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fflARE VERi : 
En.nnım Gö1bftşı noüu idar~hanf'SI 

Paıftriesf den msıada he" Riin et kar 

Sayısı hel" ,·~rdP 5 lml"nştur . ,..,.;...,...,.--..--

Basılmayan yanlar geri verilmez 

Balkan Antantı Konseyi işini bitirdi 
Atatürk misafir başvekiller le RomanyO • İhsan Cinisli'nin arşmı 
Hariciye Müsteşarını kabul buyurdular Ihsan Cinisli dDn sığır 
--------ı - etinin kilosunu 15 kuruşa 
Sigor~a artık Konsey Reisi M.Metaksas satmağa başladı 
~~r~~snettir Ankara Stadında halka 
Bir buçuk aene ~ İstanbulda, 

7eıvtnl gazetelerin birinde ça.ll.şı - bir hitabede bulundu 
10fdu:t. Fenlks stgorta şirketinin 

t&a.bhucıatını ifa edemlyeceğl hak - y 1 B k • ı • d • d 
~::k-:~~ ıı:::~· :ı:;:;~~ ugos av aşve ı ı bn D 
lrıatınesını aldı, m'liharrlr arkadaş tah - Ankarr, 28 (A. A.) - Balkan An· 
kitaı için fırladı. tanb daimi konseyi alııncı içtimninı 

Bu hava:fil.<s gazetede neşredilir edil _ Anknrnda yapmıştır. 25, 26, 27 Şu-
lbez, k!a.rehanenln telefonu çalmağa baş- bat gOnlerinde yapılan topluntılnra Yu
lad.ı_ Bu müesseee ile al!kadar olanlar, nan Bıı~vekill E~seluns l\'Jetaksııs riyn
~tlerlnln ne olaca.tını anlamak lçln, set etmış ve lçtımııcta ~uııc~lavya na
laaet.e istihbaratından medet umuyorlar- mına BaşveklJ .ve Harlcıyc Nuzın Ook
Cti. ArMlan ü gt1n geçti. Bu sefer blrlncı tor. Stoymlinovı_ç, Rcmanya nnınınn Ha
u-- •- bax. ç 11... .,, k .,_ d h 11 rlcıye Nezuretı Mllsleşnrı Komnen ve 
.. ..-~~ 5 h bir 1.AJllC1 ~r e ..... u e a ac- " . 
le ctaı,tuıwt. anla.ı ıldı. +- bü.,."dü, halkta Tur~l~c COmlıurf y~tı ad~na da Hıırlcfye 
_,_ aw a.bş b "'1sı "t" IM d Vekılı Doktor Tevfık RuşlU Aras hıızır 

n arttı. Ac a u gor a pan &• e- bulunmuşlnrdır. 

"-edecek mı idi?••• ~ünıessilln memlPketterini alnka· 

İlerlemede, tıera.kk1de ~ btlyllk un -
'1ır, -.ınıyet unsurudur. Emniyet olmnz
ea, vata.nd.a.ı} }'(!rinden kıpırdayamaz, şah
" tefebbOs ile memleket lstlhsalUında 
ltttllad! hayatta rol alamaz. Bugün ser -
'ha.1e1nt, slyiml şu işe koyacağım, acaba 
1aıırı va~t deiif!r de mahvolursam, ne 
11Parun? du durur ve böylelikle atalete 
&tlrtıtsemr. 

"l'llıti~de halkın sermaye&! esasen 
klç1Ut aermayedlr. onun ı~. çabuk yu -
~. aemerestnl çabuk getiren !şle 
llrlaııan, aemettsint çabuk getiren işler 
~Petrol bulmak yolunda, buglln, devlet-

ba.ta, bu işlere sermayesini yatıra -
-. lruaust iktidarda .k1mse yoktur. 

Vatandq tlerlslndJ d~tlnür. Paramı 
~ bbıara yatınyorUJll, fakat yanarsa? ... 
•1ıarsa atgorta ederim. ve blllmn ki, yan

::.. tehlllte6lne karfl aemıa:em mahfuz-

••• 
~ .. -~lrottacılık Ctlmhurlyet devrinde in
~ ba.tladı. Ondan evvel ecnebi ştt -
"'"""ı.aar, memlekett.e b1r aJanllk lrunıyor -
tar, ve halkın itimadını ear.sacak mua -
lbeleıer yaptırıyorlardı. 

