nıiş ve FP~fı~ 
~ lbeldecUr Müst-a/Hkern bir kale'i olup K , b l . t • <l" lvazl~etinel' duran bılı•ı\e nderlf'rı\ın 
"'''ıl'l · ::ı rttııı ma sus ren H as~ına ~ır ı· • , • • N ı • · 
.,..,, .enıye (Ara;p ooğrarfyacılan Ahlat ~ı . . r·ı .... 1,1 t 1 1. ı.ı·t· ıırı-sını'!a"l ~ecereK. Kr.ılın ı apo ilHi<! 
·ul'k d . . 6 ı.ıın.ın, ı.O•JllD ıı. t'n op ur .t -ıı Jsnı·\ytrn g'ttil•r Buraıiıı ôJ'tle ,·emt~~, 
·~nln e\lctmc de Ermine derJerdi) çev- lerin, Kralın ve :\lwısu1iniuin grlitı!eri ve~dlk~en ve İıi.r müddet lsliralıı~t cdlİ
'aı. aı en mamur \"C müstahkem ıb!r yeri :selilmlanıyordu. Mllleaı.drtll tnyyttre tilo· tllkl , 11 sonr t tekrur olomolılller·I' s\· 
.\b~ rı.~· U11mler yeti.ştlrtl1. l!J>u ga.sşan ları şehrin iizerfntle uçuyordu. rayt~ım · çık;lıu ak rıh•ııııdıı be." ley~n 
""''~ 'Uln Ebmhim. el Erz.eni ile hattat · ü N · \1 1 ' ·~ve ecl''ib Y""' • • Bllt n ııpolı 1 ıııan ve lltlJ:.m zırhlırn bir ildi ve m·hlı yavaş )"t\Vaş 
~ • uıııl:ı bln Muhammed el Er- lb ki il l ı tk· .. · nı out:ır<1andı H1 t1 . . a)ra nr o < rıe.tı rnışh. ·ıyuz par~a- .1,.,ıarnk rruuvyen nokluda durdu. 
Qa r. ere n yırmınci yılın- d f 1 Jt 1 f'I • ı· ' .,. ~ 

S'Ulh youıe felihedildi an aı a yan ı osu N<ıpo ı CınUıtde Hundan ı;onr:. blltlln lt:ılyan filosu 
E:ı-z.enırum 'başka bh-

1 
k t ~ırn sıra demirlemij ve rr.evlıi almış tt.1.ı- cnzotamları birer birer Krıtlın ve llltle· 

tene Ermeni edekind meme e . olup JunuyorJardı. rln önUnden geçtiler. Geçil resıııi saat-
~llttak:iı bir :ultanlaınen: :;:uktür. Kl'alın ve misafirlerinin yaµılacru'c lerce dev:ım etti. . 
~ı6r.ı ,.,...kt (M , v .. 1ır. yet ve bllyük deniz geı;itresmini thkip etmef,,. Hltlt:r burttdan Floruıuaya gıdecektlr. 
g~ ... ,..~ ur. ucemu Buldan). Bu 
~ le ıbinblıinden uzalk olmayan~ Er - --

t rı nıeyctana çlkrnı.ş olur. Yekd1ğer.lnden rvı EZARLLKLAR TB'SV1YE EDiLiNCE 
~k için lti.ıüne sade Er-zen diğerine --- -
~'lll'Uln ~rlardı. 1 
~~ı:.:=:.:':,:,· ... ::ıA:~ Ya sahibi olnıayan yazı ı 'ÜÇ nıli ımesa.fede olan beldei dlğcr k? 
-. ~:a:~~=·~·le ta'yld eder- taşlar ne olaca . 
\la._ ltamusa göre " ... ve Erzen Er:men!yc 
~ bir l>ekıe a.dıd:ı.r lki1. Erzen el ııum j 
~e maıruttur. mıa. Erzurum dedfk:

~ belıdeclir. Keza.Wt Erımeniye de b1r 
~~ismidir 'ki Ha!at (Ahlat) kur -

Er.:.iıu·ı111 k11pu;11ul.fı11 .~iikiileıı me:.al' ıu~jlart ,qilJi :jt'llrin 

.'f 11.'/U kuhlil'1111/11 rıua dii~ı~ıu·c<'fİ ini :.r1111wl 111 İ,t/ol'ıı:. 

Er.zıvıım mesirelerinden: Köşk 
Dün E~zurumda başka günlere hiç j En bOyiik kalabalık köşi civarında 

benzemlyen bir faaliyet vardı. Mahalle- toplanmıştı. daha sabahleyin o civara 
lrrde ocuklıır daha erkenden aokata çart rlar ~urulmu~, yemete ve geımete 

ç 
1 

d ki k d l bugün ~elrcsk lltleler lçın hazırlanm·ıb. KGfkle 
uğramışlar, ev er e a m ar bir bayram yerinin cı>ıkun ve neşeli ka-
içln hazırlıklar yapmıılardı. Şehrin içi labalıtı göze çarpıyordu. 
kaynayordu. Bir arabaya binerek ben de oraya 

Uzun bir kıştan kurtulan F.rzurumun git'im. Grup lnşaabm iEÇerek Köıke 
yazm pek yakına geldiğini mDjdellyen yaklaşacağımız yerde önümüze bir da
Hıdırellez gUntlnü elbette nt>şe ile karşı- vul zurna kat•ldı. Hem muhtelif havalar 
layacak ve 0 gün şerefine elbette boynk çtthyor, hem de ynznme bakıyordu. Bah-

ktı ş'ş vermek liz1m oldutunıı anladım. 
bt~ bayra&m yapaca · Bir JNll'f R daba yürndDk Satlı sollu 

o~ıeye doğru şehirden dışarlara • 
5 • esaret çadırlar kurulmuş önlerinde çeılt çetlt 

doğı u giden. kari~ele~ bOyUk bır k semaverler kaynıyor. Ufak çocuklar, ar. 
peyda etmlştı. hllerıne yaygılsrırıı .ve tık örtünmekte bir fayda bulmayan ka
seccadelerlnl alanlar, çocuklarının elıoe dınlar çadırlann içinde ve önünde ere· 
yiyecek sepetlerini tutuşturan\ttr blr su !serpe oturmuşlar ... 
kenarına, yeşillik bir yere koşuyorlardı. (AH taralı 1 ııelde) ~ Encycl.Opectıe de l'.i.sla.m Eıızurwn 1çin •Erzurum Tuibi• MUverrlzl Use i kalan mczttr kit"~leri lı.:ısınen u'sun 

c'rt'lnalftma.tı Jt:eycteder: "Strarejfk ve tüc-J Tarih ôtretm~ni A. Şerif Bevğ"u dan vesaik t~şkil edecegmden, biç bir suret-
'\a hoktadan Bizanslılal'daın Teodos adı- 1- kl IJ ltl k · f1e taşlarııı ziyaa uğramamttsı lAzı-ndır. 
lh.~lıa.retıe TeockGopolis kolonisi ik.ul"ul ... l l un ~JuJOmO~ı· u ()u a 1 

1 
." . 1 • lJ \ f.ııtt.•ı1 Seyııt belediye reisimiz ete bu cl-

··"lt " aze eaı yll:r. ı ,,., ert m - . d ki d b il lı 
'TlRANDAKl DÜGO:-.ı 

11 U. Emıeniler 'devrinde Karin kıt'ası- .. ~ · beti tuktır lrnyur u arın an, u Y zı 
trı ._ dllriuyliııe ~ lht' L -Ci..~ •uer.ıcezı olan fbu şehre Kamoy Kagak· C 

1 
. 

27 
N' ll ha d ıtai~il.'ln ıııutuıfaza!'ınıt ımaw uyura 

.~rorı...-... azetcm zm .ı. usan n s suı. a ca~.fon asikl\nlır. 
ıı... -mı. Arapla.r bundan Kali ... Kala a-ı - - ili bel dl 'l•' d •ı..: ı · ı .. ~ C:~ rd.ı1a.r gozume şen e ye ı a'lın a ~eııır JSir ıııisal olarRk şunu da ıu·z ec.le-
lub ~t1 , ·~645> bu nokta daima sa- dahilinde tepe mczerllkten madıt bOtün y\'m'~ 'l'r~bzonda ı;öküleıı wezttr tıışları 

"'--·· rl!Yl>""' u. . mezarlıkların tesviye edıleceğl. ... 114n,, ye -.i ınezurhğın etrarınıı dikilmt:kledir, 
h..... ""nnuıum ıuu adı on i>ırlnd asırdan- flk i l b ' · · ~ taışı 

1049 
d yazısım okudum: Hemen r mc El u Acaıba 'bı\l'ada olduğu gıbı orada da 

~aJtır1 lb ;or. a Selçuldler Kaiin'n I mesele düğUmlendi. Ya sahibi olmıyttn TeP'~ ı;)()ıarhg-ın münasip bir yeıloe sö· 
~it ~:an Arzan şehrini yıktılar. vazıh mezar taşları ne olacak? Bunlar külerı yaı:tlt ta~~ar dikilse da nem lelki· 
t'ıca ett.ı Ve opol:is ;:.nıbu Kali-Kaia'ya il- 1 da, 333 senesinde Erzincan kHpL.Sının kat bı ktmııodan kolay olw, hemde ecda
~ <!_:.. Selçuk şehre Arzan al .sökülen mezar taşları gibi şebrin ynya dıınızll! .tıdluı, sanları unutulmaını~ olur. 
ı:ı. --~er iki sonraları bu kelime Bt - . I 2 i · · ı d ) ll.c.ilııa ka ldınmlanna mı dızilecek? Pt>şlnen şu· ·( Alltua ı ncı sayı, 11 a 
~ r ımemleketı anam.ısına gebneık u-

.\l"d-:ıl-rum şelclin1 ald nu da arz edcyimkl ozamankl belediye- Y .. r,. b' kt \ 
Ilı-.. ı . ., nln O'afiet VC c~bnleti koc:kOCI) şehrin ent yapııafl }f JlJe ep 

to ~n adınl !başka yerlerde de bulu - . ~ .... . ' - . k ld 

"Jeraldin, bugün artık 
kraliçe oldun ! ,, 
Yeni Arnavut Kraliçesi dinini 

değiştirmiyor. Kendisine mahsus bir 
kilise yaptırılacak 

~ kanm.s'a göre: "Şiraz ne K::ı.rz~p tarıhi ~ttrh_ğındun bır par~·asım ımba :t· duvuıt yı l l 
~rı· alk1 azim ovaıun adı .. Deşti Er _ m~k gıbi ılelebet unutulması mllıııkun Ilıca 1 !Hususi J - Nabiyemizde ge· Son gelen gazel~lı>r, grç~n uyın 

<tit. ~ <>lmıyan acı bir ba<llse olmuş'ur. Bunun jçen ııene \inşaat ı başicm1ş olan o.ku~ yirıni sekizinde Tiranda Mac r k(•nto.si 
kaı ~\J'cenıul buırtan Şrlaz C'lva:rında teker rüne şimdi şuurla çah,an belediye- b'nMının cenup kısmı 1'ı'ı~yısın beşıncı .ı eraldi!l Aponyl ile cvlen11ı1 Arnıı,•u ' luk 
~bir Eı?.en'.den ibalh..c;eder. Gene bu kl- miz meydan vcrıniyec .. ktir. ırUnO sınsıun kendlli~inden _çökmU~tür. Krnlı Zugonun düğünü etrafın fa birçok 
~ <tenııır ki: "Erzeni ıba.zılnrı D!yaroe- E!ı.urum taril!infn ikinci cllclir.e bu lnı>an ve b:t.)'llt.n zayıatı o\ma1"')ştır. tafsilat verlyorlıır. 
li''lta~arınc:ıa ve Ruma tabi sandılar. -.--- z:ı ·-- DüğUnden dııtıa gnn\err.e evvel ı l\-

