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·Londrada mühim 
g.örüşırıeler 

Fransa ile İngiltere askeri bir ittifak 
akte'tmek üz eredirler 

Ba·şvekilin 
Atina seyahati 

O k.uyucularımıt. gözte!ni şu satırın _ I f 
rıh üzerinde gezdir<Uklerl esnada, 

ll~veık!Hmizle Hariciye ,Vekilimiz Atına- , 
Ya müteveccihen yola çıkmış olacaklar -

1 
<lır, ~ı.ınanistan, başta ekSeUıns· Metaksas 
01(\uğu halde kıymetli misafirlerini kar- 1 

f}Jl:un:ı.k için, şevinçll ve hummalı bir ha- 1 

ııl'hk içindedir. 1 

Balkan :ınlaşm:ısının baha biçilmez 
leza.ııurıerh'iden blrlni te'Ş:k.ıı eden bu se
YaJıat çok kuvvetli olan Tür.k - Elen dost-
1Uiunu blr kat daha arttıracak mahi -

1 

Yet ted:i r · . .. . ' 
Ek'ş~ians .. Metak.sa.."> Balkan antantı 

~~.Y ie(tL!J1aı 1çin bir kaç ay evvel An
cllraYa geldiği zaman, dünya efkArı u
llıu.tnıyeslne açık lh1taplarda bulunmuş 
Ve P:ıktuı gitgide. daha kuvvetli ve şamil 
t.ır rnahlyet aldığın\ tebarüz ettirımişti ... . . .... ' . 

BUytlk Şelln gazetecilere söylediği 

'4lritıı sörzler h11~ kulö.ğmnzdadır. Dört 
~:Jlli.\letınln şuurlu idnrecUerI dlin
,,,8'Jaset.ı ters blr ıyı:>lda :ılk.ıp dururken, 
't1ı sei~ • Ue, en münasip y-0Ju t.utanuş 
tı.dün\ıyorıar: A • . . . 

Haı'.P sonrası knrışfklıgının en il. L1 
4t:ırlnde B:ı.licaıı yıır.ım adası, yeuı bır 
~tın, tar}.hte ml'Sli olmayan gl\ıel bii' 
~!ımn :meyyniarını vermek lizercdlr. 

Anmrn.da ~lanan, konseyi takip 
;~n lktlsadt anlaşmatıır ve matbuat bir
~ de, lbu ~alışmalara yeni blr hrz vere-
~\r: 
~··Yugoslav .delegesinin· Ulus gazctesin
l 1 mll'knleslnl okuyanlar, bu dost dev
~~ıı Babku.n p:l.ktma nıısll har:ırelle su.
~ bulunouğunu kolnhyç:ı anlarlar. 

,. Dil1l··t1am bir hnyal ol:ırak ileri sil -
t,~e-ktt'll çe'klnen mi.lşterck mesai fikri, 
~~Un. d'.ı.hn ml\teazzıv bir t:ır:tda konfe
f?t_t~~Yon. fikri "halinde, açıkca izhar c -
l' 1)or ve. Vandrm Tunaya kadar 70 mU
~tıluıc., 'kuvvetll bir Ulkenln, dünya yüzü
b ~lkması iht1m:UlnJn hoş. neticelerinden 
~diliyor~ ... 

Fransız Başvekili D<ıladye 

Londra 23 (A. A.) - iyi mrıltlmat 
alan İngiliz mııha!ilinden öğrenildi~ine gö
re, Lond radttk i görüşmeler esnasında 
Frunsız hU\i ümetinln mühim bir teklifi 
neticelendirilecek tir. 

Fnın~ız hUkümeli bu teklifte, harp 
vukuu hıılinde iki orıinnun hlr tek ku· 
manrla ttltına verilmesi. deniz ve hava 
filolarının dn hir İng-iliz ı\mirnlının k u
nurnclasıı'n tevdi N1ilmeı:i a• zusunu iz· 
bar etmiştir. 

İlal~tt lk mii:1al,t•ı·dı· ı · 
P.lrls, 2~1 (:\. A.) Selt\hlymt.ır 

Ul&lı ıfil, lıııly"1ıı • r'r nsız ııı nzakurelc· 
rluirı VLI k uultı fatıl bir ~m flwya gi l'l!t:eğİ · 
n1 nmlt ctıneklc1ir. 

K•ınt < 'iyano Frunsttnın Ho;nıı l\I ııs
hıllatgll~ım ile görüşruuş. maslalıttlglLrnr 
bıı ıııülfıkatla lıllkllurntlnln Hni toklitle· 
rlnl hlldlnuı~ıır. • 

Fı·a M~l:t ~a:11 rlar1 Pt•st• hc•\tıt 
l.o uc.Ji'mla ' · 

Loodnı, ~!'i (ı\' A) - Frttmıu Bttş 
vekil ı llfı!ııdiye vu llurkiye Nazırı l'cr
şı:uıtıe l{llııl1 hul'.ııy.ı ı.rcltc' ~.hıı- ve: l\ıl'fı 
lın ıulsnfiri c)l~cttklttrdır. 

Mısıı· kabinesi 
istifa etti 

Kalılr~ 23 ( ı\. A. ) - Hoyterin 
bildirdiğine göre, Başvekil l\11\hut Pu~u. 
parlıtmento guruplttrı He lıOktl net ııra
sındakl ruiinasebet:er lıakkıodıı hq~·iin 
saray tle görüşmüş ve çıkttn lhtlliH llze· 
rfne kabinenin istırasmı vermiştir.' · · 

Erzincanla Erzurum arasında 
açılan 1070 metrelik tünel 

2.'J ii11cii k1S1mdaki til:zel açzlmııfia başlamrken ve açıldıktan sonra 

Başvekilin 
Ati na 
Seyahati 

htanbul, 2il ( A. A. ) - Başvekil 
Celal Bı.ıyıır ve Hariciye Vekili doktor 
Tevfik ırnştii Aras, boraberlctinde mtt· 
iyctleri erkanı olduğu hıılı.le lıu !;ıtuah 

hususi henle 1 Jayclarpıışu blasyornına 
gelmişlerdir. 

1 tu:-.yoııda Vali ve Belediye Hoisi 
Muhidrl in Ostundağ, Emniyet direktörii, 
ı\lerl(ez koınultmı, m<ıli ve iktisadi ml\· 
esses~h:r di el, türleri, lllihtt bir çok 7. vat 
tarnrın Jım kll.l:şJlruınuşlıırdı r. 

ı\ qkeı·i hır k1ltt seUI n rnsmini irıt 

etıııiş \'C ıııll'l.lku l:,llkli\I ıııuı·şıı ı C,:tll· 
nıışlır. 

Bundan sonra Vekiller kıınclilerini 

karşılıyanlarla ht.ıraber Akay id resinin 
bir v.ıpurıı ile l l~yboliyc gitmişlerdir. 

Oradan Pcr:ıp lmm inmişlerdir. 

TOrk eli ve emeğile 

1
meydana gelen bu bOyOk 

taneli gidip gördük 
Karların eridiği ve derelerin kabardığı 
günlerde Erzurumdan tünele kadar 

bir gidiş, geliş 
T nkriben on gün evvel Doğudaki nunla gelir.:;ıniz, binek otomo"t;>illeri olur ki. 

ufak bir ajans haberini, haberin e- • batar. Manmafi bu sözlerim sizi korkut -

hcmmiyetı bUyuk olduğu için hiç bir dku-1 masın, yollar iyi.., Bazı yerler batak ça

yucumuz göı..den ko.ç;nnru tı Erzincan _l mur ... 
.l!!rzurum arasında 23 üncu kısımdaki ı 0701 İlbay Haşim işcan. mrntakasınd::ı.kl 

ı ğ d ki t . l 1 ll i 1 volls.rı. yüksek !karoseri h\kfı.yeslni, b::ı.tnk metro uzun u un a • une c e nm ş.... ,, 
<'amur kelimelerinin medlüllerlnl bizden 

Ilbayı, davet için Erzurumn gelen, 
kısım doktoru Bny Na..:ifi. Hbaym od,tsın-
da görmüştiim. 

- Yollar iyi... Yalnız ,biz Aşknleye, 
knro:.crlsi yüksek bir otomobil yollarız. o-, 

başka türlü anladığı için itizarımsı sözler 
( Altfttrllfi 1 llrıcilde) 

FIKRA· -

1 Üçüncü UmumiMüfettis 1 

teşekkür ediyor 

İmtihan sualleri 
l{ iılt iir Bakn ıılığınca lis.-elcrln iklııc·l 

devresi idn hnzırlnnan imtihan suallerini 
ı·sr:ırengiı bir ağız talebenin kulağına u -

1 hıştırmış. 

1 
Evvela Aııkanı ve muhitine sari zan

nettiğimi:t bu yayılmn soıı gelen İstanbul 
ga7etclerine gorc h.ınir civarında da akis-

I>oıiu yu.ıelesirıe: 

Prıııg-altı 1 21' - f:ulei ati yelle fc;t:ınhula avdctimden dolayı Doğu diya
qnın ıueınıırlur ı v~ ovlfttltırı hırafından ııldığım sevgi dolu yazılarından çok 
ıuütt:şek kir vo uı IHtdıı•ssJs old ıığ ıııııun gım:l •niz tavassu tile k ad ilerine 
iblAğıııı rka ellerim. ÜçOncü Umumi Mllfettiş 

Tasirı llZl'N 

lt·ı·ini göstcrıni~. oratlnıı da talebenin su
allerden evvelce haberdar olduğu anl:ı

şılmb ... 
Bunun ~ibi gizli tututm:.ısı l!lzımge

r len biı· noktanın isaa edilmi~ olması ev
vela C'iirnıi Lir mahiyeti haizdir. uphesiz 
t:ıkihat ):ıpılacaktır \e suçlular cezalan-
dırılacaktır. 

bir M:iUetin kendi hudutları içinde, bir -
te ierııe geçlnemezler.ken, Balkan millet
~bttnın bwblrlerfne sokulmaları tarihin 
itretıe.:seyretmesl H\zım gelen bir tema -

lı;,,thasıd.ır. 

lı.u İtiraf etmek lazımdır Jci. Balkan blo
~a bağlı devletlerden biri, Romanya, 
~li :bir •buhranın içindedir. o da tıpkı 
tı~rer bir· çdİt ·milletler gibi, dahili bir 
ı st~s darlığı hnstalığma mtipteHi.dır. Fa
~·~r er, lbira.z. d.n tet.hiş yollarına baı:; vu-

ÇOCUK BALOSUNDAN ÜÇ RESİM 
A ıl ve en mühim nokta imtihan iste

minin boıukluğudur. 
Kültür bakanlığının biıtün mektep -

lerde ayni suallerden imtihan yaı1mak gilıi 
bir usule müracaat etmesi olsa olsa hoca -

1 
ıarına giivcnmemek gibi bir fikirle izah e

dilebilir. 

aıc ,..., • . • 
tar ' noın:ınyanın huzurunu kaçırıyor-

be~r l<aractenlzde mlinblt araziye malik, 
tıtı ~l kuyularının memlekete serveı akıt
l, 01 lr nrazıcte fa!;lzmln bu k:ı.dn.r kı.;v\•ct-

~a.t-1 doğrusu gnyrl tabiidir. 