Rıç bir vatand'aş evi yandıktan sonra 
ta.hatça btr para alamamı.,tır. Vatan~af 
'~ laaden ikaı hılrik ,gibi mttnase -
beta._ töhmetlerle mahkeme ıhuzuruna 
tlkarıhnıftır. ve e'Wni sigorta ederek 
~rinl muntazaman veren insana, pa
l'asnıı ta.de etmemek lçln bu tlrketler elle
l'lncıen reıenı yapmışlardır. 
ı..ı... 81aortacıbk dünyanın her yerinde in
"9lf etmı.ttr. Aklı başında bir ınsan bu 
lnUesseseıer vasıtaslle, :ferda endişesini 
orı84an kaldırmak, t1car1 muamelelerini 
t!&ı. ... _ 
--.u; JUrlltmek tmkAnlanna maliktir. 

tı,,erır lıt, memlekette !şliyen sigorta mtl
'-eseıerı şayanı ıumat olsun ... 

İtte OeW Bayar hllkO.metlntn, ba.şar
llıa.t tl7Jere el attıtı sayısız mevzulardan 
btrı de bu 11!.gortıa 1.şld.lr. Ve sigorta ~anu -
2lıı "8.tanda.şın emniyetini tesis edecek. 
'-taMaıa, f.erda endişeslnl hatırlatmaya
~ tanda yapılmıştır. Demokrat, halkçı 
--."etu bir nevt reyi Ama müracaat su -
~~e de, kanunun hallan hlı.k1Jd lhtıyaç
--1111. uyup uymayacatını anlamak lste
~· kanunun esbabı "muctbeSlle metnini 

tbuata wrerek, balkı bu kanun iir.e -
~ dÜf(lmnete, tenkide ve mütalaala

bUcUnnete davet etmıtttr. 
••• 

8lgorta artık vatandqın U?ld1Blnden 
~h?nuyacatı sarurı memetlerden blr1 ol

\lttur. Fatalist zihniyeti terbderek 
~1labet hamleler ya.pınaS mukadderat 

liıııealnl. l~dan aıtnıaık ıstıyen 
~ ~rln aıaorta olmak vaztt~dlr. 

()bL\D abAN 
(Alt .............. , 

dar e<len meseleh~r P.trtıfın<la umnmt bır 
nokhtinazar tPatlsinde bulunmuşlar ve 
bütün dllşüncelerinde tam bir mutııbaknt 
halinde bulunuklunnı mUşahade etmişler
dir. Di~cr tıırııflan BAikan Antantının 
sulhun tf>madisi volunda mUsmir bir rol 
oynamakta old~ğunu mllşahade eden 
mümessiller Bıılknn :Antantı çeçivesincle 
kt Devletlerin müşterek menraatlurın-

dl\ tam bir göıüş birliğine sahip olduk-
hmm anlamıılardır. Bu defe1ki Kon~"ye riynrt t etmiş o/on 

(Altlara/ı 2 incide) Yunan Başoekill Metaksas 

Karısını öldüren Osman 
18 yıl yatacak 

Çalışmayan, karısının parasile geçinınek isteyen 
ve en nihayet bir gün kadını öldüren Osman hakkında 
hüküm verildi 

Agırceza mahk~mesf evvelki gün, nln biriktirilmiş bir kaç kuruşu vardır. 
bundttn lıd buçuk yıl evvel şehrmizde Saniye, sevdiği kocasını yola getlr
vukua gelen bir cinuyet hakkında bük· mege ve onun kendisine bir iş bulması
münU vermlıtir. na elden telctlğ'i kadar çalışmakta ve 