~tı tloğrusu Ernıeniyed.edir... Y:ı - B } ] .. .. tun Arnı:ıvut1uk ş"hirleri ortası slyııb 
Çull4 lfa.rnev 1ıbu ta.sınhinde yanılJnıştır. Başvekil Bükreşe a 1,-;e er ıçıne kıırlallı kırmızı Arnnrnlhık bı yrııldaıile 
\'~l'<lı ü I>iYa:rbeklr ol'Vannda ıe:UL ıblr Enen k l d-Jnntılmıştı. Çiçeklerle ıı.n~ıcı.en bHlı. on· 
te~' ~hncU or:asına. Erızan tepe denllmek- sonbaharda alına.ca Ü an lanı, pencere'erl.', dl\kktln\nıın l\ 10 ıe 
ttlı·e · :Erıen n.dı tkeıtme olara'k en ,~sıct kili- • Yı ş1sın 1<ı al, yaşosı l Krn'içe .. cuın-
:ı.rı~ aıcı bir :mana cevherli sakimlığı lçtn' gı.decek Erzur,um camileri ıeıerinı tu~•ran ı.wha\ar ası lıll''''· 
"n:ıc 'Y 1 Be !lWUi blırçok yerlilerin ooı ola-' l\rttliçe alksinin 45 dıwct\isl ve 
Şı.,,,,._ ll2ıld.ı. Ya.kutıl Ha.mevi bize !bu .adı tn· ı 1 merasimi gazrteler'n ~ hllıt'rınrk için 
"~ bı- 9 Mayısla Btılarad'da hulurımak ıı· k d t • ·ı ı·ıra ın "' ~ 1s1m da'h:a w·riyor:• e- J • /. /'' J · 1111 ge'e;, e ı a ur gflZP rcı ı e n 
cı~ ~nkabM; Mervşalhc:an ko.ryeDerln-' llzijre dUn Ankuadan hlrn\<et ede fi ı'f rO ~r ili ı bntnn otel' eri ıto'iv<:rmiş'i. O sıral ndn . . ı cekleri bildirilen başvekil Celal H!l- ' J/iidiir/t{{jİİ.>lİİJI d<1 yr11·t/1111 Krnlın gizlice k~tullk ayil'I yaptı-ıu~uğı 
<ley. ~ncan; haJlkı Erzinı an teliffu;ı c-· yar ve Har:c·ya Vekili Tevfik Rüşto /.. şa~ i olmuştu F~kııt bu şwia h kı'p 

-~ı Aras lstnnbulda bir gün kalttcaklar:· 11
/ Jlm,"iİ İ."İ CCJl(.,I ~"- ve ternuıblr ıbe1r Jeclir. Eıımeni - cıl:ldi. 

'1tı~ .\hıatı ile Rum mer nıeketlerl ara - dır. Oçnnci\ U:r tpmi Mt\fc!tlş Tuh.sin Uzer l>üğiin münasebetile Mus<ıolint hir 
ve Arduıuma yaıkırv iır. Başvekil Romen hııkumet ricali - fzinll ,e is'lrHhdı.t YJamaııların·'u dtt çok yııt, Illtler ıuuh'eşe:n bir otomobil, Mftı. 

lıı... .t-t- ni Hariciye V ~kili ile birlikte d"' - ı ı· ı. d -~.~·'""'1glll'\; F'ars rne.ml .e!ketinde Dey - sevdlti Doku f" tteıirıirı kalkınması ve cıı.rht n Krnl ıı i!hl 1- ortt hı• ı~ 'l\ı:ın orl 
t:ltıırı:~ntı kıyısında bU karye .olduğunu ret etmek Uzere ~onhahttfda da litll •• bir an cvvHl im vi tçin çalı~maludan ııl, fo'r;nsn Cumhur r~isi I.öb·ön b!r 

rcşe gidece~ioi söylemiştir. ve teşebbt\sle .. de baıfumttklun geri kal- Sevr ~azcsu lı·.d!yo etmişlerdi. 
~ Sa.!d. Mansur'a: göre En, Tabc - ----· mamttkta hr. OO~fınden evvı>l \'erfltn haloları1a 
~n rr11~~ kaledir ve bu k.."'1.e dünyannı }J l I' JJ . . b .. .;::.ca_lı•lrrıı·ıin en oti.ıel "'erinde hulu- KrRl nlşrnlJsı ıı~ bcrııber ş•mpanyalar 

--uwnıce.ın kal >e et ıye "eısı ugLu l y , z, J ~ esidiJ ·. nan Lahıpa~ıı cam ünln etrafı hir ~ahçe içi~or ve K"~"" Fnva."I k.u'1!anda~ı rOtbe· 
' Cattnıbııidge. Ar ıctent ı:nstory. Vo- An karaya gidiyor 1 rrt. tirilccrgi ve enururnl.!n gOzel s'nı tışıyan uç benışıresı de Onıformala-
~ )[ ha11ita 9 da (N .:Ua.ttan önce 44, ve ha 'ne ., 'l h ı 1 d b b 1 n orlar dav t ~~. 'lO Sıra!kı.rında) Van gl'i:tünün batı Belediye reisi Ş:vkct Arı vazf re Ue ttbidt-le·lnden olan t.~emi _t•i- ka! d:ıha rı c a 0 ar 

8 
.. zır u u uy • c -

Q:"llllilll(l.e bir Arsam ~ .... a.. ..... _ bugnn Ankaraya hidiyor. gUzello~cceğl için, Umumı MUretlı~ Va- lileri izaz vo ilı'rttm ediyorlardı. 
, .. , ~u aı. soywı.:f;an ,..._-'= 

1 
. k fi MC dtl ı-"'U de bu hu Kral!çenin 13 yaftndakl kardeşi Jlll 

~ falr'kt Fııa.ttır. Romalı ı:.ucullus'un ş zamanı başlldıtı ic;ın, Bnl :diye 1 ar Umum • r u~ JJ 
11 - Aponi ve diğer iki küçük kız kardeşi, 

~ ~ Ol"a4'a m-ağlf iP ett! "mi-! rei&lnin llVdttine kadar çok mübi~ olan husus 1a tnhs'sat tft lebinde bulunmustur. Kralın akrabası dek lrU tamamlıyorlardı. 
~ ..... ı \ 1 vekaleUne Vali muavini HUmi saı- ·ı ba· Umum müdürlük. ~hlpacatı yardım içlıı Y•nl Arnavut Krıllçainin Tiranda 

(Altt'(afı 9 o rzcade) kaa.lıtır. tttldklerdı buhupt~taclır. (.Alt WC. 6 ...... ) lttr raınt ..,..,,n U,rer OnOndt al,,_., 
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BÔJ.4GEDEN ~IEKTUPLAR Erzurumda hıdrellez 
(Ü stf ,ırafı I incide) 1 pirde sosyal hayat 

T rabzonun içme 
suyu eksiltmeye 

çıkarıldı 

Belediye Vilayetin de yardımile bu yıl <;""'('('/.' ."i(' /I(' 

Bir ker.anlıı oradfı ki değirmene ge· 
len urıık su ııkıyor, başında çıplak tl

yaklıııını rnya sokmuş ufak çocuklar 
oyııaşıyör. Mt>raklı hir anne bağırıyor: 

larında Bayan öğl·ctmenleri old~u hul
de lop oynayık güll\şOyoılar. Ve bu 
arı:ıda : 

Çete ... Çele 
Bir dostluk kaldı Çeertek . 

Diye ba({rışan stthcılar... Bir tar11r
lun da ellerin,.ıcki ufak bardakların Jçln
dekf çaylHrını gözleı·lni sO:.mıeleıinden 

ımlaşılan bllynk bir ıevkle yudumlayuıı 
Baylar, Bttyanlar ... 

- l layrectdin ulun .. Çıkar aynğını 

kasabayı içme suyuna kavuşturacak I t' JJI i: 
Trabzon, f tıususlj - (ieçsn sene 

'frabzonu şeH•flenr1ir<'tı Ulu Önder Ata
türk, Trttbzon halkıT'ın sıı ihtiyacını ya· 
kınrlım tetkik ve taktir buyurarak, şı:ıh· 
re le'ı'liz, bol \ 'C uc-uz içme suyu getiril
mesi fçin projesinin bir an evvel hazır
lanması ve tahı:isntının cin ayrılması yo
lunrin emir vernı!şlerdi. 

sııd:ın ... (iel bıırc.ıyu bak suna kele alu· 
c.~~mı .. . 

Sa~1yar esnafa gün doğmuş, keleci
ler, fındık , çekirdek salanlar, neler ne
ler ... Bu ha\'Byı aş iğıuan korna pla çultt 

gelen hususi bir otomohllfn patırdısı 

bozdu. Molör sesini işiten rot·uklar bfr 
tan1 fa , satıcılar bir yana kaçtı. Bir toz 
hulııtu bıı çok renkli mJJnzarayı bir za
man iirltO •.. O toz dağıldıtı 7.arnan eski 
hftva avdet etli. Gorlye ôönnıe~c ktwlr 
verdim ve arubamı bıraktığım yere doğ'· 
ru yii•üdllm. 

Kuuı merkezlerinde ııçılan Kii11 f{;i/iııleri /{ur.rnfllia c hliycln:ıme 
alanlar ve hocaları / · ] işaretlisi i lçeb:. !/ Cet'<ld '1'1111cer 

Proje geceli RUndüzlü çalışmak su· 
retile ihzar edilmiş vJ icubeden tah\satı 
fevk8lacte hl\lçe<len ayrılmıştı. 

Snn del'a Nahıt Vekal?t:nden gP.len 
emir Uzqrin~ Trabzonun içıııe suyu Be
lediye tarafından ekslllm ~ye <:ıkerılnnş
tır. GP.1erok sPne Tr&bzon balkı l.ımiz, 
bol ve ll<'tız i<~ıue s11~· unıı kuvuşınuş ola
caktır. 

Köylerin iş cetvelleri 
nasıl doldurulacak? 