<lİHAO 81\Rı\~ 

'-..._ f Mlhr.•fı .1 Dn'r.ürit>) 

~---------

lı~k· hi-~icilni yedi 
'ıı d rrı11ıet aras1n a 

h · ri ı .ı • i g· · l d i 1 t' r 
:ı.f 

" ' :.ı :.!l '(J\.. ~\.) - Dun, l·r~ıı-
1111 :\ I<.; 1 • . • t 

1\ d · ~r. ıı·ıııde )eılt mıllc :tr'1 -
1 ~ 

~U ~"11111111 bl"yntJmllel binicilik 
'ltl:b:ıkalarınd :ı 'l'ürk ekJpi tılrlıı -.._h ':lltııı ve UfH direğin~ ~ekilen 
"-... '.'fınıız balkın 9ldd f' tll :ıl kJ,ıarlle 1 
~nllUfttr, · 

('um.u fp i [fiimi ı•eı ile , roc11ll l>:ılo· 

!urnda Gllrbilz Çocuk müsnhakasım 

ka:un1111lar: Solda: Nehahat, ıa(}da: 

/t!Uflt .Alkım. 

---- .~~~~~~~--

Çucull lulo.m11d:1 o ;ıw ltld rı "('/ç 

Aya/;,11 oyunilt~ çok tılkış /ııplcytlll (i:uı 
okulu ta/el el eri //localuı l İııet Emek 

bir araclaj. 

Pazar yünii ,,aif e11 i/ti ıd'i lı:ılodıı 

Gürbiiz Çocuk mıisl1bflkns11u k.ı:uuum
lar: Solda Cumhuriyet ilkokulundan 

Y,/dıı 111ran. saUda: Nep·an b'rmarı. 

1 Kültür Bakanlığı eğer bocalanna 
:•Ü'ı;i'nt'miycrsa onhrn ıw di~·t• Jiı:e hoca
lı~ı vasfını vermiştir? 

j <iüH.1iyor!'a bu sunflc imtihan et-
menin ne • elıehi Yardır? · 

l\l:ık<>at talebenin ktiUiir scd~ esini 
faltrlir f'tmck"'e hoca .. ı bu i~i daha bliyiik 
Ur iı:abetle yapacaktır. Yeril mi· l!ir ilti 
• • Ii tco::ı.düf~n ."31 ınış ulınnk \'Cya !'apa
r: mak talebe hakkında kat'i bir fildr 

· iM c1n•ağ•ı fü"ll ı.'sa kfıfi dcğiltlir. Bi
'1 , :- le h: 

'•·:ı.I'C'r: 1 t:ı'e'ıc t. •rafından <'itle e
' ., l'i•· C'lma<;ı en cok imtihan usullerinin 

iıiu • unü crlay:ı ı:ılmrmış oluvor. 
Bnhnc.lır Dt'l.GER 

Çocukların 
ültin1atomu 
tes~rini göster li 
/)iiıuf,,11 itiln11'f•11 iit !/f'J't!e , 
('fw1tk /lulwesi11;11 
~ . 
ııapil11tftsı11ft ba*laıult 

(Yer.ııı 2 IDclde) 

• 
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Ziğana faciası 

Trabzon hastanelerindeı 
yaralılar ne anlatıyorlar? 

Çocukların 
ültimatomu 
tesirini gösterdi 

J>iiJ1d<1JI İIİfHtJ'l!Ji ii~· !f<'J'(f<• 
(,'(Jı· ıı lı· llo h~·ı•s İJI iu 

1 Katil talebe 
Yırtlk geniş, mahkemede 
yama dar ... Rapor katilin delilik 

"JJOO u ,.mm dt!ğerli Başyazıcısı iddiasını yersiz buluyor 
Cll/A IJ BABAN'a 

Geçcm 29 1'cşrinievvel güon lis~• 
Düokn bıışmakalenizde; bir g-Un arkadaşı Hamid'i öldüren Kemal'uı dıJll 

Transit yolu kuruldu kurulalı daha 
böyle bir faciaya ş·ahit olmadı 

Zigıınadakl mllll1;ş kamyon kazası tıir gUriiltü lrnptu, ta~lara çarptık, pa
hakkın<la okuyıır.ıılarıın•za tafsilfıt ver- rttmparçı olduk. Kamyondan bir parça 
miş ve bu k<.1~adft y:ualaıılmdan bir kıs- k~ıl11111.?1. llatı~!tt~.'~.~m~ göre sa~kalanlar 

d 1 'l'ı ·ılızon 1ı ıısl ıı h anelerino sevk· bır ıııııdclot d ıısluğumüz ye: !erde bayğın 
nıının 1 

' · • 1 · lt k 1·> 1' . d 'ki rr r:dilc1ik.lt'riııi hildirnıi~l1k. Y~ 1 • -. - 'j- Y8Şl~ a ı .. çocuı;unıu 
Trabzoııcl.ı çıkan ~ flalk,. re[ikimi· 1 a:adıııı .. l\arnnlık zı~dan ~ıhı.. Seslen-

. d. .. ·ı 1 soıl sayısında dıın, sesıme ses verdıler. Anamı, Babn-
1111 ünku posla ı e gc en · 1 b 1 ·· · h 

. kk d •. 1 . i luf,..j'lltı ay· 11'1 u ııınad ıın. Burada 11'1, ot •kı ttsta-
bıı fdcuı lı.ı ın a vt 1

< g ' Ti<'de ıııi. Yoksa ... kimbilir ... 
nen alfyoruz: 1 B· ·ı k' 1, , • Abd ıı b K • P· 1 U .. hrinıizden ayr•lan . ış ıc mı ~ ~ u a arnyon 

aztırle~ .g nu şe h'I. 1.1. ·ı 1 f k t l . , 'd .· d. Kelkitli J\iluıile sa ı ıı '-aıııı c sua soruyor, a a yanız 
şoför H.eşat ı aresın ' bir iııiltidt•n başka cevap ıılınmayor. 
;:i.t kamyon Eı zuruınıt dC'ğru hareket ı liğt>r hastalar arasında konuşmağ-11 
u. yor. . ) . lak.ılı kalm>ıyan fokat Uzexine dokunul-

:>! uuııı,ır Jı ıııı1h111 .: lJ ·l ·d ·yP. ö ·ııı ıı- . k' f • k ,Jar 
<l~n ;ıyrı!d ı tıı;1 ~:onra lleğirmı ıı l ~ n·<l<l ~.::.~ u z; ı rn: ıı ı u ı er) at oparar 

v~ ıl.ıİı.ı i ~ı:r l l'rdc yu 1rnı lar;ı girlecc'.< yol- \~l.<•ı·I l lnslaıU'dt! 
cııl<!r ı ıılııı:ık dllşi.ıııc:siz ığiltı yolcu ııdu· 
dini 4'i' ye çıkarıııı~tır. Bu ~olcuların hep
si kı~ın Tral :wnd11 amele \e arabacılık 
gibi i~ltııdc ~rılı~ır ve Yaz iplichlaıında 
ekin ic;iıı köylerine donerler. 

1\1.ı kine l·u kor\- unç bı:mule ile 
J l:ımsi küyllrde arızuyıı uğrayor. Yolcu-
lıır ıııııkin~Je ıı iniyor, bozukluk bir suat 
k:ıduı· lıit zaımm içinde tamir edilıyor. 

Tttıııirdon sunı a yı>lcular tek ar ıru:t

kint!ye yerleşiyorlttl'. l"ukı l bu arada en 
kuvvt:tli t.>ir ziyanın d<tlıi llç dört mclre 
ıııcsı: l'"yi guôlt:ftıtıİyNek ki.dar bir Sis 
ıııevcutl ol<lllğ°LI \'.<: sis kalklıkt•• n sonrn 
Jı~n· kcl edilıııl'f'Iİ şuröro söyknmi~. 

Geç vukıll.t ligttnay_ı .~şttn makine 
'l'vı-ula yakın yctlt•rcıe sur alını kısmağ'a 
muvnlfal< olaıı.ıyarnk hir vinıjı dönmek
t~ iken bu çok ftd hnt.isenin doğduğu 
süyleniyor. t:ıo:öı· ıııenlınde de haddın
deıı fa"tla yulcu o:dtq"tu ıı~l>er veriliyor. 
11.ıllu uıakiı:t·ıılıı nrkıı lurarı iplerle öı·ü
llly<H ki ; bu <111 yok~ ~11l~·liniıı . ~mldiıı
<lf cı fıııltt oldu~wıu kafı bır <lclıldır. 

J(ıınıyon çal< mürtefi bir vir. ;<1an 
urtukt;ın sonnı ta~lttrıı koy al.ıra. r:ır µa: 
rak dereye ~ uv;~ı\nnıyor . ve _ı~ın<le:-kı 
vo:t·ulartlıın lfi sı ülllyo~. ı .>ığcı '2.7 ~ol
;.ııdan ıı zu afw vı-1 ı H ı .ııurır su rette yrt 
ıtthınıyor. Bıırıluıdmı lıır kudın yolcu 
kayalara tırmanttrak şose yo'una çıkıyo.r 
ve tm<1nl d ıye bı.ı~ırural< clrara seslenı
yor. O <'ivttrda şose ycla yııkııı bir ev
den lhıbu, o~ul iki ,kişı t'dl\kel nıuh.al
line ve vak'adun 'I onıl haberdar edıli-

yor. . d -o t 
.:\loml<'kct hastııntsrn e ;>.:. nıevcu 

Mulrnı rirıııiz, U~ledije reisi Cemal 
'l'urr.ın ve Menılnket Hastunesi B ·ı şhekl

mi Abdullııhın refıtkı:ıtinde Askeri has
tunede yatan hafit yrtralıları da ziyaret 
etmiştir. Cf'mnl Tmfıın burnrlaki lıııstıı.
lara yiyecek götürmüş ür. 