Hadiseyi hatırlatuhm : Rizell Hakkı bilhassa kurulmuş yuvanın bozulmaması 
oğlu Osman'ı cnmilkeblr mahallesinl:le için ne yapmak lh1m gelirse yapmakta
oturanlar bilirler. Bu adamın Jsmet, baş- dir~ Kocası işslı ve parasız olduğu için, 
ka bir isimlede Saniye isminde bir karı- onu baş&lkalarının yuııında küçCık dn~ Or
sı vardır. Osman bir az haşin tabiyetll- mem('k ~mıksadile, dışarıya çıktığı za
dlr ve çalışıp para kazanmaktttn da manlaf cebine para vermektedir. 
boşlanmamakbıdır. ÇUnkn kansı Snnife ( Alttarafı 2 incide} 

Tavla müsabakamız 
pazar gDnD yapıllyor 

Müsabakaya girmek istiyenler 
idaremize müracaatla isimlerini 

kaydettirmelidirler 
EnurUmda ıl)'i tavla oynayan • 

1ar uasında. tertip ettijimls blrlncl
llk müsabakası önümüsdekl pazar 
fÜDÜ yapılacaktır. Müsabakalar için 
evvelce )'Udıiunıs ılbl. Sakarya 
ve Tophane maaıhanele.rl lnıihap 

e•Ulm~~· Pazar rtmll oyuncular sa
u ıt te Sakaryada., saat 16 ela da 
ropbane Juraatııanestnde ayrılan 

masalıt"Cla mfisabakaya ıirecekler • 
eur. 

()ç partide Ddllal bunanlar P· 

Up sayılacaklar ve bu pllpler ara • 
sında müsabakaya. (leyam "-llerdl, 
birinci oyun9-. ıneydan• çıkanlacak-

'11'· 
l\lfisnbakaya girmek lsllyen

lrrln buofüıden Hlbnren, sa
bahlan al\~ama kadnr hlarcha
nemlze müracaatla isimlerini 
lrn)'d..!lllrmelerl lıizımdır. 

Herkes bu· me.raklı mUsabaka -
nın netlceslnl btlyük blr alAka ne 
bekliyor. .,._l ı 

Cumartesi günü meydandan aldığı 
ineklerin etin kilo başına 10,80 kur.aş.a 
mal olduğu resmi vesikalara dayanan 
hesaplarından anlaşılıyor 

İhsan Clnlsll dUn Yenikapıdak1 dUk
:tı\nında sığır etini 15 kuruşa sntmnğa 
Jaşlamıştır. 

Et f!atlarının indirllmest meselesi 
'11evzuu bahsolurken bunun ml\mkUn o -
'ablleceğlni Heri sl1ren İhs<ın Cin1ısllnin 

'<arşısına ~ehrlmlzln maruf hayvan tllc -
~arlarlle kasaplar çıkmış ve bunu imkdn 
'ialreslnde olmadığını iddia etmişlerdi. 

!hsan cınısıı bu iddiaya kar.şı kasarplann 
•c-rmiş olduğu müfredatlı hesabı ve bil -
U\<'Sa hayvan alış fiatının hakikate uy -
run olmadığını 1sbat e<Ier mahiyette bazı 
ıC'slknlar ileri sUrm~tll. Bunlardan bir 
~:rnesının geçen nüshamızda resmini neş
·etmlştik. Hayvan pazanndak1 Belediye 
nUzayede memuru tava..<"Sutlle satın alı -
ıan fkl ineğin mallyet flatını gösteren bu 
ı eslkada iki ineğin 36 liraya satın alınmış 

(Alttarofı 2 incide) /h ·aıı Clnisli ,__ __________________________________________________ __ 

.BELEDiYE ENCOMENI 1 
. 

Yanlış anlayışlaTı diizeltiyor 
/lhsan Çinlslinln kendilerine 

verdifll r.euaplarda bir suifefehhDm 
sezmis olan Belediye EnriJmenl Aza
ları yeni bir mektupla efkArı umu
migede hasıl olabilecek zıt fikirleri 
tashih etmek istemiıler oe diln mat
baamıza aşaf1ıdakl mektubu g6nder
mişlerdir. Bu mektubu aynen derce
digoruz :] 

Dotu Gazetesi MüclürUllöne 
Guetenizln 27/2/938 tarlbll nUs

hasında 1nt~ eden İhsan Clnislinln 
EnC(lmen ha.kkındak.1 yazılarından 

ıcendislne verdlğtmız cevaptaki nok
ıaı nazarımızı haWıe bvnyama -
dıiı anl.afllıyor. :Memleket hesabına 
~lışan herhangi bir t.erde belediye 
encumenı muarız delil, yardımcı o
labll1r. Ve yapacağı işin meı:hletet 

hestf'bına wrecetı neticeler nisbe -

tln<ie ona milteşekklr kalır. 