Köy kanunundaki yazılı işlerden başka 
köy işleri de cetvetllere geçirilecek 

lspir (Hususi) - Milli bakimi yetin ı devam etmek üzı:re bir kuıs daha uçıla
ilanının 18 ncl vıl dönümü İspirde çok ctık; kazada y11pılacak hUynk şenlikler 
cunh ve heyecttnh olarak kutlanmıştır, ve ınüsanrnreye duvet eclilen muhtar va 
Meraslmc lll\kCıınet önOnde saat on.dıı bidnci azular için ayni ze\'.ll tarafından iç Bakanlık , ki)y idarelerine aid altı 
lstild!tl rnarşi~ <' bxşlnnınış ve talebe ta- koııftıranshır wrilecokli r. Verilecek 111 ıı aylık iş ced vellerinln bazıı lama ve clol
rafındaıı munıumalar söylenmiş ve ilçe~ ısamerenin cglenteli ve nc~cli olması durıılınası lıakkındtt bir izahnnıne bazır
bay Cevdet Tunçer tttrafındun bu gü- için teşkil edilen bh komsiyon rualiyet· lnmı ştır. Bu iz !ıhnameye göre köy ida-
nOn kutls'ycti ve ~~ocuk bayramı lllihuz le çalışwakhdır. releri altı ay içinde yaptıkları işleri her 
edilmesinin manflsı açık bir lisanla izah su nwsdt·~i yılın ikinci Kanun ve Temmuz aylarının 
bdilqılştlr. Bundan rnnra bütOn memur-{ K >ısabı:ımızdı:ı halk Çoruh su; unu onuna kadar bağlı bulul\d tıklan idare 
tar ve ta'ebenin iştlraklle tıalk taratın- içmekte ve ,,u yüzdf•n sari haı.lulıklar makamlarına vereceklerdir. 
d lı ı dl. c ev\eldan h"''trl· ttırılmış Vl'ayct ve koizalara bahlı nahiyelerle un c e ye ~ · , .... .. eksik olııuıuıvktadır. Mcml~kett bu en 6 

ohan 41 O kadur kavak ve sügüt fidanı es 1 h ı· lbt' ~ ö 
0 1 

merkez nahiyeleri IJ•ı cedvelleı i layin 
·ı. 1 b ti '. ftS 1 ve ayu 1 ıyttcı goz :i ne 11 :ın dilen ml\ddel 1r•inde hııznlıyacaklar, \'(-

yol kentırlarıntt. dıa.ilm ş ve u. sure e ilçebay·, beleıtl~·e bntces1nc koydııc:ru r l ;)()0 tld c1 kil k 6 !ayal ve kazalarda tayiıı edilen müddet 
kn&lil"ı nıttha ına · . an . 1 ere 1000 lira tahsisatın yetnıeyeceylni dl1· içinde ~iç Uaktmlığa giindercceklPrdir. 
rııcr~l~le ;°n ve~ilınlştır. l Nalıt} ;

2 0 
~~ şOnerek drgerli İlbayımız HniJiın lç- Vilüyetler bu c ı:d vellorl nalJiye ınüc.lül'le· 

Köy er .e e meras m yapı mış ve ' 1 candan imu birliğirıılen :woo lir~ kadm ri ıle k~ymakamlara ve tensib edecek· 
lldttn dıkUmiştlr. • yardım yapılmasını dilemiş ve vaid de leıi dig-er meınurlaı n tetkik elliı erek 

•~üy kıHipleı·l lllll'Sll ulmıştır. llbayımızın memleketimizi baya· lhkıı.nlığa güncterec~klerdir. 
ta ve sıhtıata kavuşlunıcak olan bu bü- Cedvellcr istenen malt)ır.ahn kuza 
~tık vaitlcrinden ill-ıam ve ku\·vet alan ve nuhl}C rnerkczlerimle musil bl~lıu ın
ilçebJy \(' bt>lediyemiı kasabaya isale da yt•pılacak l 1hruini hesaplara ve şiru
odilecek suyun IJir projesirıi bczaletmak hi scıru~lıı r ınalara gore değil. salahiye tle 
için mtlsabaka açmış ve gazetelere iltln- ve vaıife sahibl i~yarldL' Utrafınılan köy
lar günderınişllr. K•smtn de balkın te- de iş 'c ddlerler üze inde yapılacak 
berru ... e yardımı için bu sene zarfında tubkilder üzerine ve hakikate uygun 
başarılmttsı u!Ilıılan bu su sayesinde ka- şekilde hazıılanmasına tlikkal edilecek· 

Kaızaııımla iki seneden beri bUyük 
bir h zl:ı tesisine çalışılan köy idareleri 
te ldlatınJa ç.ılışacak köy l\atiplerinin 
kusun okur yazarlarından tayin edilme
si yülrnek dahiliye vekaletinin emirleri 
ic;.1hından olduğu iı;ln İ!çeb:ıy lttrafından 
t!'.ı-4-!J38 de lr.öy kAtipleıi kursu açılmış 

sabümız temiz ve sıbhi s•Jya k&vuşJcıık, tir. C 11 k . , ver""cekleri bil-
gelecek sene kıısabada Lir de hamam 9dvc ere · o~·.ere " 
yaptlacuktır. ğilcrde mublarlık merkezi olan köy par

Çisıoa, ıııuhtallı({a b:ığ· ı köy pal'Ça, ına-
1\lilluı· Jskı·i 1 · b'l ·ı · ı . ~ halle veya mezraa al'd aıd ı gı '!rl ( e 

~eçe~ yıl ınşası~t ı lJa~lar.an 5 ~ınıt· İ katacaktır. Köy idareleri cedvel\n lı ezır
lı. ve ıki katlı sınır oku u bilmek UZl!r€- lanınasındu üğ"retmen, c~ilaıen, sağlık 
dır. Yakında kUşat resmi yl'pılacaklır.1 memuru tahsildar gibi me nurların yar-
Bu yıl Kırık ve Ne;g. h mıbiyel~rinde l dı ları~dan ela faydalanacaktır. Bu ced
de :ı sınıflı ve iki katlı okulların le'llel- 1 fterden bir taneı-:i köy istatistiği ola
lori de Uçebayın ~uzurile atı!mışlır. Bu · ;:ıc köylerde bulunforulacaktır. 
okullıı.r du bu yıl bıte!!ektir. Gelir ve finans durumu müsaid yer· 

Ürn<'li 1\~ı·aı~oı lerde devlet kanunlımmn verdfğl şa!Ahi 

llerkes !-:Oslenmiş .. Sııde insanlar 
de~il, faytonl~rın beygirlerine bile allı 

yeşilli korde-15.lar lı:ılrnıt~lar... Yolu dol
durnn kalabıılık arasından arahanın .ııeç

mcsi knbil olmıyor. Her an duruforuz 
ve hM an arabac ının t>li kornnsnnı:ıd uy· 
rılıuıyer : 

Vort, vooor, vort, voort. . 
Fukat seyre gelenler kendilerinden 

okadar geçml~ler'ki kornf>nin se~ine al · 
dırmıyorlar. Bunu bilen arıılıııcı gnr 
~esile arada s• radu baJtırryor : 

- llaoerol... ll ı:ı berol. .. 
Baktım nafile ... Bu iş ım.ılıa ile ol

ınıya«ak. Onu bir kenara bıraktım ve 
ylirUye yl\rüye bULUn sahayı dolaşnıağa 

bıı!;ı 1adım. KiişkOn içindeki kahveden da
vul zurna sesleri geliyordu. Oraya doğ
ru yUrUdüm. 

lr~risi çok galabahklı. Ilerkes pey
kelere olurmuş ort;!da bar oynayan t\ç 
delikanlıyı ze\'kle seyrediyordu. Dellkım 
lılar kendllerlnden adeta geçnıl!;iler «lloş
bilezik» oynayorlardı. Arada omuzlaı ın
daki çevrelerin terlerini siliyor vo orta
da doleırın b iri arkad.!şlarıııın uzaltığı 
kehribar ağızlıktan bir\.l' ııefLs çekivor-
lardı. · 

Oıılnrı uzıın bir z·.ıınan seyrettim. 
Hoş bilezi~i bitirip bir parça dinlediler. 
Bu an~da zurna iucedeıı bir lıav'1 tuttur
muştu. Kahvenin kapısında bir çocuk 
kalabalıttı toplanmış fçNde olup IJllenle
ro dik\.:.Jtl~ bakıyorlenlı. Oııla11 kendi 
hallerine bıraktım. YUr•ı~·n~nıııe d~vam 
eltim. 

Eı zu rnında ne kudar t.ını lık vaı Sd 

orudu ... Adını bıışın<ta eli ı ıı şnpkam<lu. 
ller güren: 

Vay sizde mi buradu ... 
- Ne var canım şaşacak .. . Giirlip 

yuzııctığız ... 

- .\man Allah aşkın11 bizi gördüğü
nü yazma sakın .. . 

O sırada birisi yanıma yaklaşlaş1 1: 
- Buyurun l.Jir çay içelim ... 

Bu eski tanıdığın yli2 li ne baktım. 

Fenı:ı bir teklif değildi. Ardına takıldım, 
dörl lttrafı açık ferahfeza bir çadırın 
içine {.{İllik... Hu çadırda ne istersen 
vur. Masalar, sandalyalar, temiz hir 
baıdak içinde mis gibi kokan çayımı 

yudum yudum içtim. Ve bana ikramda 
buluırnaların müsaadesini isteyerek tek
rar dolaşmama devam ettim. 

Çarhr kuramıyanlar henüz yaprak
lanmamış olan büyük kavaklttrın gölge
sine sı~ınmışlar veya birer pclır 

k'ldar büyük şemsiyelerini açmışlar ... 

Arkamdun ufı.ık s<ılıçıların sesi lJAHl 
geliyordu: 

Çete .. , Çete ... 
Bir dostluk kaldı Ç~crdek .. 
T~zt! kavrulmuş hndtk ... 

\'e brn uzaklaştıkcu davul zurna 
sesleri eski ku•netlerinl kaybediyorlardı .. 

Mezarlıklar tesviye 
edilince ... 
(Öd tarafı 1 lnetfe) 

Oç Kümbellorcle, Sığırcık, Kars ka
pısındaki Selçuk sanduklan ve şabideli 
taribt ıııezar laşlarınti gelince, bunlal'in 
üzerınden altı yüz sene geçtiğinden, 

asurı atıka meyanına dahil olmakla be
raber, Erzmuoı Tllrklü~ünün eskiliğini 

gösteren taşlaşmış hfrer tarllı oldğun

dan bunların yerlarimle lpkası şimdiki 
hdlde ruuvafıklıı·. Şehrin münasip blr 
yerinde asarı 11tikadan olan bu taşların 
ıııulıttta zasınamnhsus bir yer hszırlandıeı 
zaman ornya kaldırıhıbilir. 

Bu wulahazatımın neşl'ini s11y2lla
rıınlt1 dilerim. 

L1se 'l'aıfü Öğretmeni 
A. Şn·lf B:ıyyu 

Bir çocuk çaya 
düştü, boğuldu 
Toıtum f Hususi J - Kazamızın llıilk

evi ımıhalleslnden Mehmet o~lu Ağa 
beyin beş yaşlarındtkl Feruze adındaki 

kız çocuı:tu bu ıtyın beşinci giinO, wa
bıılle balkının Tortum çayı bzerlnt.le 
muvakkaten kurdukları köprüden g-eçttr· 
ken suya düşerek IJoğulmuştur. 

Müddei Umumtllk kazaııın nasıl vu· 

kubulduğenu tahkik etmektedir. 

Trabzonda yapılacak 

modern ilkokul 

ve bu kursta köy kanunu, köy muameb 
ve muhasebe l<itblkatı , yurt bilgisi, sağ
lık bilgisi, tnkçe \ e hesap, askerltk, 
tttlısllllt, zabıttt, hava telılike~inden ko
runma ırnkl<ında ilçebay Cevdet llhan 
'l'un~·er, a skeılill şube reısl Binbaşı Hadi, 
,J. Ko. İ!iwail Hakin Ervural ve maim 0-
dUrü S tkı Sıg.rnz, HükO.ınet hekimi dok
tor Avni ve muaril memuru Servet Eren 
ve cğrelmen Rıısim DOndar tarafından 
ıwntenınslllr vu1lmi::} ve :2:~ -1-038 de 
imtabanl:ı!' yapılarak muvaffak olanlara 
katiplik ebhyelntı.ıLe~eıi dagıtılmış ve 
ehltyöl alan ~Oy ka.tipleri kendi kôyle
rlııe \'e mınt., ka.lanna kiliip tayin edil
ınt~tlr. 