Ask.eri Ha~t·'neie yatanlar 17 çoeuk 
ve bir kadın1ır. Bunlar başlarından , bu
runların lan, kol ve btıcaklarından ya
rnlıclıı lıır. 

Ve geı e bunltır araı:;ımla 6 7 yaşla
rındu h;ç bir anzııya ukrı:tmadan tı:ı ma
ıncn kurıolmuş bir çocuk vardır. 

H11-. tal11ra ldttı•os aşısı yııpılmış ve 
h ıst ınece sair s:hhi tedbirler alınmışlır. 

1'.artifrnin .\nlallılil:.u· ı 

Askeri hastanede orkeg-i evvelce bir 
ameliyat neticesinde vefat eden :~s. 40 
yı:ışlarında Kelkitli Kadife adıııdu biı· 
Hayan vardır. Kav ırc muharririınize şun· 
hırı anlattı: 

- Sis vardı, Ziganilyı devirmiş iler· 
liyorduk. fçeı isi baştanbvşa dolu olan 
makine birdenbire dtıba razlll koşm~ğa 
ba~ladı. Daha sah:ıh olmamıştı. Biranev
vel yerlm!1e kavuşmak için sabmızlanı· 
yor ve makinenin içinde kalabalıktan 

boğulur gibi o'uyorduk. Ne oldu, ne 
gitti bq . ern blrdr nbire uçtuk ve sonra 
taşlara çarpt k . M11ki• e pm; t parça ol· 
muş Hı ht!r birimizi bir tıtrara fırhı.ımıştı. 

Ben kolumdan yaralandım. Belim. 
bacaklarım ağrıdan dayanılıııtız bir acı 
içiode. Etraf karanlık. Derenin, kaya
lıkların içinde şaşırd nı. 

.'J fi ınl ııı fi s ı Jı f t IHı :l\I o JI dı önce mülakat şeklinde neşredilmiş olan mahkemede ilk durufmısı yapılıaıştır: 
sözlerime temas ederek : " Biz, Dur.,un Kemal duruşma sırasında deUfroı.iJ1ı Belediye dünden itibaren şehir plA- 1 k t 5 

d oğlunun bu fikrine tamami e iştira e - iddia etmi~se de r-.. urumda ı''·ı· ay· kad• r nın a mevcut beş cocuk bahçeRinden meyecPğiz .. ,, Diyorsunuz .. Hayret ettim. .. b' "" _ bı:..rd.. 
51
•nd alınan 

üç lanesinin inşasıntt blrşl~mışhr. Bun- 0 mOl!kalta llur,uno~lunıın derlenmiş, suren ır muşa e e ne tice e 
ltırdıın biri Lalapaş~ camiintn srkasında' toparlıtnmış ve sonra Bahadır DUliere rapor kendisinin melek.atı aklly_,j.nf 
KnltOı pı:ırkta , diğeri üç kü111betlerde,Uçün- sunulmuş fikirleri mi vrtrdı sanıyorsunuz . temamen sahip oldutu merke.zlndedlr· 
<'l\süde Erziıwan papısındrt y~pılacaktır. Sevimli cücelerimin bayramım ha· Kemal kendisinin tekrar m~ede ~· 

Çocukların bayram günü yapılan zırlarken bir caddenin kaldırımlarında na alınmasına, Tıbbı Adli müessese&~ 
törende verdikleri df:hşetli Ultimatom her biri, 

1

0 gUn yapaca~ım işlerin çark· sev~e~Umesine karar verilmesini ~ 
Uzürine artık kum vııidlere aldanrnıytt· l ıml takıla takıla dökülen zavallı söz· e!mıştır. Mahkeme .. bu bususta b.e 

ar . . bır karar vermemıştir. c·nklımnı iyi ee anlayan helecliyenin he te rimde ne yazık kı hakıkaten ııksak <>· D . . . ıııı•· 
men haıekete geç mesi her hıdde ço· lan veya noksırn bulunan taraflıırı yttkala- . ur~şmıt, bır çok şoahıtlerın. ge 

111 cuklarınıızı eh ailelerini de çok 'Sevindi· yamuınışsanız yahut ta mevzuun sinsi mı~ olm .• sı. ~tizüuden batka blr ıtı 
' . talık edılmıstır. 

re<· klir. i~falkar. şeytani tımıfın~an sıze hu nok· ----·---------
sanlar gösterilmemek f{'ın cın hızlanmaya 

ha basını dinlemedi. B!rat erine alarnk hiç de müstahak olmayım bir taraftt çe· 
ellerinde bir fener yanımıza Ltddiler. kilip slircklenmişsiniz .. Ben ertesi ~na o

kurken o aksak olıın, noksan bulunun 
• Vak 'ayı anlattım. Kurşun gibi yanım- d 

tarutltın yakaladım da duy u~um az~. dan fırlarlılar. Nihayet üç saat sonra Jan-
bın tesellisini , ancak ammenin mOsama 

ti •rmal ı-1-ı geldiler. Biz soğukta bekle- hak~rlığıle acelenin şeytant oluşundıt 
mi~lik. S ·ıbJh olmuştu. kim ö!dü, kim buldum. 
kaldı görüyorduk. Makine bizi böyle Bir gün her httngi bir sebeple ka
uçurmuş ki, ta uzaklarda dere aş11ğılll· lemine takıhrım diye dostluğuna iUvene
rınrtıı ölen, bayılan yolcu arkadarşlım uk onları kuhığına bile söyleyemem. 
mız vardı, ölüleri biı· makineye koydu- Mamafih şeklen muterizane görtınen 
lar. Cumüşaneye gör<l:rdiler. yaı1mzda o selaselbe~ım kaleminizin 

Bizi de bir makine ile burayıı !~ün- dost izlerini gördOğtlm i<·ln cevabımsı bir 
d 0 rdller. 27 yaralı idile kılıkla ~·ılı:acak olan bu süzleriml duyul· 

Kııdifenin anlattıklarını 8}ni ortaıltt muş bir teesst\rl\n ifadesi sanmayınız. 

Gez köyünden 
kordon kaldırıldı 

Bir müddet evvel titus vak'ası ~aı:
mış olması hasebile kordon altına ~
mış olan Gez köyUnde fenni tathlrat Y.~· 
pılmış ve bütnn köy sıkı tedbirler ~· 
mak suretile bitten tamamen kurtarır 
mıştır. Başka tifüs vak'uı da ıorülm•· 
diai için karantina kordQnu taldırılnııf 
ve köy normal vazlyetln~ dônm04tttr. 

Merkezde sıfat 
Yalan di..-..er yaralılar dtt dinliyordu, Mu· KonuşulD'fi~ı esnsen icııp eden bir 0 

1 1 t.. Vilayet merkeztnde &d kısrakurın h:ırrirlmiz sordu: fikrin, flamasını çukipte işıuetler n no,-
1
• 

k taıaln .. dı,...ınız için ve bu flama zaman kesafe .. tine mebni. halka bir kolaylık o 
1
• - Ma iaede kaç yolcıı vardınız ? " n k -•-lt 

Zıtmıın bu .. cribi işlerde hlr çokları ta- ma uzere veterıner daJresl ctvarınuu-
- Kırk kişi vardık. akk U~ 
Bir yaralı: rnrından çeklldi~.i halde blr t.ü~fü ica\n muv at aşını ~ur~ıncta buuündeıı~ · 

yerine gctirUmrdı~I vey11 gelırılemedlQ'- ren Paz~r gOnJe1·1 mwıtesnı olmak ~z•r• 
Kırk llç kişiydik içindir ki; 0 mevzu llz~rinde bııgün burııdll her ıun saat doku1A.lan oıı ikiye iJ• 

20 - 22 yoşlarında haşkıt bir yarıt'ı konuşnııtyı mUnasip ve faydalı buldıını dar sırat yaptmlmasına kuar verllmiJdr· 
sar~ıh b!lşını yı1stıktan kaldırurak b11- Halkın muaveneti ile yoksul çocuk· 
ğırdı: lıırı tatmine gitmenin çılı::ar bir yol olup 

- T11ıu kırk yedi ki-;ıiydik. Beledi- olmıtdığı, halka müracaattan evvel ba.ş
yenin önünde makineye bindiğimiz za- ka kaynekla!'dan gelir temin edillp edit 
man azlıı.ttık. ıememest meselesi.. 

18 ·20 kişi vardık. Şoför Deiirmen- lşte benim anlayamadı~ım şAy .. Hal-
dereden ve dttlııt ilı:rlerden 23-27 yolcu ka mnrrcaat etmeden lemin edJlecek 
daha aldı. 1 gelir kaynakları nası\ bir nesnedir?. 

Kadifa Trabzondtt kış mevsimlerinde Nıtelıdm, bu kaynaklar üzerinde meş· 
evlere hlz'llet edermiş. Kclktıte köyü~ gul olmam·zı tavsiye buyuren yazınız· 
varmı~. Biraz ekin yapmak ve iyi bava da da bunun bir • Mesela ,, sını ara· 
alıuak üzere her sene olduğu gibi bu ' dım, aradım, bulamadım. 
sene de yola çıkmış. Umumi çerçeve içinde bu derc~in 

B·!şbeklm Abdullaha sordu: devlet gözli ile ~örülecek devlet ehle 
- Benim öteki baslar.ede yiıtan yapılacak olanını değil, ayrı ayrı mes· 

Yaşarım nasıl ole! u? Jek işleri arasıııda bu işi de yüklenmiş 
- lyidil', merak etmeyiniz. olanların mevzuatla tearuz etmeyecek 
Başka bir basta: şekilde ve devamlı surette yapn.bile,~· k-

Trabzon Belediye 
laboratuvarı 

Trabzon. (Hususi] - Bclediyeıni.zlll 
yeni kimya laborıtuv111 artık iıe s..ştı· 
mış bulunuyor. Bir aylık: maıiye mıJJlı; 
olan lAborutuvarda 240 tablU yaptloılıUr· 

Luluncluğundıın bu yaralılar arasında ı:rğır 
olanluıından 9 tanest Y'· tırılıyor, diğer 
18 yaralı dıı Aı;keri Hastımeye götürülü-

Çocukltırım aklıma geldi. 
yanımdu bir çocuk buldum. 