Enellınen ve r~aaetın mektupla
nndra 1za.h edlldijl veçh1ı. etin azamı 
flatı tesblt edilirken bundan d9.ha a • 
~ğı et aatablecek ıklmaeyt kaışımız -
da göremedllt. Ve hattt. blr mllddet 
kasaplar bu flatı bile klfl aorm11ere• 
et kesmediler. 

Mademki bugün bir he~hrlllıb 
ortaya ~ıkarak koyun etini (20) lninl· 
,a. ve sığıi etlnl (15) ılruruta sataca • 
tını ve bu satı.şı kaSa.plarm a}'Di tıaı
la et sataca.A'ı zamana tadar dewem 
ettlreceğlnl, etlerin ?>uııtın tealleıı et
lerden daha iyi olaea.tını efk&n umu• 
mtyeye karşı taaıhhdt edt)'Or. Buna 
kal'IŞı eneUment:mıZln ya.pacatı lf ~n
.d!.slne yardım etmek ve muvatta.tı19ı 
dilemekten lbaret oklbllir. 

BeledlJe Sndmea aalaft 

._ ..... ._.""""' ... ._ ..... _..~-----------------------..------------' 
Bu yıl bölgemizde 
birincilik müsabaka-

1 ları yapılacak 
Türkiye birinciliklerine 
iştirak edeceğiz 

Kar ve 
fırtına 
şiddetlendı 
Bir haf ta<Jan beri 

1 Bölgemı~de ıpor taaliyetıerının Karadıenizde · vapurlar· 
başlama gnnıerl, yaklatmaktadırlıtr. Bu 
s~nt bölgemizde ilk olarak blrlncilik mµntazam işleyemiyor 
mllsabakalan yapılacak ve Türkiye G' [A A] K firtlnal 
blrlnclllklerine de gidilecek!lr. Bllhasş, bot- ır~d8;n .=t d. ' - ~adi O::'. 
bu sene futbol, atletizm ve gQrcş. mOsa- un O ehe evam etme. r. • 
bakalarının çok heyecanlı olacağına son, Karahisar yol11 tamamila kapanm11 · 
şOphe yoktur. Karlar kalka~ kal~maz, ve mQnakalAt temamlle dumuttur. Bu.ı 
Bölgenin intihap edeoeji 

1

mabıtlde bir nuqla berober bir h11ftadan beri .Vapur· -
stthıt hazırlanacak v~ fqtbolcularfa atlet· lar gelmedlA'i gibi, buı vapurlar Vt>na, . 
terle burada rnuntqzanı~n çalıştırılacak bttıılan dıt Bul11ncak ltmanlıtnna ııgın- · 
ve aynı sa'ilp'd~ btrınclllkter yapılacaktır. mışt,rdır. Şehrin •~istade kana kalı• · 
Maçlardan sbti~a seçilecek oyuncular lığı 80 sanll111. dışansında 1,5 IDflhleyi i 
iç:!' bir kamp ta kurulacak ve Erzurum bulmuıtur. FPJr halka belediye &arafm· 
rı;ı1~ftıeıWni tetkll ed~k sporcular bu dan )'~ek ve odun '"cllMI japelllak .. -
~aınptl 9•hıtır1111"'8rdıı· "'""' . . 