.\lulılarlar lrnı·~ ll 

Nerıah'.e yapılmasına bcşhmun Ür-
1 
yelle köy kan.ununda yazılı iş'e:~en 

nek karakolun da inşaatı bıı~lunmıştır Ha- başka köy ışlerı de cedvellere geçmle-
ziran sonunda lıitecektlr . cektir. Cumhuriyetten evvel ve Cumh ı-

l\.okl\lif H<.luolıl\lar 1 riyetten sonra yapıltın işler yekun halin-
Iler nahiye merke7 inde ge~·en yıl de cedve!Iere yazıl.!caktır . . ~~~· ~im:'. 

l•'akat o şemsiyeler şehirde oldu~u gibi 'I'rabz )n, [Husnsul - Burada yap
artık pere vazireslni gürmllyor. Hakiki tırılınasıııa karar verilen on dershaneli, 
bir gölgelik teşkil ediyor. 1 mode rn tesisatlı ilkokul binasının proje-

Tale~ler mekteplerini kendi kendi- si ikmal edilerek NafLa VekAlellnden 
lerine galiba tatil etmişler.. . Ukinden, 

1 
buraya gönderilmiştir. Altmış bin lira 

orlasınd~n her nevi mektebin, kız .. erkek. j sarfile lskencterpaşadaki tdarel hususiye 
talebelerıne !ıdım başında tesadur edl-

1 
ar~asında yapılacak olan yeni o!rutun in

yorum. Bir kenarda mektepli kızlar baş- şaalına yakında başlanacaktır. 

Bunan başka bütnn köy ruulıtarları 
ve azalmı bu sene temamen değişmiş 
ve dört senelik ~·eni seçim yapılmış_ol
dueu için köy kfıtip'.~ri kursundan baş· 
ka 19 Mayıs idman bayramında beş gnn 

tesis edilen fidanlıklar için lstanbuldsn '_,, 
akıısytı, okaliplos moyi, yaban kestane3İ Bu gece nöbetçi eczane 
getirilmiştir. Bu fidanhklura ayrıca bu "İstanbul,, eczanesidir 
yıl ao.ooo kadar tidan dikilmiştir. 

bir zamtın bu vasıfları haiz gozl\kmedi
lo: ... Bir kaç poz, bir az boya ... Ve iki 
l::onu~madtl blltün zaaflarile hUviyellerl
ni ortsyu vurdular. 

leyordum. Y!lrUseydim şimdiye kadar Yeni arzularla sarsıldım. Ne acayıp bir 
yeni şeblre çoktan ulaşmış olacaktım. tesirdi ou .. Biletçi parayı aldı ve elin· 
Fakat beklemiştim bir defa... Asfaltın deki tahta kutudan kestiği bir btleti 
ortasında yukarıya bakıyordum. Otobüs· uzattı: 

Tefrika: 52 

O uzak ... c artık eskimiş ol::ın ma
l cara tendeki tnl~kkilcrl kökünden hal
! talıyordu. Beni dııha çok nklıı ve muba· 
keme} e yaklaştırıyordu. ilk senelerin 
uyandırdığı gUzel kadın arzularım hir 
daha yerişıneınek uzore kuruyan uğaç· 

hır ı,:ibi içimde solmuşlnr dı. 

terin mavi ışıkları güzllkmeyordu ve bü
tt\n taksiler inadına g-lbi dolu geçiyol'du. ı 

Yeni~ohire giden bir otobUs grlip 
önUmde durduğu z ıl'lıan sabrım son hı· 
zını bulmuştu. içeride oturacak bir kişi
lik yer yoktu. Bir çok yolcular ayakta 
duruyorlardı. Arkadaki ktlçtlk kı\p1y1 
iterek içeri girdim. Bu bekleyiş beni si
nirlendirmişti. Yağmur sulan hala par
desUmden ve şapkamın kenarlarından 

O zaman kafılındun bir şeyl<ııı S<>s ôım . Baztlarında ileri göl0remecliği111 bir 
veriyordu : . en harap olmadm mı şimdi? arkada~lığa, bazılarında h<ı.cliselcri yal
Stın oski Helik misin? .__ o:.ıin için hayat nız hariçten gören basıt bir ı ııha, oku
ısynı mıdır? Bu suallerin biç birisine ciuğ11 bir kaç kitabın dışına çıkmayan 
ınüsbet cevap veremiyordum. Harap ol- mahdut ~tr muh.akeır.eye ra~'lladım. Ben 
du<ruın, bayatın z~\'kini gnybc~!iğim mu· derin bir kadın i~teyorum. Zeki bir ka 
hakkuklı. Muhtelif \'esi oleı le bir çok dın isle.yorum. Her şeyi elrafile idrak 
kldıselerl tanıyordum. Bunlrrdan ıı·ç bi- edelıilen, oku1uğunu anlayan, konuşa
rlel bana arkadtışlık zevkini vermiyor- bileceği IDJ!vzular malıclnl olmayan, her 
larJı. Moşl:.Olpesnt olnıu~tımı. S :rnıyor- mana~ile yetişmiş bir kadın arıyonı.m 
dumki hiç bir kudın tırtık beni tatmin BugOnkü haleti ruhlye1nde beni latm1n 
otmek kudrclind<• olmayacaktır. yeni edebilecek, oyalayacak aıı0ak l.>ir kadın 
tanıdıaım bir kaç kızın karşısında daya• arkadaş olabillr~i. 
nılmaz al'zular duydum ve bu teessür· Halbuki uzaktan alayışli görOnUş'e· 
lerle onlt~ra yakın olmak çaırelerlni aı·a· • rlle beni kendllerlne çekenler bana hi~ 
• 

iV 

Yuğnrnrlu bir akşamdı. Iluriciye Ve- süzUlnyordu.Yanımda bulunanlardan hl· 
'kalelinin önündeki dıırak yel'inde yeni risini ıslatmamak , nzerini kirletmemek 
şehre gidec"k bir otobUslln gelmesini için itina ediyordum. Bıletci baştarat'tan 
bekl t yonlum. Vakıt oldukca geçmişti. geliyordu. Herkes ç.rnlasına, cUzdanına 
Yağmurla ıslanan asfaltlar sokak fener- el atmıştı bir adim ileride siyah manto· 
!erinin ışıklaı:ını akislendlriyordu. Akas- lu orta boylu bh kadın duruyordu. Yü
yalann dalhm esen kuvvetlice b'r rüz J zllnü .görme?1'.ştiın ... Ve biletci gelinci~e 
garla sallanıyordu. yağmur ya~ıyor ve ~adar kendısınln vucudıınu rarketmemış· 
oloblls gelmeyoruu. Bıınkadan geç va- tım. Ufak ve beyaz elinde tı.ıltuğu para
kıt çıkmış ve irtesi akşam için İstanbul- yı adama uzattı : 
dan gelmiş bir tiyatro trupunun bilet- - lk~nci durak ... 
l ~rint nlmıtk için Halkevine gitmiştim. Bu sesin ne tuhaf bir ahengi vardı. 
Belki on dakikadanberi ayni yerde bek· içimde aDi bir kaynaşma hasıl oldu. 

- Buyurun efendim. 

O zamnn genç kadın bileti almak 
için bana doA-ru döndü. Biran içinde ıoz 
göze geldik : 

- Ayşe ... 
- Refik ... 

İhtiyarım haricinde ona doğru bir 
adım attım. YUzU sapsarı oJuıuştu. O da 
bana yaklaştı. Elini uzattı. Bir saniyede 
incecik elinin avucumun içinde tilirodi· 
ğ'i duydum. 

- Ne ıaman geldin Ane buraya ... 

- Bir ka~· gün evvel Refik ... 

Yntkundu. Bu ctınıleye bnşka~ını 

ihlve edemedi. Ve elinin içindeki eUni 
yavaş yavtış çekti. Otobtısün titirek ışı· 
ğında parmaklarından birinde parlayan 
ince bir al tın. halka rüzletiuıi bir ateş 

gibi yakh ... 

(Arkaıı nr) • 
--r-
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ı lstanbul - Edirne 
arasında 

rıurumun yardımı 
lirayı buldu 

bisiklet yarışı 15001 Ankara, rı ( A.A. ) - l'>lanbul - E-'ı 
1 

dirne urasında 400 kiloınelı elik bir bi
siklet koşusu tertip edilecektlr. Bu şeh!r 
::ırası koşusuna her memleketten iyi bi-

l ~ikletciler iştirak edeceklt•rdir. Koşunun 
, l!I Mayısta yapılması dü~nnL\lınektedir. 

~;unı 5 ( A ı\.) _ Şimdiye ~·a- [00l1U - GOmUşhanede şiıuiye ka-
a en l\ırşeııır rcınkctı.ectetcrt için dar teburruıJa bulunan 'l.evatın isimleri· Fon Papen siyasi 

Ve 00 r ni yttrın reşredeCP~İz. l 
Yitpıt ıııcmurlanlnn da f> ır1 a l>h.J"'' Yilıi~t>Ut·ı· iıı ~arılınıı ha vattan (ekiliyor 
111 •nı~tır. Bntnıı E.ızll'um lıa k J 

~ llrı l.ıu ı~ı· btiyük bir ulllka Tc kirdağ ;-, < A.A. ) - Kırş hlr fchl.- Berlinden Havas a.iansına hildiril-

3 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

1ilıır<1ır kelzedc>le.rine yardım için bu~Un Halke-
1 
diğiııo göre. Aluıanyanın eski Viyana 

Ü h · \'İnde Valinin Bıışkanlıi{ında hfr toplantı sefiri Fon Pııpell tanıuwile siyasi hııyat-
Ş Hnede ya ı·d 11 ll yapılmış ve memurlar maaşlaıının yU:ıde: tan ~:ekilnıe~e karar vermiştir. Kondisi r_ • d • 

~ ~'tırttcı~laı· ikisini vernıcği kımulaştırmışlnrdır. Htıl~- Sur eyaletinde Vallerfangendeki ıııttlfl\ti· Altı süngülü etraı ımı çevır ı, 
u4b ~ tan yaııılscak ~·t.ııdıııı için dl' bir ko· nesine çekilecektir. 