- J>okto·uın, orada bizim de bir to- leri ş~yler nelerdir? .. 
Bir de 1 

/ k 1 k ;ı Kabiliyetimizin ve mesai hacmimi 
pa cocu o aca o nasıldır . zin siasını çatlatmadan gösterece~lniı 

da hazırllldı!lımız blr eşya piyan"osıı 
için bilet başını aldıtımız ılli kuruş' 
mukabil alana hem piyangoya lştirı1' 
hakkını verdik, hem de mii~amereteı+ 
mizde etlenmesi ve çocuklarının işleıt· 
miş kabiliyetlerini eörırek ~nvenmeıeri 
için davetiyeler takdim ettik. Yani elif 
kuruş mukabilinde iki cepheli menfaaf 
gösterdik. Yoksa, tabiriniz veçhile biv 
de halka bar olm.Wık .• 

yor. . 
Mııharririnıiz; Memleket hastanesın-

clo yarahltır arasmda kendine hakim 
ohm Kelkitli Hidayetle konuşmak fırsatı

nı bulrıınştur. lliuuyet diyor ki: 
- Hiz Trabzomı kışın gelir, yllzın 

da köyleriınizc dü:leriz. 
J\ttrdeşlrnin bir at arc.bası vardır. 

m7e akşamları ekmek g-etirir. Ben de 
şurttclu burada ev işleri yapar çalışt

rım. Böylec~ g-eçiniriz . Makine ve şofö
rün yanı çok. kalabulıktı. Zifannda ma
kine bozuldu. Şoför makint-yi tamir et
tikten sonra tekrar yoltt koyu!duk. Ço\c 
sis vardı. Çocuklarımla bir aiadıı eşya
larımtzın üstünde sayıkhyorduk. Birden
bire uçluk ve iOklerı yıkacak derecede 

Karnnlıkta hmıynmadım, kendi ço 
cua-um zannettim. M<>ğer dt>ğ"ilmiş. 

Çocuklarıma bakırdım. Baktım ses
ler geliyor. Fakat hı.. uzaklarda, karan-
lıkların içinde 11ereye gideceksin? Yola 
çıkıp imdat diye b•1 ğırınak aklıma g?ldi. 
Yaııııııda bııldu~um çocuğ"u da kucakla
dım. 

Taşlara, kayalttnı, topraklara tırme
narak ~· o.:;e yola ç ktım. 

Karşıki tarafta ışıklar yanıyordu. 
Y»klııştını. İmdtıt dl~·e bagırdım. Hem 
bağtıırnr hem de ışıklara yaklaşıyor
dum. l•:vden bir ses i~iltim. 

( I3aba, iıııdı!l bıı~ı ·ıyorlar, haydi gi
d~lim) babası da cevap veriyordu: 

(O;tlum onlar kavga ediyorlar. İhti· 
malki birbi brini vururlar, ne işimiz var) 
Konuşulanları işitiyordum. Fakat çocuk 

Te t rika:42 yazan: Ba!Jadır 

Bay Abdullııh adres aldı. Ve hasta· 'b' 
1 

t a t şimdiden vade . . . te• ır ere arzı mu a va ı -
ç?cuğunu~ vazıyetını k ~ ~ d .ıs in~ diyo:um. 
bıldirecolıni, mt1rak etmemesını süyledı., Hiç değil biz de bu suretle cocu4u-

l8 yaralı hastanın yattığı yerde çok nu ve bayanım eğlendirditimiz , 
feci bir bava esiyor. ,Dudakları şiş ve 1 göğsl\ne gUl taktığ'ımız halde yoksulla
yaralarla kapanan haıtalara laztikle gı- rımız namına uzattığımız ele yoz par.a 
da veı it iyor. atılmakhn mütevellit duyduğumuz inkı-

Mesınuatıınıza nazaran hadiseye se· sarların acısını b~r daha yUklenmeylz. 
M ı. J • i b · · d d • ocuk beb:yet veren şoför Reşat T. abzon be· a"a enız n ır ye~ın e e ç 

. . . . . . haftası, dabtt doğrusu ıane hııfttısı ,, ta-
ledıyesınde bır kaç defa ımtılıan vermış· b' .. k il B dclet eın • . . . . ırını u anıyorsunuz. unu re ın u 

se de fhlıyelname alacak bır ıktıchır müsaadenizi rica edecciim. 
g-.öster~e?iğinden kendisine ve si kıt Ve· ı Çünkü, çocuk esirg-eme kurumu hiç 
rılmemı~tır. 1 bir zaman keşkülbedest olarak halktan 
tBD .--1 ıwaıwn yoksul çocuğu namına hrne toplamamış-

Bugece nöbetçi eczane tır. Ya e~lendirmiş, ya bir menrıuıt g-üs· 
"İ .d. tererek para almıştır. Her han~I lı:azanç 

stanbul,, eczanesı ır heyeti gibi .. 
Nitekim; bu seneki protramımız<la 

Haftanın ıayesl dahilinde olan; 90· 
cutu eğlendirme. .. Çocuğu esjrgenıe .. • 
Çocuiu kabiliyetlerinin aüzel ve catlP 
tezahürleri içinde uösterme ribi vaZif• · 
ler yapılırken; anasının iskelet ıö&aii~· 
den başka sırtını ısıtacak bir yeri olJP.• · 
yan yoksul yavruya da, bir ince atkı "' 
bir keten ceket parası hıztrladıks.a b•\
ka yük mü olduk, eOnab mı İff,dik? •• 

Güzel ·notu. nun deterli başyııJ · 
c111!.. MUsaade buyur da, yı1rası bO)'O~ 
ilacı az .. Yırtıtı reoiş, y.amışı dar ol•" 
bu derde şimdHik AbdOlbo k MoU&JılD• 
şu meşhur mısratle \le str.rinle birUk~' 
ı~lttyalım: 

"Ne -rırarsan bulunur 
derde deoa.dlln gayn!,, 

Sıdkı Durımaot)lU 

sonra, konuşuruz. 1 Ben de hisleri-mi saklamadan ona. l Neşe ile y~yor n neş: ile i~iyordu.l'· 
- Bekllyeceğim ama... hemen hemen ayni cftmelerlel mukabele Ayşe yanımda ıdi. Bir ara . 
- Çeleceğiın Ay.eşe... ediyordum. ı - H-a.ydJ dedi aı:ıtvk. ... 
Onları oomobile bindirdiğim zaman - Ya ben diyordum, Ayşe ... Beni , O zaman cebimden çıık.ardıjım ufV 

Ayse arkadaki ufak camdan hala bana düşün ... Her şeyden evvel, ve her şeyin bir kutuyu ağabeğlme uzattım. 
eli~i sallıyordu. Güneş yavaş yavaş alGa- 1 üstünde seni düşünmeğe alışmış olan ben .. l . - .$iz dedim, babam yerinde~ini~··~ 
Iıyordu ... Akşam yakla.~ıyordu. Ve gözle- ~Ayrılığın acısı... Ama sen k:ı.bahııtlis1n j Is~~"t!m ki bu y\Uiikleri daha çok b'lt b':l 11 

rlm yoqunlukt::ı.n kapanıyordu. bunda... . gibi sız bi~ ver!n .. · .. .. ı.ıiU 
o gilnlcri hi~ unntmıyac::ı.ğım ... HC9 o zaman gülüyordu. 1 GUdlu, ·eunı uz:ıttı. KuçlC~ ıt.U' 

anım 'öir ümit ile, her dakikrun geniş bir Ne yapsaydım Refik ... Ya ~ldan - benden aldı. • 
t:evgiye kendimi hasremiş olmanın ver- ~:ıydlk ... Ya bu bir kapris olsayru, y·a bn 1 - Ne söylyieyim çocuklıı.ı' dedi. rıd,, 
ci.iği biiyük bir rernlılıkla dolarak geçi - alelade bir alı.5kanllk olsn.yru ... Bl\ttin bir birnfüıi tnnunı~sınız, birbil1lııfa1e :ın1~~11, yordu. h:ıyatı bir varlığa bağlarken bu kadar dli- mı..ş-.ınız ... Bizden yalnız uzun n sal'ö 

Uzı.:rinclı•n hcı· inen yolcunu nadımlarile ı - Çok mu Uziildün Refik dc~li. Ay~e beni bütün manasile dolclunı - sii.nm~kle ve bu kadarcık bir tecrilbe ol- m!lz bir sn.adet dilemek !Ohyoı·... , 
bir parça daha sallanan merdvienin di- ı - Çok d('dim. Giildi.i . yordu. Arlık ondan ayrılmağı veya ayrı- s un geeirmekte h!ık.sız mı idim. j Nig·lr Harumef-endinin gÖ'Zl.eri dol 
binde onların atışını bekledim. Ayşe ade- Rıhım şimdi birbirine kanşmı$tı. El· lnbilınC't~i t:ısavur edemiyordum. Sanıyor- Düşünüyordum. Ve ona h:ıksı;.::>ın de- muştu. YutJrnndu: ı 
t:'l koşarcasına ·basamaklardan atlıyordu . !erinde bavullar ve çantalarla gümrlik c'um ki bu ayrıık benim hayatımla ölçü - ıneğ·e diilm varmıyordu . 1 _ Ben diye lılfa ıtarıştı. .. BU işte e~, 
Ayl:ırdır hasretini çektiğim ona elimi u- hamall:ırı, sağa, sola koşuşan yolcuların leccktir. Ve ancak gözlerimi dünyaya ka- Bir akşamdı. Ayşelerin Boğaziçinde- mesut olanım ... EvlidJ.m bir i1'en Ü'u~. 
:,.-n ttım. e.waıannı muayene yerine taşıyorlardı. 'p:ım:ıkl:ı bu benim için mümkün oln;bile- ki kösklerinde terasc bnıkan büyük salon- 1 yor. İk.i.'>inl de birbiri k:ad':ır çok seviyarıı , 

- Na.ın1sın AY.''tC... Vapur artık bütltn h:ımulesini bo~altı -

1

1 ce-ktir. Bu inanışlarımı Ayşe daha çok da, g~niş bir masanın etrafında ot uru - ' Tekrar yutkundu. Bir 00 lif daha ı:öY1' 
Ellerinin içi ad verilmez bir a.lcşle yordu. ta!<viye ediyQrdu. yorduk. Sofrada Nigar H:ınunefendi, 'yen- 1 mek istedi. Fakat mu.k.te!dir olam.ıı:dJ . 'J 

y~nıy.::: rdu. S:rnchın ki oradan kanımız Ayşeylc yany:ına yürüyorduk. Nigar 1 -:- Sensiz diyordo, benim için yaşa. - gem, ağabeğim· ve Ayşe lie benden ba$ka Ayşenin yüıü heyecandan be1Il'btf!l 1 

1Arbir!r.rinıiz1n dnınnrl!u·ın:ı geçip deve - Hanımefendi bir parça ilerimizde ba vuı- mak muhaldir Refik ... Benim için en ha- kimse yoktu. Bu kadar dar bir muhit için- tolmı.ışu . Ağabeğime uzattteı eUne gt'Çt•, 
ranına d!'Vfillı Ptınektedir. ları yüklediği bir lıamalı ardına almış ' yati ihtiyaç halindesin . Cevdet se nsiz ge- de nis:ınlanmağı tasmim etmiştik. Sonra- halk.ayairi gözleıile bll.ln;tordu. sonra "" 

- iyiyim ... Yn. ,,en Refik? ... gidiyordu: çirdlğim günler diyordu. dan bu herkesen çok bizi alakada. redetn na döndü : · : 
- Yoktun. çok üziildüm, şimdik gel- ' Çok özledim seni Ayşe dedim. Ben de hislerimi saklamadan ona he- hadiseden dostları mtinasip bir şekilde - Sahi mi bu Refik?. 

dik artık . .. Eski günleri unutacağım. ı -Anlat dedi... men hemen ayni cümlelerle mukabele e~ haberdar edecektin, merasimi et.ütüne sak 
rnce bir tebessümle yüzüme baktı: - Uzun ... Yarın geleyim öğleden diyordum. lama4'ı münasip r~mıli4tt\k. .·... ,.,_. Yff& f 
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EN SON HABERLERD 
'SEN DEMİ BRÜTÜS? 
~-----~~~----
ATATÜRK'ün 
teşekkürleri 

/ Sovyetler artık Milletler 
Cemiyetinin mesaisine 

iştirak etmiyeceklermiş ! 

Siberyada 7 Yıl 
~~~kara 24 (A. A.) - Ri)'aseti -

~·Uz lhııumi K!ttipllilnden: 
~~ .. a Ni~u bııynınu mü.n:ı .. e~tile 

•111ı • • 

Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
Tefrika: :ı'.l 

tııll\h ıçuaden ve d..tsından Rt-isl -
' h~r AtatU..b sayın tulk..ın yük

l't~ bı·\l"a-inl n heyec:ınl:uuu bildi
'4ııU.:r ~ok. telırarlar c-elmelıtedir. 
t11ı-1c n Pek nı\.ıtehııs .. is ol:ın At:ı • 
lt'1 lt'iiekiirlerinin ve ~det di -
L ttlııı • 
r(tı,, n •ll'Ulmesine :\n:ıdolu ~ -
'- •• Ilı 
~nıur ehnJ!ftir. 

aaşvekilin 
~tina seyahati 

Moskovtt 23 ( A. A. ) - Salahiyettar malıafillerıle söylendiğine g-öre, Sov· 
vetler birliğinin willt·tler cemiyetinden çekilecegi zannedilmemektedir. Çünkü 
1-'ransız · Sovyetlr:r paktı milletler cemiyeti ç~r{·eyesi dtthilinde aktedilcniştir. 

Bununla beraber Sovyetler birliğinin ~imdilik milletler c'miyetinin mesaisine 
işlir~ık etmiyeceği ü~renilıniştlr. 

Japonların son taarruzu 
tamamile akim kaldı 

" Türk kadınları kocalarını 
aldatır mı ?,, diye sorduğu zaman: " Ya 
R us kadınları?,, dedim. Nataşa düşün
dü, düşündü, düşündü ... 

f 

Bir sevda ba~hyor - Hayır diyordu. Ben üzülmüyorum. 
F'akat Nataş:ımın - böyle deı'ken gözleri 

Nataşa beyaz tenli , iri mavi gözlü sa- parlıyordu - kederlenmesine tahammül 
n saçlı. çok mütenasip endamlı bir Rus edemiyorum ... 
oilberi idi. Hariciye koğuşundaki hasta-

A · ı . ı k. J ı ı · · k - · ı· ı. Bu dedikodu bir zaman alıp yürü -liımk.ov, 25 < A. .) - ~·ın kaynn"· l l r ·· :. •c aµ. on m 1 t•tını omunıs •2'. e .ar· !arla meşgul oluyordu. Aldığı aile terbiye-

1 ll{ıı 
t lla,şmaltalt>de11 rleı~m) 

'
- ı miiş ta baş hekimin kulağına kadar ulaş-lttrındıuı aJınan haberlere güre, .lllJ.IOn· 1 şı mıl ı bır mncade eye davet edıyorum. si güzelliğine inzimam eden şefkat ve 

~ Y:tda komünist tehlikesinden 
·~uYrı.na Versay muahede:.inin :ıksüla

lıtrın Vinkşon ccphtslndeki lAarruzlıırı 

tamaınile ttkım kalmıştır. Tiyen{'in, Pu
kov demiryoJu cephesinde bulunan .Jtt· 
pon kıtaah temttmile muhttsttraya 
alınmı~ ve yollttr temamil~ tahrip edil
diğinden mtıhiıumat ve yiyecek. tayyare
lerle sevkedilmcktcdir. Vinkşonın cenu
b•ında şiddetli muharebeler devam et· 
mcktedir. 

lırılmıtı. Fakat doktor Favorski gayet cenÇinrte bııluoım •150 milyonluk asil bir nezaketi onu bütün !hastahane sakinle -
tilmen ve alicenap bir adamdı. Böyle bir 

~tı d"6. 
tLn~a<la ~6:ın faşist cerey:ınl:ır, Ro -

nıırusu zalimlerin elinden kurtarmBğa rine sevdirmi:?ti. Memleketinden uzak. 'd 
11 1 

.·· .. d v a 
d .. ·ı.: · olan se\ ayı ma zur u gormuyor u. e 0 enç-

çalışactt~ız. Çine yardım P.den iki ve- esir. hasta ve bir parç.a a .umı sız ileri birbirlerine pek yaıkıştırıyordu. Bir 
\"ilları;oa evvt>la görenek olarak başladı. 
~tıı. ~f hlrpten muzaffer çıkmıştı. 
, \t b acarıstand:ın Transilvanyayı da 
~tı. ~tün arazi ihtiraslarını tatmin 
~ ~ hatta 01ll:ı.nyada kızıl bir tehlike yok

Ya Uç ecnebi devletin mevdana aetir· R Nata.şanın hasletlerıne bı-gane ·kala - .. 1 ·k· · . b .. u .. d di''odıfl d · • . 1 k gun 1er ı ısını u uz cu e h ar an 
dikleri vuziyete h;~, bir zaman .Japon mamıtı. Onda yavaş yavas bır yakını.· kurtarmak için R nın yatlıg·ı kog-uşu zi -

· b l' · b ı t R g"zel bır milleti boyıın e~meyecek ve bt:ı. vaziyet bır ~teş e ırmege .. a_~ ~mı ~· u · ela yaret ettiği sırada Nataşşayı yanına ça-
karşısınds (!evşemiyeceklir. Altı aylık gentı. Mat esmer yuzu uzerınde lko~u k ğırmış ve R ya sormutu. 

Q hltı aus milleti lle, Rom:ınyalıl:ı -

· · n-o"zleı·ı· hafif çatık kaşları altında bır n-ıraybubetım dolayısıle etrafttt hasıl olttn ., · ' 
ı.. • • • • dına hülyalar verecek. sevdalar ilham c- - R. Nataşayi seviyor musun? 
tenkıtler ycrstzdır .. J ttponlar ılk baftalttr· k d l d B'lh - "nıeli R bir parça sıkılarak·. 

-:r. 1~1ar~ eskidenberi barışık değil -

• ~u haı · 
. l :quııı lk•,l.uıııa ıulamrnn si'•/lt•rl 

Tokyo, :?5 (A. A.)- Çiudeki .Japon 
kuvvetlerinin eski ba~kumaıuhını Gene· 
ral :\Tatsııe beysnatltt bulunarak demi~-

. decek a ar mana ıy ı. ı assa " -
da ka~~nd~kları parhtk z:~.erlerı her za- yat yapıldığının ilk günlerinde. R nin a- _ Evet diye cevap vermLşti. 
man kazan.lcttklardır. B~ -~>zleri harp sa- teş içinde yandığı, ve ıztıraptan kıvran- o zaman doktor Favor:;ki Natas.şayı 

litt1: de men.şeini yalnız y:ı.hudi teh-
t'lııbı ~ 110eı-i :ılıın bir cereyanın, dos-

hasınd~ J:ıpon. ~s.kerl~rının ttrzularımn dığı 'Zamanlarda Nataşa onun başından R e doğru itmiş: 
boşıt g-ıtmemesı ıçın soyleyorum.• hiç ayrılmamıştı. R hayata ilk gözUnü 

~'sı <llnanyada büyüle buhranlar do
• ~l?tı~:t normal değildir. 
~.hır~ blr zamanlar. dol\ıdizgin işli
tı~ 0e~ıt hürriyet.in cezası çekiliyor. 

• tı~ı b tanaatteyi'z ki, Romanya bu 
~ 1~4~an1arını atıatacıı.k, o da sulh 

~ıı 81'ha.1inde, lşierlnl yUrtitecekUr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- açu~. hummala~an kurLldu~ zaman 

F rankistler Pirenedeki 
kuvvetlerin idaresini 

karşısında Nal.asayı bulmuştu. Bu buluş
ma onları birbirlerine çabucak bağlamıı?
tı. Birbirlerini o kadar çok seviyorlardı 
ki. .. Na taşa, R nın başından ayrılamıyor
dlt. O onun bir saniye olsun uzaklaştığına 
zaten kail değildi. 

\~ 11eıırıJa~t'ti, devlet idare adamlarının l • 
·~ltı~tı Ziyade, milletlerin müşt_erek Alma~ n ara 1 verm'ıy· orlar Kıskançlıklar 

tı b..ı.ı tı doğmuş olduğu ve realıteye Nataşanın diğer arkadaşları onu, o-
lt~t~llnuuğu. için sağlamdır. • . nun bu içli .<>evgisini kıskanıyorlardı. Has-

BENİM GÖRÜŞÜM 

1·11 ~1~~ ' Cümhuriyetl Başvekili ile S tlam8nkıt 23 ( A A. ) - Rüdyo tahanede müthiş bir dedikodu baslamıştı. 
~~bu ~~(ilinin, Yunan\stanı ziyaret -· Nuyonal tebli~ ediyor: Fransız . ~udu. Kanadada yeni harp Bu dedikodu Nataşayı üzüyordu ve bu iti-
l:~ IUA" Qmdan miihimdlr Ornd in - dundıt bulunan Franko kuvvetlerının btr 1 · ·f' b 'k 1 barla da R a sinirlendiriyordu. Kendisini 

t 11~ .._ • a ~ Alman komutanın emrü iradesine veri- ITia zeınCSI a fi a arı 
"<lııa: '11Ukavele. biz Balkanlılnrı bır . l 1 d hemen her gün gördüğüm R bana dert 

bf i .· leceğı baberler ya an ır. Kanzas, 24 (A. A.) - Kanada hü- yanıyordu. ı 
rımiz,e yaklıı:ştır:ıcak_tır . • t.,:ı•kosh)\·a ı, ) ':t ik nui:1ukeı·~Jt·ı· ~O~etl tayyare ve bttrp malzemesi iaıa-

~th . . • . CiHAD BAB.\!11 Pr&ğ 23 ( A. A . ) - Çekoslavakya l lı içın bir le.aç fabrika tesisine kttrar ver- - Ne istiyorlar bizden dolctor. Ne 
·•ılek t ·23 N' ile I<'ranıco hükumeti ttrasında sene!er-1 miştir. Bu fabrikaların bazı malzemesi olmuş, sevmek günah mı? 
~ e te JSaU Ve denberi devam eden mUzakereler netıcc· ı Hambertondan {,?'etirllecektir. . Onu teselliye gayret ediyordum: 

.\ıı Ocltk b a ]arı · lenmi»tir. 
~. ~-ft '> ayr ffi . . . İlt•rl )HU't"'l de\'alll edi~or ---------------------- ------: , ~, ~ .. .ı ( A. A. ) - Ha~ım.tyetı Salamanka 23 ( A. A. ) - K.'taları· 

• 
~ <1Q CUk bayramının 18 ıncı yıl· mız Cenuba doğru ileri bareketlerıne de

'~lıt ~ yUrdun her tararında kut- vaın ederek, 600 esir ele geçirmiş ve b~ 
t <1, ~ it münuebetle dün Anka- civarda düşmanın muhtelif ehemmtyetlı 

ı. 'al~ tük, ·.nıeruim yapılmış ve bu~ mt.vzilertnt zeptetnılştir. DUşmarın bO· 
~'111t 1:ı b\ı•"- d 1 t ıc- .·ti k t tün mukabil taarruzları akim kalmıştır. 
< t · ll\ltlltı~ ev e er anı lf ra e • 

: ~~., ôQ-led~ e~el saat 9 dan Milletler Ceıniycl i u nıı ın1I 
lhtifallerde 18übalilik 

~~tı~· lialkevınde nlr çocuk ha- t ... • • • 

ı''tıd,lfve öileden sonra da çocuk kal ı b ı Loncfradtl 
\ ~ ~ 'J'. :tı~ncelu tertip edllecektir. l.ondnı, :! ı cA. A.) ~lillt•ller <'e· 
~ ~tı· N 8 l1 L, :l-l f A. ·A. J - ıuiycti genel sekreteri Hay Avenol lııı· 

bqfQ 'te Çocuk: baıyraoıı buırün ırOn Lomlrayıı gele~ek. ve yuın tekrrtr 
ııı.~Uk t. Curııtıurlyet mey.danların· Cenevreye düncccktır. Avenol bu!ıı~u 
b.ı tlıı 1,.

1t'ıt kıl ı&balık ve bUtlln mek· l.ord Hıslifaks'la görnşeccktir. Bu goruş
ı""\ ~ r k menin Habeştstttnda ltalya lmp~ratorl~
t kıııı ta ile derin bir sevinç içe- tunun tanınması me~elesine dım log-ıl· 

lauıerelar yapılmı.şlır. dır. ~
'·~~l't<t:ı•nrnıştır. Bu müıuisebelle tenn1n l\lill .. tler Cemtvetlne yaplığı mt\· 

t \'e ın~'Yranı hak.kında nutuklar rac:ıatl11 al&kaldtır oldu~ıı anlaşılmakta-

~DEL UÇAK TECRÜBELERi 

~.,. 