~ \ı bıı~ r Hususi 1 l(m~ b~rde misyon sec;ilmişlir. . . Köv1eı·de haciz ben generaıı·n huzuruna gidivoruz 
1 ~rııyan yurlta~lurıınızın ıztı· Uşak ;-, ( .\ ı\. ) - Kızıhıy cemı_vctı • . 'J 

lttıv· d 1 , . • . . d 1 . d l\üy Y.anuııunun 66 ıncı ınııddesıııe ., h . 
içte ın nıttksadilc bııra !\ { a h8lkı Kırşehır felake\1,P e er~n~ ya_r 

1~1 , güre vapıla('ak h~clı muameleleri hak- zannedı;vordum, meger apısaneve 
r. n gelen yardıuıhmlıı bulun- için blı· beyanname m•şretnıı~tır. ~ımdı- ! kındu · \'iUlyctlere lıir tumim gönderil· J 'J 
tıfı lJ·ıı maksatla bir komisyon ye kad:ır !>00 lira toplanmış ve Kızıhty •

1 

mi~tir. Uundu dentllyor ki: 
:c:~ıştıı:. Koıuisloırn Kı11ltiy merkezine gönderilmiştir. Bumin yardı- _ "Köyün mecburi işleri için sah· gidiyormuşuz .. 
~ ~:

11

cı lsmall J lakkı l>cwirdağ, ının :?000 llruyı geçecf'~i tahmin edil- 1 nan salmayı istemiyenlerJn malların köy ~·ı·ıı·· ,·et •·eııer."'I o-eldi. I _ Doktor diye ismimi se.-.-
Q ~11 ~\'ti Ataç \'C Ziraat Bankası mekledtr. Halkevl tarafından ~o lira kanununun altınış altır.cı maddesi mucl· •" .. J .. •• " 

~l bcı ve dal mi encUmcıı azala- ve daha fazla tebcrr!Herde bulunanlsra 
1 

bince konacak h"clze mümaneat mak- Generalin geldiğin!: nczaretlıanü ka-

1 

lendi. . . • · ı 
c ın Ô ı k t'I 1 ile ı·çeri giren bir post". - Ooh ... Birdenbıre iç.ım ferahla -uı et ıgül seçllnıişlerdir. yazı ile ve '.?il liradan aşaltı lt•bcrrUlerde sadlle evinin kapısını açmama s:ıre ı e pısının açı ması · .. • . . 
Ye ı d - "kııflardan birinin ismini çağır . nnştı. Magrur bir eda ile bıraz bana kaf:ı. it ·r ku<tar rn.270 kuruş top- bulunan\ııtrn da gazete ile teşekkUr muhalefet edenlere karşı bu mad enın nın me, dk tutan Rus zabitine ibaktım. Sonra: 

· tberruat devam etm~ktedir. yezılmaktadır. 1 aynen tatbiki icap etmektedir. ma.<>ından anla ı . 
-~...:.:.:..:.;::.:.:_ ______ .:._________________________________ Gelen nefer: - Mstiaadenizle mülazmıim ... Hoş~a 

E d • • e • G r 1 seni çağrıyor diyordu. ıs- I kalın burada... Ekmek elden, su ıgöl<len 
ene a d" k "ld" rzurum a inin OrıJını mi okunan dışarı çıkıyor ve bir daha av-

1 
ıyeıX' gu um. 

det etmiyordu. Ben sa.bırsızhkln sıramın Zabit, benim bu tavrıma .ve bu. söz.le
gclmesini bekliyordum. Karyolamın üze - rime ıçerJemiştl. Anlıyamadıgım bıı- .~ey-

(Ü~t tarafı ı incide) rağı, ger şekli ile g·erginliği, salabeti .. rinndeki bütün mevkuf.lar. dışnrı alın -1 ler lı,omurdn:ıdı. 
• • . .. . . .. .. 1 Kar şekli ile kuvveti, pazuyu, kar -, mıştı. Yanımdaki Çlnh. ııhtlya: kay -

1 
l mmadıgım ta~ 

ProJ es 1 Gorlıluyor kı Er.ıen gelişı guzel gov- taln.makta olduğu gibi tectavlyi ifa- makam dn çağrılmışlardı. Bız ne- Kapıdan dı.5-arı çıkar çıkmaz etrafı-
deıenmi.ş, tesadüfün yarattığı veya leh -'de eder. ve ana kökle kaynaşarak er zarethanede saııho~ heıif, dayak yemiş o- mı attı sünglilü muhafız sarıvel"di. Bu hiç ~ek.,, ' ak? elcçrin t:p1en.:iircliği bir kel~me olmaktan 1 olunca yiğit ve erkeğ~ gösterir. üç_üncü lan genç adamla beraber üç kişi _ka_lmış- ümit etmediğim vaziyet karşısında ş:ı.şır

tt a ac • uza:ktır. Ana vatan hududu ıçinde de baş- (ez) elemanı bu manayı genişler, çogaltır tık . Aradan uzun b.r zaman geçrruştı. Be- d:m. Kendi kendL'lle generalin huzuruna 
Lllıı"•ln L'ıı· • ,.. d""r""ıkleri ka Erzcn'tere tesadüf ed~blllyoruz. ve biıyüti.ir O zaıman kuvvetli her .şeydir. ni çağıracaklarından artık ümidimi kes- her halde (böyle gDdillyer dedim. Fakat 'Oııı:h_ r ı-;lınc gun .:- u . · · . _ 

. 11 •• ~on 1 1 devam e Erzen-us · Tokat - Erb:ı.:ı.. Madene ere ve erz demeler,ı ondadır. Bu JlÜŞ pis pis düşünmese başlamıştım. Akl· muhafızlarım merdi\•ene doğru yürUyUn-"'~lQ ça ışma ımna - 1 SC> 1 o-· t 1 ~ • 
~ ltıctur ki İn iliz lıOkOıneti Erz.n · Ylan · or yo en kcllmesı (ğ) şekli ile erg yapar kl bu- begm acaba ne olabillrdi. Burada mı ka- er gmera.lin huzurundan başka bir yere 

~~ 1~kı;iıııı k ~ , . 1 . ve hn • Erziiruk : Elazığ n ın kudret, kuvvet ve hüküm manaları- ıacnl<tım . Bun:ı ~bep neydi? Yoksa gene- so •kcdildiğim~ anladım. o zaman yanım-
~? ~t ~'tli tnte · ttrsı '\:eıllll 'i 1• n"·- Erslin : Sıvas · Darende. na geldiğlni bUlyoruz. Dördlincü eleman rale evrn.kım te\•di edilmemiş mi 'idi? Bu da giden muhafızlardan ~irine sordum: ~ıı 9 nııı uıur.< ac-ını r.a ul I k E Olt 1 . - . . ' 1 ötü u ıı..x ı 'l llıllt ti . . d Er.'>!ne : rzurum • u (en) in ıgerçdk morfolojısi eng oldugun:ı kapandan nast1 sıyrılacaık kendımi gene-

1 
- Ben nereye g r yo:rsunuz ·vvY e. '111ıııtı eı.ı er l'qruıy~tlındlelln lellks~- Ers : s:ı:rt • Eruh. göre m:ınay üzerine alan ve taımamlıynn ı·n.le. nasıl g~sterecoktim. onunla bir defa, Turmaya: t~ · ntı t· k ·lmı nu 'l. ı ll· ı · · · '· · ' 

'l\r t a ıs • • :' d ' - Arscn - <Yukarı> ( ell'man olur. Bu suretle Erzeng şeklı ıle ırnnuşsa idim muhakkak kcndimı ~urta-f Turma umumi hapishane demekti. L~lliatıl\e ıııak ıuaksadıl~ e .1 g7. J - Trabzon. kendisine lbüyük, çok ve geniş bir kuvvet . d 
1 

Karyola üzerinde bize bekçılik e- Bıınu işitince başımdan blr kazan su dö· 
{(lltılıı" e bir komlsyoıı gonder1ı ~ ~ Arsen - (Aşağı) ( ve kudretin özgelendğU bir obje meydnna nr ın ·bitlerden birine · 1 külmüş gfüt oldum. Çitanın en büyilk cad-~ 0 JOtı Fllistinln nçe t11ks ıııını M den za · d 

1 
? 

"Otnıu Arzink · • uş. .. çıktığı gibi Erkek 1Şekli ile de kendi.sinde 
1 

_ Beni acaba ne için çağmna ı ar·, desi Aleksandrovskayaru!1 niha:ret1nde bu .~llıla11 l ŞtU. Aca'ba Erzen, Erzin, Ersin, Erşun. Ar- bu kuvvet ve kudretin' bulu.."l.iuğu gUj.c , "''k mı genarale verl'1medl? dlye ıunnn kocaman ta.ş lbina gözümün BnUnc b\ llk.s· .. ı u k s lar - I Yoksa evı... • 
l , .. ııne gore, su ı ı ıın sen ve Ar71nk şekillerinde tanıdıgımız ke- meydana çka:r. H r.if ters ter.s yüzUme baktı. ge.ldl.. o caddeden bu va.zlyette geçmege 

t tlıu~~rt~ı Yftbudilere hırakılı~·or- nmenin teması ne mana veriyordu? 1 Grekler bu kelimenin her tkI nalin- sordum.Be~ ne bileyim? mecbur olmn.k bana çok ağır geliyordu. 
'~h.ı"1•ıca mııkadde ttddedılen Knmus'a göre Elersan (Er.-;en) di.irli.ıt den ist1fade ederek zehirlerin en kuvvet.! H "'izden b:r tavassut ric:ısın- 1 Muhafzların kumandanı vaziyetinde olan <it L"'~lı~ t 1 ! 1 - ayır, " ·~ı· 4'l dahil olmak Ozre, l> r \'e :sulp nrzalara deniyor. \etlisine Arsen.ikon adını vermişlerdir. da bulunacağım ... Ne olur vaziyetimde~ mülfı.Zime yalvardım: • 
~u, «ı~e lngl\lz ıuandasınıt hırtı· Eti dilinde bunn benzer bir kelime Bloch. Etymol.ogle de ln langue Française .. n~!:>ctci zabitini habredar etseniz de ben. _ ücretini ben vermek şartile bir a-
,ıın,.~ Ve dıtilık kıı;ımlnr da Mnv- vardır. ''Irzıtum .. toprak demektir. (De - 'ı Arsenkon - Arrenl.kon (erkek) \"e bu halden kurtar.sanız... ı·ab:ı tutalım ... Şehirde benim tanıdık -

Uı~Ot~ birleş ilrilernk Araplara l~port texte Hittite.) atik ;leh~esinde arriıı 1 'zabit kafasını sağa sola salla.~ı: larım çoktur. Esaslı bir ~uyıım olsa_ gam 
eıı tf.ıu. Fakat kelimenin geçer manası Erç-Erg- 1 (yiğit, er), arsenothi -1 _ Bnna ne dedi senin vaziyetmden ... I yemem.. Nasıl olsa bhlıye edi~eğim ... ~ •b~~ il senelerde Filistlııe duğı u I Eı-z blçJ;mlerinde kullanılan temasında mos ( er'kek yürekli) ar- Sonra şikayete ne hakkın v::ı.r'! ... Nen ek- Rica ederim bu iyiliği bana yapınız... • 

Uştıı ~rlllUhı11·eretl karşısınd:.ı. te- 1 gizlidir ve ~nra gelişmi~. m~_nai::ı-ını h~p 1 

reno yenl:.s (erkek doğ _ I s:k? El(mek elden, su gölden:.. .. .. . MUlazim ters. ters yüzilmc bnrıttı: 
' ltıı1t,. 11

1>lar, mukavemete başla- 1 bu asıldan uretml:ştir. Çunku Turkç.e<l.e · ı mus) Ballly ... demektir. 1 Anladım ki zabitin niyetı kotudur \ e _ Olm?-Z dedı ... 
~1 • llö)lınd~ leşkilnt vııcuda getlr- Erç1.~ : Büyük mukavemet. gergınllk Fraıı.')ııca argent 1le Erzenin muka - bana bir :iyilik yapmak niyetinde değl: - Bir idam mahkümu gibi 
~ltı"ı: bır taksime ise Arapların 

1 

Eı·çıı : Kuvvet vermek, mukavemet t ~ese~ i gayet enteresan olacağı gibi Turk-1 clir. Yine düşünce1er~me d~ldım. Ol~u~?~ Çitada bir ç.ok tanıdıklar peyda et -
~,.,. 

11

ıı <>lmayacakları aşıkilrdı. etmek. • çe adam olmaık manasına gelen Er.sin - 1 uzun bir zaman geçtı. V:ı.kıt nerdeyse og 
1 

tim Açtığım muayenehaneye pek QOk 
lı h..e~et Yavaş yavaş teslrinl gü-,- Ercimet : Tnsfiye et.mek. (Kaza. Leh .) mc:{ (Divan c.I, s. 213 - 16) :kelimesini: le olmuştu. Nez~ret~anenin kapısı t~krnr ~~~el~r geçmişlerdi. Koskoca caddeden 
~I~ -;h11ı1ş ve Filisllndeki Y abu· Yakut. Pekarskı s. 305 1 de btı bakımdan mli ta1ea etmek lazım açıldı ka fnsını ıçerıye uzatan nefer · b .. 

1 
slingfüü muhaıfızlar arasında geç -

~tı..ı hat Ve huzur ortntlan kalk- manaları verfüğl gfül Pavet de Courtcılle gelecektir. 1 . moe~·?iğlm ha'kkmda olur olmaz dedikodu· 
• oq l!k ı h lk ·· Ergene maden de - 'l\.t ümk .. 

Q 
6
tln asayişini tenin etmek ve Bo u n ımı. gore • 1 Ar~inıan kelime.sinin Transkaspiyen tetldk edersek blitılin bu yerlerde ya doğ- ınrın doğmasına vesile verece'kti. M . un 

~U 'O ıerıl\de bulunduran lnılllz mektlr. . . . . demiryolu üzerinde sıca.k ılıcalı yere ad o- 1 rudan doğruya maden veya maden suları olduğu kadar tanınmaz bl.T ihale :gırmeğe ı. · il a Bu temadan çu manalar geımıstır · ~ ı 1 ktu Bunun için 
""fi • Yl&rda gltllkce artd.n kan- . ,A . larak vcrlmestne de (Radloff s. 325) ba - vardır. çalışmaktan ba.şka çare yo · . 
~ ı. <>rıteınek ve urap çetelerini .\rsan Duolay, Arsin Duolay, ::::; kılnrak Erzen asıllı yer adlarının maden-! Şu halde Eraurum adının Erzen par • gözlüğlimü gözlimden çıkardım. Ce'kett ~ 1 ı, ~in l'lllsline yeni kuvvetler, tuolay !eraıt> dbny:w, ruhlar>n an ı;, ve maden sulu topraklara verild;ğlni C'-''"' yabanc> dillere maletmek çok 'hata!> mın yaknsm> kMdırd>m ve kai~d!'u 
~ ıtyYareler ö dcrmi ç~tele- soyunun n.gası (ba:ba'. .:l.nur, reıs. atam ) 1 kabul etmemiz zaruri olur. Ve dikkatle bir hareket olur. kasketi kulaklarıma ka:dar ~~~· _ 

1, ~iliş bir ~ n . _ş, ,,. - ve insanlara muhteJ.ıt felaketler getiren,'~-- --- hnUmle tanınması oldukça muş.kul bır va Ilı hııtıu tenkıl huıtketlne .. J AN!an Duolay. Sekiz başlı efsanenin n.ba- • , . ~tim. f 

l tltı~ıa l\la beraber, gUn geçmez ziyete gırm • ddenin or-~-~ r olmasın, Araplurdan ve sı Bahadır. 1 1 • • Dışarı çıktıgımız zaman. ca. 
~ il Ol)i . . (Yakut lüg. Pekarski .s. 150) k 1 m ve ver g 1 t t tturdnk. Her hangı bir hadiseye ~ı 'kın .. ıııı, lng-ı 'ızlerden oburı Arş.an Altay, tob. Tar. knr.şıla.ştır. :ı'Sındı u e memış· o1mak açin sevkedilen 
t~ .. aın t I- . mey an v r .. . 
Q .. ~n~ Pıı'ı . 1 11·1 k Arsan Mançu Arnşnn Abıhaya • 1 maznunları Rusl:ır yaya kaldırunı uzernı-
.. 1\ t ıstıne ac en ı o· . 1 M ALA'l,UR · · ı• d ..-k İl eklifl · 

6 
•• lıca. kaplı a, ayazma. uammer den yürütmüyorlar. Vesa1tı naık ~ye e Y-

t11r 8 tatbık wevkııne kon- ,\rsan • / Kır / . . dd nin .tam ortasında.n 
~teu~ı u teklifte bazı tadilat yap- .l). Knp.lıca m~dcni .su menbnı, kil - az olduğu ~-çın .. cı·~ sile ........ ,1 kafile herkesin 
.'il\ ., hl 1 · -k ' 1 geçen bu sungu u, i:Uli rı~ ~e ~'ilis,s~den n~llı~ hu · 1111~~ klirtlU su menbaı . .. Bir köylu anlatıyor : ziinden, vasıtasızlık yüzünden vaktin nazarı dikkatini celbedzyor. Gelen .geçen-
' ~<>ııd hoe yenı bır teknık 2) Kopal şehrine yakın bır koy adı _ Köyden bir araba çavdar unu dl' ,.e iyi sürülememiş tarlasına eline 

1 
b .. t ·· n dikkatıerlle bizi süzüyorlaro;. 0"'ı. erıııı 1 1 1

• d ş· · ·· b"I "- k t h k B··yıe er u u · t "'ı:sy0 ~ ıu ıınuıu ... ta ır . ırn- civarında kükürtlü menbalar var- . getirdim. 360 kilo geldi. Uçer kuruş- ı:-ec:e ı en uvLU • o umu e er. 0 Ell rlmde bir de kelepçe olsaydı beni ib1r 
UÖt<lGQnn tak~lın projesinde l~ı- dır "Radloff s. 260,. t tan hepsini 1080 kuruşa sattım . 540 bir toumun bu şerait altında vere • Lda~ mahkumundan tefrik etmek müm-
~· 1-'ııkat htdılatı hnkı111etine hıl· Sttlp \e sert maddede~. _topraktan kuruş buğdayı koruma vergisi, 5 ku- bildiğini dt" orağa bile lüzum gör · Jelin olmıyacaktı. Karma .~:~.~k ~üşün. -

llı.ıış 1 acaba bununla da da- baslıyarak ınukavemet, gergınhk. kuvvet ) ruş işgaliye. 5 kuruş kantar, 5 kuruş meden elile biçer. Senede aldığı bü - celer iiçinde rıe kadar yürudügumu bllmı-
t . 

0 
acak mıdır ? Zımnetmi- 1 

,.e;mek, tasflye etmek .gibi maden vasıf- meydan verırisi verdim. 525 kuru!! e- tiin mahsul işte böyle bir cılız kü - yorum. Ceza evinni büyük ıca:pısı önün~ 
1 Çı ltı,, 111 .. l ıarını, sonra yer altı ruhlarını. insanlara j limde kaldı. meden ibarettir. g·elmiştin. İçeri girdik ve müdürün oda -
r ~1~ b:Şını hukılmeti, mııkavem~t felaket getiren seldz başlı yer altı baha- J - Buğday ekin ça\'dar yerine! İzmirde, Adanada, yahu t mem · sına sevkedildik. Orada üstiimdekr ~. 
~a &r~fa d da bulunanlımn her hı-1 dırı ıgtbi. Yine efsane bakımından maden 1 _ Öyle a ma, herkes yeniden ye • leketin iklimi müsait d1ğer yerlerin - evrak, kalem, küçük çakıya varıncaya ita-
~ r~~t ağıtrnıştır. Burıunltt b~-' mefhumlan ve daıha sonra da kaplıca ve 1 niye buğday tohumu alamaz. Güz _ de köylü, senede iki veya üç mahı:ul dar ne varsa alındı. Cebimde mendl!lm -
t~lt Yorıhıe rturnıuş değlltlir. Ç~-! kiikürtlü nınden sulan ve ayazma gl~i lü.kJerde buğday kesilerek çavdar 

0
_ kaldırır. den başka bir şey kalmamıştı. "'« 

~ llıUb· ardan istedikleri kadar ı tamamllc maden ifade eden maddelerı ( lor. Hem çavdarın samanı çok olur. Ama doğu koylilsü de onlar ka • 
ı.b~•~ınıı:nl ınat btıhthllmeklt•dirler.1 gösteren bu kelimenin Türkçe olduğun~a, Merek doldurur. Bu uzun kışlarda dar vergi verir. Hapishane 
"'()"'! ar d 1 ft•ı.-· derim Keli· •o t'J ömrilınde umumi bir hapi6'ha.neye ~ y cwıım ediyor. Yeni şiiphe kalmadığını ti.lauııın e · ı hayvanlar da yiyecek ister. Aşağı 
~4.t l'a~ıa tsksim projrsl alehln-

1 
meleri en eski şekllleı:ıinden ve en jptldai memleketler gibi olsa, dediğin doğ . Doğu köylüsüniın büyüklerine girmemişttm . Böyle lbir müessese ~w-

'1)ı. "
1
Yo ı ft·•· tetkik e<l.~n d da hl,. ibir fikrllm yoktu. l'ıbblyede okur -"llıtı r. anlamlarından ya.k:ı.lıyar~ ru! Kayseri, İzmir, Malatya, Adan:ı 0 kadar itimadı ve onlara o ka ar "' 

il ı.. hu:l k ııı esini kcıı n:-fü19. sırada muhtelif sebeplerle bizı 1 IJ\ı ~" • .ur ve sın i'ınu çoktan Güneş • Dil t..eor dsi bu Erzen e m hayvanları bir ay bile ı"eride yemez. candan bağlılığı vardır ki, hangisi -
:t, usın"" 1 ... tıktıkları yere burası hiç benzemiyordu. hı~ lbı iade de <le, emniyeti, asa- de şıı şekllde çözümler: Halbuki verg-iyf .biz de onJar kadar nin gözüne baksanız, bu derin sevgi- Sükunet içinde karşılaşacağım vaziyetleri 
~~!!Cin 1 erfebıtmek lı;iıı birlıir- O> (2) (3) 

14
> vertrlı. yi okursunuz. Fakat bakışlarından l ıbeldlyordum. Müdür üzerimdeki her şeyi 

b .\r3~1rı Ytc•eklcri anlıı şılan Ya- Erz~n: et er ez en • t.ı * ıı: d:ı şöyle bir n1ana sezersiniz: aldıktan sonra orada duran 'bir gardiıya -1 
t(jlle lll'ın rrıenfeatleri ac'l.l:a B:.rinci eleman olan ana kökiın (eıç)l Doğuda kış sekiz ay sürer. Bu - Her an bizi düşünen, yardım na: 

•~e ~llttı8~=ktır? n.nlamı kuvvet ve kudrettir, hayattır. 1 
- müddet za~·fında herkes kabuğuna eden, koruyan hükuınet bunu da dü- _ Bunu 'koğuşa götürün diye em:lr 

ctt'l k teknik komiı>yonun kinci (el') elemanı bu mücerret manala - çekilmiş ıibldir. Köylü, mevsim yü • şünüyordur elbette... v~rdi. 
lb•ıtı hakllyelim r rın ıh.er hangi bir saha ve hacimde tekar-

DlPLOMAT t:rürU.nü ıöatel'ir. et + er yer şekli ile top-~ 
,,,. 