~~~ n -
lt,.ı 111

11
•va ·«urumu Erzurum .'jubesi tarafındtın mo:!tl uçak uruş 

·. 'l'tlmr,tır, Reımimiz Kurum Reisi Hilmi Balcı ile lfıuı.llimlerinl 
,,. tı.lebıyl bir aradı g/Jaterlyor . 

H. Fethi TAŞKll~ 

(')ıu yurt biiylikltıılnin ~t,rcrli 
h'tlırttlıtnnı ttnnuık için lhlifullcr ter
tip ediyoruz. 

Bu taktir ve takdis edilecek hoş 
bir keyfiyettir. Bir rufllet sözle ve
palttvra ile btıyük ve kudretli do~il
dir. 

Büyl~kse, kudretli ist, onun ~e
ne bllyllk ve kudretli hir turihi ve 
hu huilıiııln de büyük ve: k ııd rclli 
wUmt"ssilkri vnrdır. 

<> milttHin kUltUr huyalırıı ttyttktn 
tulttn, oıut dl\nyn milletleri içinde 
deferı: bir mevki hazırlıyan tarihi 
içindeki bflyUk fikir ve santtt adam· 
ları dt>ı:iı midir? 

Bu bakımdrın Yunus İnırelerin, 
Namık Kenrnllerin, Sinonlaı ın, Ab
dOlhttk l l:lıııitlerin . lüı',il:1yların ylh'e 
nı:tmları nı anmanın tlerın manaları ve 
ebeııı ııı iyt> 1 I«! ri ohıcttfıncht m usinirn. 

An<'ıı k bu iht1r1tllerde bcıı hi r 
laühaliJU:, bir ı:tıti~i guullıı.. his:;edi 
yorum. 

Nasıl mı t1İ} ccoksiııiı? B:ıkııı 
anlııtı:tyıııı: 

Bl.lnim bildi~im veyı:t öğrencti~iın 
ihtirııller nıuttyyen senei devriyeleıde 
ynp lır. ~l f' s ' la ÖlUmıtniirı on uncu, 
yirmi beşinci, cıllinci, ylizüncrı, beş 
yüıün<'U veya bininci seneleri gibi. 

Hulbuki bizde iş hiçte öyle ol
muyor. Bir mütcşebbUs veya ateşli, 

heyecanlı bir zat ielişl ıuıel bir za-

manda aklına cı:iyı>r, hir lopl:ıntı 

tertip ediyor. Ve gel işi ~üml kimse· 
ler bu toµlantıda g-oliı;;i giiıcl sözler 
süyleyorlar, hDklıınler ve k~r.ırlar 
veriyorlar, 

·ismin azcnıetine kapılarak kal
kıp gidiyorsunuz. Vu bir süı·n mala
yani, süslU edebiyat ve kürsü söz· 
leri dinleyip keçi boynuzu yemiş 

lribi ıızüle üzlile ttyrılıyonmnıız. 
Bu surelle kıymctlen<lirm"k ve 

hatırasını şadelmek istediğiniz mll· 
barek ü!liyU de tazip ediyorlar. 

Birkaç misal zikre9eyim de ha· 
dise biraz dııha çıplaklaşsın. 

Florinalı Nazım, Fikret ibtifali 
yapıyor. Peşine beş or. kişi takıp 

onlara zorlu kendi yaz ı lığı maveleri 
dinlettiriyor. 

llaşi ru i~in yapılan bir anış top· 
lantı~ıııda NurulJah Ahı ~· süz Eöylfı
yor · 

" Şair oburluktan ülthi, biber 
dolması yedi,. diyo r. 

lhlmide ihtifal yapılıyor. Şiirle

rini pıırçalıtya parçalaya, eze büze. 
yanlış yıınlu> okııyorlıtr. · 

Misallerin adedini mütemadiyen 
istediğiniz kadar kabartnbiliriın. Fa
kat bundan ne çıkar -~ 

Asıl mesele, o'ülere bakikt say
gıyı göstermesini bilmektedir. 

l btifalleri Jaübalilikten ve gelişi 
iÜıelllkten kurtıırmıtk lazım, 

1-..ıııı-........... ---....... ---:0-----------------------------------------

- Op bakayım bunu! demişti... 

Gün·I gunler 

Bu hfı.dLı;e bir an içinde bütün has -
tahaneye yayılmış ve Nataşa ile R etra -
fındaki dedikodular birden~bire gevşe -
mişti. O gi.inden sonra Nataşa ve R için 
güzel gi.inler başlamı:tı. Birbirlerinden 
hiç ayrılmıyorlardı. R in yaraları artık 

iyileşmeğc başlamıştı . Yatağında otura
biliyor ve ağır adımlarla koğuş içinde do
laşabiliyordu. Nataşanın derin bir şefkat
le onun etrafında dönmelerini görmek in
sana adeta haz veriyÔrdu. Nekahet devri 
sırasında onlar hiilyalıgünlerini yasn.dlıar. 
Benim R ile dostluğum Nataşa ile aram
da bir samimiyet doğmasına sebebiyet 
vermişti. Bir gün sokularak bana dedi ki: 

- Doktor. biz pazar günü R tle Na
rodnl Zata gideceğiz, :ı;izi de bizimle be
raber gelmeğe davet ediyoruz. Gelir mi
.siniz? 

- Gelirim dedim. 

Narodni Zat 

Pazar günü hastahanede buluşmağa 
söz verdik . Nataşada büyük bir hazırlık 
vardı. Sabahleyin erkenden hep beraber 
arabaya binerek 4ehir içindeki bir mesire 
yeri olan N:ırodni Zat yoluna dü:6üldük. 
Haziran sonlarının güzel bir glinü idi. Et
raf yemyeşil, hava bir bahar günü gibi 
ılık ve sakin idi. Gittiğimiz mesire çi -
menlik, biiyük çam ağ:ıçlarile gölgelen -
miş cidden şairane bir yerdi. Civarımıı 
oldukça kalabalık bir halk kitlesi ile dolu 
idi. Bir çokları genç çiftlerden terekküp 

eden bu kalabalık serdikleri sofralarının 
başında. gülerek. yiyip içerek ve sarkı 

söyliyerek eğleniyorlardı. Biz de 'bir ke
narda oturduk. 

Nataşa getirdiğimiz şeylerden bir ta
nesini açtı. Içinden bembev:ız bir örtü 
çıkararak yere serdi. Tabaklan. çatal ve 
bıçakları üzerine intizamla dizdi. Biz onun 
bu iş yapmaktaki meharetine hayran o
luyorduk. Sepetten bir çok yiyecekler çı-
kardı. O!Jukç:ı büyük bir binlik içinde 
Kvas denilen ekmek birasından da ge -
tirmişti. Rusy:ıda pek çok 'kullanılan bu 

ic,:kinin kendisine mahsus hoş bir lezzeti 
de vardır. 