-~-· ,,,_.,,2_-'!'!"'· (Arka11 v"rl 



1 Okuyucu Mektupları 

Doğuda 
kalkınma 

Tiranda 
dUğUn 
(Cıt tarafl l lııetcle) 

Bir Ç'lbanla bile şehir hakkında bir İki sene Fransada Nis lisesinde tah· 
mevzu açtp konuşulduğu vakit 0 mu· sH etmiş olan Kraliçe Jeraldln dört lisan 
hakkak_ burada m~bim bir çalışma 'o'du· I konuşmaktadır. Şimdi de Arnavutça 
ğunu soyler: •Bu ışlere daha evvelinden 1 öa"renmektedlr. Knulu daima Almanca 
başlanılmı~ olsaydı, bugün burası cennet 1 konuşmaktadırlar . 
~lbi ol~riu,. der. F'akat belki 0 kendi Avrupanın en grn<,: Kraliçcsiııin 
anlayış.le bu çalış:nanın yalnız iym ır iş [ Kraliçe 21, Kral 44 ya~ındedır. ] la~ı
lerinde oJduQ'unu zsnneder. Hulbuki biz 1 yacağı gtılin cıb;sesi ParJ~ten gelmişti. 
nasılki inkiliıbı her sahada yaptıksa İncilerle sUslenmiş uzun etekli bir gelin 
kalkınma herekatı dediğ"inıiz bu bumma- elbisesi .. 
lı çalı~~ay~ da lı-.: r rnlıadıı. ve t>o~unun Dn~Uoden bir gün evvel h :ılk şarkı
h,~r k?~e~ınde yap.tık ve yapıyoruz.,lar !Öyle}erek İtalya lfariciye Nuzırı 
l'Jlkakıka Doğuda şıındiye kadar bu şe- kont Ciyaııoyu i&tikbale g tlı, kont Ci
kUde ç~lışılmamı~, esasen doğuya bu yııno önde arkada btsikletli mublifız'ar 
derece önem verıl r.emişli. Nettkim es· ı olduğu halde, içi çiçek dolu bir otomo
ki Btış'>tkanımız İsmet lnönü J)o~u se-I bllle saraya geldi. Artık büliln da .. -etli· 
yahatleriade şebrlmizcle vermiş oldukları .1er gelmişlerdi. l>Uğl\n için her tey 
şöylevue b~nu s~mfmi ola Jk ilirar ı t- haz• rhnmışlı. Bir taraftadan du ) eni ç tdn 
ınlı v~ demı~tl kı: "Şimd iye kadar do· lkeınetine tabsis edllecsk sarayın temel· 
~u diyarına layık o!duğu ebemmlyetl leri ylıkst'liyordu Bu sııray Oç k~llı ve 
veremeJlk, fa'<t:l hade:na bu tıziz diyarlyirmi beş odalı olı:cal\ ve l'ürt )llZ ki· 
için her feduk~rlı~ı yayac;ığıı:ıo Jşte bun- şiyi istiııp e:1ebiıcct:k Uç salonu tıuluntı
aan sonra<.lıı kı aoğuda büyük bir kul· cartır. Bundrn başka rn'li ~lnemtı, hu
kınnıa harakati başhıdı. , susi bir tiyatro, tıavm:, Kıölık b1hc;eı, 

T 
Bu kalkınmsyı Umu'lli :\IUrettişimiz tenis kurlu, glH htthçe~I, hskıye 'er ve· 

. t?.zeri~ etratın~u toplanmt'j oJan doğu saire vesaire ... 
bUy~lerı I-1Uk0metl!11izhı başır1d• kı kıy- Kont C ıyano fırsattan istHade ed ~
metlı bUyUklerden aldı~ları ilbam, sahip rek ayın ~8 inde Tirandttkt yeni tana
oldukları cevher, sarfettiklerl ssyü ıay- re karargAhının kllşat rts:rinl yaptı. 
retle yaphlar. . · 

Du d il k 
Draçla Tıran anH;ındaki 40 kllomelrelık 

n en €Ctık adar yakın olan bu • l>ü • ı ı ı · k 1 • kalkınma hızının başlıınğıcı tarihinden ve ce .. s~ n tı:ı.şıyuca o an o o· 
"-imdiye kadar ap ı 1 1 . . h i 

1 
. mobil yolunun ınşaaatına beş\andı. Ar· 

.. . y ı an ş eı ~e r nı zın , k lll' b k ·ı k d • ı olduğu gıbi, bUtün doıtu diyllrının ceh- navul.u m ı 110 ası ı e ·ısa .. u,ga 1 

reıılnı ne ·kadar değl<jtırdfğ-ini, parlattık•· bir telsiz istasyonu da on beş gune ka· 
Dl görmemek kabil olmadııtı gibi, yarın dar açılacak Kralla KrallçeLin resimle
lçln de ne kadar deği}f receğine, pıula· rini taşıyıın yeni posta pulları on beş 
tacağıtrn inanmamak ta kabil değildir gUndenbert çıkatılmış bulunuyor. 

J:fü: çok eski bir mllletiz, tarihimi~ Krıtl ve Kraliçenin evlendikleri gUn, 
şanla, zaferle do'udur. Zira azmimiz 150 Arnavut çiftinin de n 'kabJarı kıyıl
karşısmda dağlar eğilir. Yeterki azme- mıştır. Bunların düğUn masrafları hükO· 
delim. Biz bunu Ergenekvn ve Boz kurt met tarafından tesviye edilmiştir. Ayıu 
~fşanelerile isbat etmiş bulunuyoruz. Bu· yirmi sekizinde Arnavutluk parlamento .. u 
nunla demek htfyorumkl çok bakımsız reisi Evangeli Kral ve Kraliçenin nikıltı· 
kalmış ve bazı yerleri düşman istilasına lannı kıyttr kıymuz, yüz bir pare top 
ugramış, yıkılmış, yakılmış olan dotu bu mes'ut haberi bUtUn şehre ilan etti. 
dJyarını istediQ-lmiz şekle sokmak cid· Halk Kralın balkonunun altında sabır· 
de.~1 kolay bl_r iş. de~ilse de; biz azmi- sızhkla bekliyordu. Nihöyet Kral büyUk 
mı"'e bu çetın :şı pek yakında başarabi- . . · llr1z. ünlformasıle, Kraliçe gelınllk elbisesıle 

Uo~u ilinin parlatıcısı olan değerli ballılona çıktıla~. . . 
Umumi Müfettişimiz T. Uzerin Parlste Kralın şahıdı kont Ctyano, Kraliçe· 
çelin bir anıeUyıtt mv.sasında bile bu nin şuhhll ihtiyar k.ont Aponyi, Atna· 
diyarı dUşOnmiış olduğ'unu geçenlerde vutıuk prensesleri yeni evlilerin arka
doğu sütunlarında okumuştuk. lşte bu sında idiler. Halk Kral ve Kraliçe;>1 
kalıunma işine bOyuk bir azim ve sebat- " Yaşııl yaştl ,, avazelerile alkışladılar. 
111 a-lrlştı~lmlzi gösterir ki bunu bildik· Sarayın bUyUk salonunda altı masa
ten. sonra doğunun yakın bir gelec~kte da l20 davetli için sofralar hazırlanmış-
l4yık olduğu mertebeye çıkacağ'ına şim· . . ,. 
dlden sevinmek httklı ve yerinde olur. tı. Kra!ıçenın satın~ kont Cıyano, Kra-
Yene geçenlerde doğu sutuniarında faal lın seğma bllyük kız knrdcşl oturmuş 
beledıye reisimiz şevket Arının şarku- bulunuyorlardı. . .. 
rulunda şehrin iman hakkında söylemi DUQ'Unde Kralıçenln uzun etaklığıni 
oldukları söylevin aynını okuduk v! Tiranın fak.ir çocukları taşıyorlardı. · 
uner işlerine geç~ n yı!a n~zuan 713 bin Kraliçe çok ıııUtehayyiç gört\nüyor· 
lira fazlasiyle 123 bin lira tahsis edll· du. Gazeltci!tır~ şunları soyleoı: 
mlş olduA"unu gördnk. Aynh:n paranın - Çok uıes'udum, bOtUn bunlar bana 
~u ködar . tazlalaşmıtsı <1a şehrimizde bir rUya gibi geliyor. Oz memleketimi 
ıı~ar l~lerınde f~zla. tşl~r yapılacağını unutmamakla beraber, yeni ülkemin, 
aostermekted~r. Şehrm ılerııemesi için yeni balkın sevgisini kıızanmağ'a çalışa· 
bu yıl sarftdıleceK para mıktan bu ka- cağım. ButUn hayatımı Arnavutluğa 
dar olm.ayıp bu. yal1J1z belediyenin ya- vakfedeceğim, bılhassa Arnavutluk ka
pacaıtı ışlere aııtır. Diğer daireler de dınları ve çocukları için çalışaca~ını. 
kenaı r.rntcelerın<ten pcıı a sarf edecek . . . 
ve bir çok işler yapaciU'lHdır. Bu bü· Kral ve Kraliçe bal aylacını geçır· 
tUn doğuda böyledir. Yani her yer gQ- mek içi~, Hitlerın ~önderdlği otomobille 
:telleşrnesini, yuks~mesini yalnız beledi Draçtakı sıtraya gıtmişlerdır. 

Bu ne cüret? 
yesin in bülcesine ve çalışmasına b:rak
ınıyacaktır. Hatta muhterem doğu bdkı 
dil mümlı..On mertebe bu çalışmalara iş· 
tırak ecıec tkıerdir. 

.Umumi Mütettişimiz T. Uzer geçen Don Sivişli köyü muhtarı Seyfettin 
yıl ~O haz~randa şehrlı11tze geldikleri ile ayni köyden Ahmet, Tevfık ve M~sa 
zuman tstımbul kapısında k.arşıl!lyıcıltm matbaamızıı ieldıler. Mubtar bize şu ha-
arasında söylendikleri söylevde doA-ulu- diseyl anlattı : 
hmn oeyaz günler yaşamusı için geceli .. Sttdık Kan isminde bir tahsildar 
KUndüzlu çanşacaklımnı ve bu çatı~ına- varmıe, geçen ayın 27 binde köye para 
lttrda mutıterem doğu balkının da ken- tahsll elmea-e gclmh;. istenilen para 31 
dilerıne 1ştlrak ve yıırdım t:tmelerini ri- Ura. 