Balabayk:ı , .... : 

İçtiğimiz kvns !başımıza latif bir 
clönme vermişti. Hepimizi çok neşelen -
dirmiti. Nafaşa bu mahmurluk içinde çok 
güzel bir hal almıştı. Sarı saçları dağıl -
mış. gözleri yerlerinden kaymış ve ya -
nnklnrı olduğundan daha . çok kızarmış
tı. R ya dayanmış oturuyordu. Bir :ıra 

ince parmaklarile onun saçlarını ok.şıya
rak : 

- İtrer misin sevlglim dedi ~an:ı. 
Balabayka çalayım . 

(Arka ı var) 



~ DOÖU 

Erzincanla Erzurum arasında açılan 
1070 metrelik tünel 

(Üstf:ırafL 1 incide) 'yan ve 44 kilometro yol giden arabacıya: 
söyledi. ve ayın 21 inde kimse yola çık- - Ya'hu, çak J:stedin! derneğe kal -
madı. Yalnız bu satırları yazan Doğu madı, arkasına bile bakmadan; 
muharriri ile .. Transit müdürü Bay Feh-' - Dee .. . ee! dedi ve ·küfreder gibi 
mi Tokay... ı kamçısınışakl:ıtarak nobran bir eda ile 

*** arabasını sürdü, götürdü. 
Yoll:ırda duruyoruz. Kara.bıyık yol ba- ı Bizde baka kaldık. 

kım evi~in. levazımını gözden geçiriyiruz. 
1 

Artık ıs başa düşmüştü . Biraz daha 
Otomobıl bıraz sarsıldı mı? Fehmi Tokay: yürilditk. 23 üncü ıkısma geleceğimiz! htı

- Bak -~t.ı.ray~ yamamalı! diyor ve yol 
1 
b~r vnrmi:t!lr. Zaten öyle bir yere gelmiş· 

çavuşunu gorur görmez: · tik ki dönmek daha beter. Artık ilerle· 
• Yahu, su şoseye yürümliş, farkın - ı mekle'n brşka çare kalma!'T'tŞb. 

cin dcgll misin? diye çıkışıyor. . k" k k am ·· ·tli 
S il

· dl - Geçıt yok .. . Fllha ı a a ş us 
onra. ave e yor: ·t ·ğ· · i b Kop dağının karlarını erı tı ı ıç n · oşa-

- DönUste görmiyeyim. 
t 

nan bir dere yolu ·kesmişti. Su. hırçın ve 
Bana da der yanıyor : 

Qımarık akıyordu Reşat sporcu: 
- Buranın kısı. karı, baharda suyu ' . · . 

illallah! Hele yolu;, un uzunluğu . .. 1 - Ben, dedi, soyunur. d~r~ye girerım , 
Şimdi Aşkaledeyiz. Kop dağının açıl- s!zleri de sı~t~ma alır, gecirırım. 

masını müteakip, bo.şanan kamyonlar l - Hadı öyleyse . ·· F h i T , 
Erzuruma sebze getiriyorlar. Fehmi Tokay - Ilı.· Ih,• Raşat ne ~ m o;rnyı 
s~rnyor : ı ne beni kaldıramıyor . 

_ Y.ı.ı: :·um , K op n:ı :: ı! , Kop? Nafile sporcu! Mazeretı de makbul 
··ı · · ·· ı "a ı B"rab<>r dereye yuvarlanırsak! - ,_. :1 ::..:·'i!~ gcçtıi<. :ı.~ab:!y . " · • - . 

.. . 1 FC":1m! Tc·'<o:ı.y b'.\n:ı . b ~n Fehmı To -
P::'.ımi To::ayın y~izü derhal galuyor. 

1 
. . 

Kop zincirsiz geçilmis. j kaya bak:yorum, ayakkap arını çozuyor. 
Şimdi Pırnakapa~ yolundan knma . pant :::lonları sıyırıyoruz. dalıyorum dere· 

• 1 uc Ve karşıya biııbirimize tutuna tutuna 
sapacagız. Otomobilden indik, dere köp- · J • • • 

rüyil aşmış şoför bir cesaret hamlesi gös· geçiyoruz. . 
' ·· d t ' ·1 ·1 t "' ne gidıyoruz 

erdl. Yolu geçti. Biz de bir arabaClibulJuk, Soz e 0 omoo~ .,..1: -0re .. 
3lze dereyi aşırttı. 

Az gitik, uz gittik, be~ kilometre ka
dar yol aldık ve nihayet otomobll ile ç::ı

murn trkandık 
- Bari biz gidelim, otomcbli çıkarsa 

:ır:<n.drm gelir. biz! götürür. 

Hava adamakıllı karardı, önü -
müzü w.r zor seçiyoruz. Ufak bir dere da· 
ha a{tyoruz. Takip ettiğimiz yol, bir de
reyi takiben aşağıya iniyor, biz de bcra· 
ber .. Derken. karanlığın içinden, derenin 
üzerinden bir ses duyuyoruz : • 

- Hey, oraya gitmeyin! ve bir adam 
dereye giriyor, yanımıza geliyor . 

Yürümeğe başla.dık. Bir s:ıat geçti. 
iki sn.at geçti, üç sa.at geçti Arkadan oto
mobil gelmiyor. Yolda bir arabacıya ras t 
geldik: 

Kısma gidiyorsunuz değil mi? Ben 
bur;ıd.:ı ameleyim. Yolu şaşırdınız. Dereyi 

- Hem:ıchrim, bizi Şouk köyüne ya· yine geçmek lazım BugUn de fazla sn gel
hut Kısma kadar :ıt . . . di. binin sırtıma! 

- At:ırım ama, ne verirsiniz? Üçümüzü de kuş gibi geçiriyor, Genç 
- Ne istersin? dinç hayır sever bir adam, nerede araba-

- Beş k{ı.ğıt.. · cı . nerede bu? 
Öyle ya! Krnvalı , akşam vakti, can- Biz yolu da şaşırdıktan sonra ağaç 

!arından bıktıkları yüzlerinden belli üç fe· d!·J lnde sabahlamayı düşi.inükren, önU • 
Mketzede · Aş.kalede bölge kô.tlbi Re.şat müze çl'knn bu adam : 
ta bize iltihak etmişti - günde iki liraya 1 

- Ben size doğru yolu göstereyim, 
Pırnakapandan, 23 •üncü kısma taş taşı- 1 

diyor, şurası kesedlr. 

Erzurum Belediye Riyasetinden: 
Dükkan No. Mevkii Diikkan No. Mevkii 

154 Tebriz kapısında 
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37 Eski Palıt meYd!ı.nlnda. 
47 ) » , 
43 ~ > , 

~6 > • 
.f.5 , ' .. 

1 'rebti.z kapısında beton aıın@ 
~ , ) !J > 

3 Aziziye hanında 
9 
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Zahire hanında 

> > 
> > 

> > 

> ) 

Göl başında 
Kale kapısında yeni in5a 
inş.n ettirilen dilkk!m 
Gilrcü kapısında pa.stır . 
macı fırını 

Nalbantıarda 

> 

> 
) 

> 
) 

> 
Kavaık:ta iki tarla 
Gez köyUnde kahve 
Kale kapısında oda 
Gürcü kap1S1nda Nalbant 
wıcağında .. . ... ... .. ... . 

) ) 

Mura.t paşa meydanında 

... ~ .. 1- -... 
IA • .. 

514/ 1938 tarihinden itibaren 15 g iln müddetle müzwectcye k()t1ltlan 
Jced lyc mülklerine müzayede ·müddeti i~ ı:::!e t a lip çıkmndığından müzrı yede müd· 
i"ti 20/ 4 / 038 t nrih!ndcn itibaren on gUn ııza tılm : ştır . İhn.l~si 30 14/ 036 cumartesi 
1~:\11U c::.:ı.'.lt 10 dn Belediye dairesinde icra :{ılın::ıcQ'.·:~ ır . Talip~erin beledlycyc mü . 
r acn!l t : .... rı iUn olunur (No. 257) 

Şimdi. gündüz olsa. keçilerin korkup 
tırmanmıyacağı yerlerde emniyetle gide
rek ve l•'ra.tın ha~in .sesini duyarak ilerli
yortt;t,. O ünde, biı: arkada ... Çürük taşlara 
ba')lyor, suları atlatıyor, bizleri omuzuna 
ahyar. Fe'nmi Tok::ıy soruyor. 

- İsmin ne? 

- Ardahanlı Ali. .. 

- Soy adı aldın mı? 

- Yok ... 

- H:ıy Allah razı olsun, senin ismin 
Hızır olsun. 

Ardahanlı Alinin ismi oluyor Hızır 

Ali. . . 

Hakikaten Hızır gibi yetişti ada m ! 

* * 
:ıa geldik, ha geliyoruz. 25 dakika 

var ... 25 dakika sonra. daha yarım saat 
var ... Bir sigara içecek kadar kaldı. Yürü 
yavrum yürü .. . Bağırsan duyulacak .. . 

Ay:ıkkaplar ayağımıza ağır geliyor. 
3ol papu~lar V!trmağa •başladı. 

Reşadın dizleri karıncalanmış : "A~

kerllkt'.! bile bu kadar yürümedim .. d iyor. 
Nihayet. kısma 8 kilometro kala ·An-. ' 

car denilen bir yere geliyoruz. BPy b:ı'Ja, 

gi.ll e~· yüzle bizi karşılıyor . 

Ala punç içiyoruz Hemen köyden 
araba getiriyorlar, biniyoruz. 

· Artık mehap ta çıkmış! 
Ormanların ortasında basit kulübe· 

iere benziyen anbar memuru Bey baba • 
nın kulübesinden ayrılıyor. Yorulduktan 
~:mra, yerimi7.den kıpırdamak ne kadar 
zor! 

Fehmi Tokay gülüyor: 
Kurtulduk! diyor. 

- Kurtulduk! .. . 
Şimdi araba ile .bir buçuk saat yolu· 

m•ız var. O kadar bitabı~ ki, gittiğimizin 
!arkında bile değiliz ... 

Geldikk . . . 
- Öyle mi? 

Bu yorgunluk üzerine. anladınız ya, 
ü~.t tarafını artık yazamıyacağım. Biraz 
dinlenelim. size tünel kısmını yarın an -
latırım . 