,ca etmişlerdi. Bur.dan sonra şehrimizde KöylU bu paruyı tovlmış ve ıııuh-
baz.ı kımselerin evlerini, dukkarıarını tar da tahsildara teslim etmek OLere 
t.ıoynlme K gibi i\iler yaparak bOyUk mü· şehrimize ~elmiş ve a ı lirayı Palas ote
fettışimizln diltğini yerine ietirmeğe lincle tahsildara vermiş. S&dik Kıı.n · 
çııhştııdarı maalmemnuniye görnlmaş- - Sen şimdi burada otur ben gi· 
turkt, bu da kendilerinin medeni btr dip makbuz getireyim, demi;. gidiş o 
hayııt geçlrıneQ'e lAyik olduklarını gös- dıs ! 
t .ırmekteaır. Nihayet köylUler Sadık Kanı bul· 

Padişahlık devrinde lemıımen unu- muşlar, ya makbuz vermesini veyulıutla 
lulmuş ve köle yatağı sayılmış olan paranın iadesini istemişler. 
kabr~ınanlar diyarı dogu bua-ün laylk Tahsildar şu cevabı vermiş : 
olduğu öneme kavuştutunu i'Ö~melde p ıt t · 
lttihtar edel'ken bunu Cumhurıy· t "d . -:- a omu Sil ayım, sıze paranızı 

. " . e ı are Oderım. • 
sıne ' ve onun değerli buyOklerıoe borç- Köylüler de adamın pallssunu ve ııl· 
ıudur. b. k 

Zalen Cumh:ıriyeUoe edtbiyen bağ- kısını almışlar ve ır dQ kıina rehin 
lı olan mlllt duy~ulu do~ululnr buralar bırakmışlar. 
için, bu.raların aydırlanması için canla 'Fakat Sadık Kan ovakııtan beri gö· 
başla çalışan biucık Umumi mnrettfıi~ rünmiyormuş . • 
ınlz Tahsin Uz~re de kalben bağlıdırlar. Biz köylUlerin anlatdık larını olduğu gibi 

lşte ben de do~udtı bir Türk genci yazdık. · 
sıfatile kalben bağ•ı olduğum f'k5elans ı Bir tahsildarın böyle bir cOrette 
T. Uıert buradM b.urmet!e anıyo:um. bulunabileceğini de • zanretmlyoruz. Ta· 

Südün köymag ı nı 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Umum satıs yeri : İstanbul, Jahtakale Caddesi 51 
• > 

(Poker tıraş bıçakları deposudur)~-flilt.]~ _...,,._."'"'"""', 
Erınıromda Satı, Yf'tl NEŞET SOL .ı\KOGLU ve ORTAÖI Gtirctl.k.apuı K&Tafl&r çarts'I 

Erzurum Tarihi 
Anıtları Kitab~leri 

Güzel Yurdumuzun bir kö\>esi 

olan Erzurumu tanımı-ık isteyenlerin 

dükanımdıı s . lılan bu kitulıı oku
nıalım lazımdır. 

F. J:J:i Kuruştur 

<ia7ete "'e kitap hayli 
Htisc)in 
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HAVA 
(j 5 - !l38 snat 8 Hapuru 

Hava t11ıytk.i : 609.6 
• ,. (Denlz seviyesi) : 768.H 

Subunet : t- 6.6 
DUşük suhunet : ı- 3.2 
Rutubet : % 84 
Ruzgar : Sakin 
Rüyet : 35 Km. 
Sema : 9/10 Kapalt 
Ya~ş : 4.5 tn. m. 

Te*ekkiir 
Ha bam Rıza koı u\ cunun ülllm 

dolayıslle cenaze merasiminde bulullılrnk 
le'~s'Ü!'llmUıe ortak olan V41i Haşim 
lşçttn ve Vilayet beledi erkan ve ıne
murlyntne şlfıthen bayanı taziyede bulu· 
nan ebibba ve ~sdıbya ve Sayın hal
kımıza ayrı, te~ekküre pek bUyllk olan 
te'essürüm m-.ni olduğundt-n alenen şllk· 
ranlarımın arzına ınuhtarenı Doğu g-aze
tes'ni tevsit eylerim 

Ef ratı ailesi namımı oğlu 
Mün ip Koruk('u 

E1·z111·1t m /lr,/edi,'}A 
lleyosrıı inden : 

Belediye rlyascllne ait b.ış mağaza
lar karşısında 38,36,33,40,41 numaralı 
mağazalara mUdd·~ti içinde tal.p çıkma· 

dığındıtn on gün uzatılmıştır ihalesi 
12-5·938 Perşsnbe gUnü sııat 14 de icra 
kılınacağı nan olunur. (No. 296) 

ooGu 
tLAN T ARlFF.Sl 

B net ıayıfat.da santimi 26 KUJ1lf 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
ıs • • • 100 • 
• • • • 150 • 
a • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
1 • • • 400 • 
Uan verecek kimseler DOÖU Ga.ze~ 

teei İdare Müdürlüğüne mUracaat etme
tldfrler. Devamlı ilanlar için busuıd 
tarlf e tatbik. edlllr. 

Kmnıztlt fUlnlıı.rda tarife bir mislt 
ta:daslle alınır. 

J dr .-s de~iştlrmek 25 kuru~!uk ile 
rıete thlllrlfr 

DOOU Abone tarifesi 
Senellğl 12 
Altı aylığı 7 
UÇ aylı~ 4 
Bir aylığı 1,50 • 

Lira 

• 
• 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇİN 
Lira 

Trabzon - İran Transit yolu İkinci 
Mıntaka Başmüdürlüğünden : 

2G - Mayıs · 938 Çarş:ımba günü saat onbeşde Erzurumun ml\rucu ~ 
I sinde lran Transit yolu lkinc Mıntuka BaşmiidnrlıiğU blnasındtt teşe1'1' P 

1 

eksiltme komisyonundu ( 6Hö86 ) lira ( 80 ) kuruş keşif bedt>lll 'l'ıabı0~ 
transit yolu l\zerinde ve Erıurum Vilayetl dahilinde Kop uağ' ıılırıt~le 
10 + -ı.74 kilometrelik tesviyelturabiye islAhutı ve Ş')t:i~ esaslı taıuirııtı 1 

adet buz inşası ve lki ttdet ınenfozln betonarme tabliyeye hllJvill lştnin 
zttrfla ihalesi yapılacaklır. 

Muvakkat teminat mikan ( 458;)) liradır. ~ 
Evrnkı keşflye ve mukavele name projesile eksiltme oartnamesi 'I 

ait diğer evrak Ankarada şose ve Köprl\ler reisliğinde, lstanbulda z.1,Jı• 
dOrlüğünıle ve Erzurumda Transit yolu ikinci mıntaku BaşmU.dQrlOğüııde 
lebillr. '" 

istekliler bu işe benzer en az otuz bin liralık iş gördllklerlne 
( 67000) llrıı.lık taııhhl1de girebileceklerine dair 1938 senesine mabSU

6 

Vekaletinden alacakları ehllyet vesikalarını havı kapalı zarflarını ibıl',rl 
sast ondörde kııdar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde verıP61 
Jlunur. ( Nu. 259) 4 • 3 

Sarıkamış Belediye Riyasetind 
S-arıkaı~ış Belejiye caddesi O zerinde muhtelif kenişlikte ·Belediyeye ıı~ 

dukkanla ve palas otell önünde altmışar metre murabbalık iki arsll• 111 

1 5-38 den itibaren 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. lsteklfter 
dtyeınize mQracaathırı. (No. 288) 4-2 

TndJ;on İnhi:-:arü11· 
//a~mii<liirlii{jii11<le11: 

1 - Trabzondan Et-:.turum, Erzin· 
can, Bayburt, Tercan, Aşkale, GümUşa
ne, lsptr, Kelkit, Şira, Torul ve Maçktt· 
ya bir yıl zarfında sevkolunacak İnhi· 
sarlıır idaresine alt bilcümle emval ve 
eşya 1-5 938 gUnUnden itibaren yirmi 
gQn müddetle ve kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulacaktır. 

2 - Zıırflar 20-5·938 tarihine mU· 
sadü! Cuma gUnll saat on beşte açıla
caktır. istekliler mezkar günde saat on 
dörde kadar tekllf mektuplarını idare 
veznesine yatırmış olmalıdırlar. 

3 - Muvakkat tem!mtt üç bin lira-
dır. 

4 - Talipler bu işe alt şartnameyi 
satış şubesinin nakliyat kısmında her 
vakıt görebilhler. (No. 279) 4 ·2 

Erzincan İuhi:mrüu· müstakil 

' 
Er:, uru 111 J'ild ııeı JJaf 1111 

İ.,,'n rii 11te11iı1 

Erzurum, Tortum yolunuJJ ı-' 
Tutıırc arasına nakledilecek 

0 
c 

kenarında 342 metre mikılp tJ 
yatı 919 Ura 98 kuruş bedell ıc 
kabilinde pazarlık suretile el' 
konulmuştur. gli 

1 - Eksiltme 11 Mayıs !l ~ 
şanbıı gUnQ saat 14 ue dalıni e 
odasında yapılacaktır. 1,r. 

2 - Muvakkat teminat rol~ 
llradır. 

3 - Evrakt fenniyesini 01'1~ 
teyen istekliler Vilayet daiın1 
nlncle okuya billrler. (, 

4 - istekliler ticaret odB&I ıı' 
tediye idaresine kayitli olduk1Br~6 
veslkalarl~·le birlikte birinci ~ııı! 
ya::!:ılı gUn ve saatta Vilayet dıt1

1ı 
menine murdcaat etmeleri ilSrı 0 

(No. 292) v 
J/iidiil'liifjiinden: 

-1 - H38 mali yılı zarfında Erzincan ı~,r:Ul'lllJI Ziraat 
merkezinden Trabzon, Kiği, Kemabve J/iidürlii!Jiİl1 1 Plnmer lnhtsttrlarına nııkledllcc:k olon 
tahminen 227000 kilo inhisar wevaddi- :ıemen dikUtp bakecaA'1~1 ~ 
nin naklt 25-5 938 den itibaren 15 gün edenm tohumdan yetl~tirJloııŞ tir 
mUddetle açık eksiltmeye konu1nıuştur. fidanlarından parasız verilece~ 0 

2 - Muhammen bedeli 7400 lira ceklerin hemen (saat 7 den 
1 

muvakkat teminat 5G5 liradır. mazbaha yanındaki Vilayet • fld811ı 
3 - TaUplerln ihale gUnU olan bulunun fen memuruna müraC

8 
6'1 

9-5-938 Pazartesi gUnüne kadar Erzincan ınesi ilan olunur. (No. ~ 
lnbisarlar müstakil müdürlOğUne mura-
caat ,debilirler. 1 El'Zlf/'11111 11<4edİ,tjP- . 

4 - Şartnameyi görmek isteyenle- fl(1JaSClll1..d 

rin lnhlsarlar ideres!ne mııracaatları ilaa 1 JY 
o lunur. (No. 286) 4.4 Belediye dıılresine ait esi' t~ 

İnhisarlar Bayilerine 

EJ'Zlll'tilll İ11hi.ı.;arlar 
ll<ı.ı.; ııı ii<I ;; ı ·l ii <i iiıı <foıı: 

J " 

ve ınüştı:mllatile cumhuriyet 0 

fındaki harttp bulunan btnuıarılJ o• 
taşlarına mOzayede müddeti içlfl tı' 
çıkmadığından on gUn uzatılıJJ1ş li'f 

lbalest 12·?>· 938 P~rşenbe ~o 
at 14 de kalınacağı Uaa olunur· ( 

Telgraf . ~ bll alAkadar makamlar· öu meselenin iç· 
SU d T MENEMENCi yOzQnll anlamakta i80iimer•ce~h;rdir, 1 

Senellll : 
Alb .,...,. : 

Haziran 938 iptldasındftn müddeti 
bitecek olıın satış tezkerelerinin yeni
lenmesi için bayilerin 10 mayıs tarihine 
badar istida ile muracaat etmeleri, bu 
taribtan sonraki muracaatlarında kabul 
edllmı1eceti ill.n olunur. (No. 27i) 2 2 