. ırı,,iu J ~ild1;('ıi11<f<w: 
18 · 4 - 38 günll ihale edilmek 

üzere açık eksiltmeyelconul ım Artvin 
yalnız Çam yolunun 0/000 ila 91000 
kilomet·eleri nasındaki ( 7729 ) Ura 
( 41 ) kuruş bedeli keş 1fli istinat duvar 
larfyle korkuluk inşa 1tı eksiltme işi 29-
5 - 38 Cuma gUnll satt 15 de trilibine 
ihale eC:Umek üzere on gün daha uza
blm:ştıı·. Şart..,ame, proje, keşif ve buna 
aft evJ : kı fenniye Çoruh Nafia MUdür
lUği1Iid~ ralf p1erfne verilecektir. Muvak· 
kat ten.ıinıd beli yüı ııeksen liradır. 

htekliln lewlrıatı rnuvııkkata ve 
Ticaret odıı61 nıakbuzile talim&tname 
mucibince rı:ı Uteanhltlik ve:slkcı.sını ihale 
gllnll saatına kadar Nutıe Komisyonu 
Reislft'ne varilmesı mecbuttdlr. Aksi 
takdirde istekliler eksiltmeğe kabul 
edilmiyecekleri ilan olunur. ( No. 254 ) 

ooGu 
iLAN T ARiFESİ 

8 ncl ıayıfada ıe.ntlmt 25 Kutu, 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
' • • • 150 • 
s • • • 200 • 
2 • • • 260 • 
1 • • • 400 • 
han v.srect k kimseler DOQU Gut· 

:eıi idare MüdürlUgüne müraraat etme· 
'1d1rler. Ueva.mb UAnlu için busuıf 
tarife taıbt~ ccilllr. 

K trnııııh il~rılarda tarife bir misli 
zlasilt- ıılııw-. 

Adr ı fr~i~Urırek 2f\ kuruşluk Uc· 
ete tahi~ tır . 

L'r:. "' uıı /Jı~lt!tl !/t> 
/( · .. ·ft (.'i(i ı. ·11 ıl (' JI: 

('af ı h•fl c mii i ll i -: ·ı Fn l•·I i : · r ~ yı 

ııı ı ~ · y ·I •· • ıı ı'ı · ı ır , ı1 ı .. !i ı.ı rı ıc 

~· il ı 1t 11 l ~; 1 • ! : 'H : : ı r Un ı tı .ı lı eı 

ıt 0 1" ~ , .. ı ,. ıı. (l 1 ' t· i <•lı ~: 1) 11 ı z lıl • ı t şl J 

tılı· -.i K ..J !ı .'H l ' ı ·ı~ t· ı h· ı., llti s., 

1 b t· . , "'ly~ d ı.İt ı .\lr d ı : i<' ;ı k ın . C<t l. 

tı ( N .ı . ~ .) ;i > 

"'• rıq.ı ve i3~mııhs.rrtr:ı · 
<:hun nıı•1 N 

.,., ı,,.n n~ıor1Tat.: ld ıı.r~ edl?n Yu; tı:! •• 
'-fUı111.rtı : Bi:ahd.u Dti&f·' 

Basıldığı ıer: DOG U Buı;ımevi 

26 NİSAN t988 ~ 
Gümüşahe Nafıa Müdürıoğanden· 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı ~ 
1 - Eksillmeye konulan fş : GümOşane VilAyetinin Pirahmet • Kell,llı ~ 

Erzincan yolunda Erzincan hududundan itibaren 0.000 na 11.000 inci kUoJll~67• 
ri arasında yapılacak 50 adet beton arma, menfez Jnşaatt olup bedeli ke~I 
lira ~6 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnamele• \·e evJ ak ~ürılardıi' 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavel~ projesi C. Nafıa işloı i ~ erı:titi uınumlyc:si. 

D - Tesviyeyi turabiye ve kagir lnşahna ait tenııi ı;ıartIJ:aw~ . 
E - Hususi şa rln tımP., ı·e~lr cetvt>h, metraj ctıtveJi , tJroje. ' g ı~ 
lsteyenler bunlaıı hiı lira mu'ltabilindc. GUmt\şane Nbfıa mUJUı1Ui11ııde 

bilirlP.r. 
::ı - E 1~sllme l '..? Maııs 938 Pcr~~wbe gUne satıl ~·ıı bqttıdlr. 
·t - Eksilme kapalı zarf ucıuliyle yapılc,caktar. 1 f" 
.5 - Eksi!tme y~ girebilme k fçin isteklinin (2010) llrtt wUVökk.d lt~iııil~ 

mec;ı ve bundan başka t'c-ıret odasıoa kayıtlı olduğuna. dair o senenıo •' 
oda!-"ı vesikasını haiz bulunme sı ve Nıırıa Yülrsek. Bakanlığının ınüteabblllı 
vesikasını ibrs k etmesi şaıttır. . 1f 

6 - Teklif mektupla· ı yukarırlu Uçüncu madde de yazılı sua.ttan bir '>'',J 
vel ne k r dar GümUşar.e Gnmüş :tne Nbfıa mu 'ürlUğüne makbuz mukabilinde 
mi~ oh caktır. Postada vukubul:'cak gecikmeler kubul edılmez. 

(No.2;>5) ~ 

Trabzon İran Transit yolu ikinci 
Mıntaka Başmüdürlüğündef!: 

41 
2:i • i\layıs - 988 Çarş1mba günü sa. t onbeşd9 Erzumınun momcu ıjl~» 

sinde İran Transit yolu lKinc Mınteka Ha$m ü Jürltlğl\ binasmda tt:şekkiil . 
Pksiltme ~·oınisyonurda ( 66686) lira ( 80) kuruş keşif bedelli Trabı011 

transit yolu Ozerinde ve Erzurum Vilayeti dahilinde Kop dağı mınt~~ 
10 j 474 l~ilometrelik tesviyeltur.ıbiye islAhatı ve Ş'>S~ esaslı tamiratı ılf 1 
adet buz inşası ve lki aı1et meufezin betonarme tabliyeye tabvlll işinin V 
zarfla ihalesi yapılacakı ır. 

Muvakkat t~mioat mlkarı ( 4585 ) llradı w. . 
Evrnkı kc~f:ye ve mukwele name projesile eksiltme oartnamesi "8 

alt ~iğ.:r evrak Aakara•:ia sosa ve Köprnler reisliğinde, fstanbulda N,tııı ~ 
dUrlu~unde ve Erzurumda Transit yolu İkinci mıntaka BaşmUdUrlUkünde 
lebili_r. 4 

btek liler bu i ~ e benzer en r z otuz bin liralık iş gördUklertne ~~, 
( 61000 ) lir ı! lı~ taııhhlld9 gire~ileceklerine dair 1938 senesine mabsı15 
Vek9.'.ctinden alacakları ehliyet vesikalarını havi kapalı zarflarını ibıJI 
saat ondörde kadar kom:syon llyasetlne makbuz mukabilinde verınel•'1 

olunur. ( No. 259) 4 • t ' , 

Erzurum İnhisarlar BaşmüdürlüğündeO: 
1 - Erzurum Ba5mUdürlUğüne bağlı Ağrı, Tutak, Aleşgirt, Bayazıt. JJ~D 

Tercan. Tortum, Oltu, Hınıs, Hasankıtle, ispir, Aşkale tdarelerfle Trııbı 
Bitlis Başmüdllrlükleri 1e \'an MllclüılOğ-Une Erzurumdan bir sene zartındJ. 
edilecek mevaddt inhlsariye ves.ıirenln nakil işi 25. 4. 938 gUnündeJl 111 

yiı mi gUn müddetle ve kapalı zarf usulile ve kıtpaıı zarf usulile ıuDll~ 
konulmuştur. 

2 - İtı. • le Hi - 5 - 938 tarihine tesadllt eden Pazaıtesi gl'ml1 
Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - ~'aliplerin muhammen teminat miktarı olan ( 600) lirtıyı it.uıld 
den evvel lnhi~ ıırlar veznesine verme'erl lazımdır. • 

4 - Talipler şartnameyi görmek için bergQn Erzüı-uııı lnt.lsarıar 
dllrlOğll satış şubesine ml\racnat eJebLir!er. 

5 - Teklif mektupları kırmız ı mumla mühUrlll olau1k i~iıu:i ı.ıuıddiJ' 
terilen suattan evvel m'lkbuz mukabilinde komisyonıı veımelerı ıa.;umdıt· 

Postada vukubulan gecikmeler Lubul edtlme.t 

Sıra 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

' 8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 

( No. 256 > 

Erzurum Valiliğind n : 
Hususi 
:\ıuhaseb~ 

No. 
112 

Gayrimenkulün 
Cinsi 

Ntibet suları 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
l30 
131 
ı :i2 

133 
134 
135 

Yunca tarlası 
Harman yeri · 
Şoraık nam tarla. 
Şoraık nam tarla 
Marsut nam tarla 
Çatma nam tarla 
(Küçilk me2arlık) 
(Nam tarla) 
Şorak nam tarla. 
Koçgizot nam tarla 
Sohukotta nam tarla. 
Çalo naını tarla 
Baklalık nam tarla 
Tarla 

> , 
) 

> 
Dar ince ıH\nt çayır 
Ümldimyolu tarla 
Dlrlıik nam .tarla 
Abhaz m evkiinde t::ı:-l a 

Tabhan •yolu tarla 
(Kliçiik Alla.h verdi) 
(Nam çayır) 

GayrlmenkuHin 
Mevkii 

Gez ma.ha.lle.sJ. 
Yarış yerı 

Hins lköyU 
> 

> 

> , 
> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

> , 
> . 

> 
> 
> 
> 

> 
Arzutu k~yü 

> 
j 

> 
> 

> 

> , 
> 

; , 
aıtavı.ık ıtöyU 

• 
A~dag köyü 
Kara art. 
Erginis köyü 

> '> 

·~ 
ldt~ 
ı.ır- 1 

25 , 
1-4 
1 
5 
3 
4 
6 
6 

25 136 Bozu nam çayır 
2ö 137 B:ı llar n :ım çayı r > , &* 
27 138 Keşan nam çayır Kö'k köyü ' 
2;ı 1~9 Ahurcıık ıı nm çavı r • > 4 

29 1·10 Koler nunı çayır > • > S 
30 141 Köy öıı !i ıı am ı;ayır > > d 
31 142 Çayır Kirek>Chek köyü 35 

3::! 154 Daını ıt kayu ıı:.ıııı ı::ıyır Haı;kıwAıık k<iyu S 
33 ıs:; Çlıılı.ik nam çayır > > ıs ~" 

. Hususı idareye aııt tarla ve çayırla · ın 938 yılı ıcarları 1G/ 4/ i'8 -:;ıı 
itJJbaren (15) gün müddetle açık eksiltm eye konulmuştur. Bağlı ııstede 1..Al 
la ve çayırların icar ihaleler! 2/ 5/ 938 pazartesi saat 15 de HükQ.met l)itl""".• 
lind evila.yet Daimt Encümeninde yapı lacaıkıtltr. '1'1aliplertn ıEnctızriıf«l 
müracaat etmeleri ilt.n olunı.ı.r. (No, 2•al t .. 