.. 
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ET MESELESi iş Bankası Müdürü Balkan Antantı Konseyi 
(Üsttarafı ı ıncide) mevcut olduğundan ben de münakaşaya Ankarada «Ulus» (Üsttarnfz 1 incide) konsey azası ve Antant milletleri adına 

olduğu açıkça görülüyordu. İlısan Cln~i 1.ştirak ettim. ffiÜeSSeSe}eri 
lddlasmı lsbat etrne'k için dün kestirdiği İh.cıan Clnisll .hayvan tüccarı ~ et • d·ıd· 

Balkan Antantı Konseyi beynelmilel Türk milletini ve Türk gençliğini se· 
mllnasebetlerde Cenevre müessesesinin lamtamıştır. 

bu ineklerin efkAn umumyeye açık bir mUteahhldl olduğundan hayvan !iatları- lTIÜdÜr}ÜğÜile tayın e 1 ı sadık bir azası kltlmağ'ı esas Itibarile Atina Elçimiz tarafından Türkçeye 
kabul etmiş bulunmt.ktadırlar. çevrilen bu hitabe çok hararetli bir su· hesabını vereceğini vadetml.ş ve iddlas::11 mn düşürülmesınde şahst menfaat.\ var -

i9bat sadedind. hattd belediye encümeni dır. Buna erişmeık için buglin menfaati Türkiye iş Bankası Erzurum şubesi 
azalarını rnezhaluı.ya davet et1114tı. ı umumlyeyi Ueri 5Urerek ımaddt imkAn müdürü Nureddin Suner Ankarada "Ulus,, 

Akdenize taı:ılluk eden meselelerde rette alkışlanmıştır. 

...... _ Cini ll 1 1 ,.1 1 
dü zb hulunmadığı halde ıkoyun etinin 20 ku · ımlie~seseleıi müdürlüğline tayin edilmiş 

ııl!ian s n n neA er n me o.-
hada kesilmiştir. Resmt vesikalara İstinat ru!a ve sığır etinin 15 kuruşa satılabile - okluğundan, yeni vazifesine başlamak u-

bidayetten beri mutabik oldukları gibi . ~~st ve mllttefik Devletler. mümes· 
Akneniz Devletlerine karşı dost bir si- sılleı mm . staddım ayrılışlan, gelışlerinde 
vaset htkip etmeği kabul etmiştir. Di· olduğu gıbl, içten ~uygularla bir defa 

cd h 1 • B cegini lddla ediyor. zere bir kaç güne kadar şehrimizden ay -
en esap arını a.şagıya yazıyoruz. u vc-1 Bu vaziyet dahlllnde müstahsil olan rılacaktır 

;.., t ft d l - k lt 1 daha tezöhurata vesıle olmuştur. ,..er ara an a mı ·onsey ayanın 

Montrö muhaldeslne iltihak etmesi lhtl· Cumhuı·ı•t•isi misnflı·lerimlzl 
eilmlann ve hesapların verdiği neticeler kö lü .. tm 1 lh d n... ,. · 

İl y nun zamr e es me uz ur ...... .san Mwnailey'h üç senedenbeı1 şehrimiz 
bugün için ısa.n Olnlslinl.n haklı oldu - Cl 1 linl bl k gü t t 

malinin beynelmilel münasebetleri takvi- katml bıı yurdular 

öst ek hl ttedi l n s n r aç n ucuz e sa ması i~ Bankası mtidül'lüğünü vukufla yapmış 
ğunu ıg eree ma ye r er. . . 

hayvan pıyasasına elbette müessır olacak ve kendlslnl herkese seVdlrmiştir. 
ye edecek bir mahiyette bulunduğunu .. \nkarn, 26 (A. A.) - Reisicumhur 
tebarüz ettirmiştir. AtııtUrk dlln öğ'leden sonrıt, Elen ba~v0* 

Kesilen ineklerden 34 kilo derl,15 kilo 
!.ç yağı, 185 kilo da &afi et alınmıştır. Bu 
miktarları ku.ruşlandırarak etin mallyet 
rıatını he-sa.p etmek ştmctl kolay olacııktır. 
Deri kl.1C6u 42 kuruştan satılmıştır. 1482 

turu., basıla..t vermtştir. İç yağırun kilosu 
25 ten tutarı 33-0 ıcuru.ştur. Sa!Jmt ise 180 
kuruş etmiştir. Bu üç raıka:mın yekQnu 
1933 kuruştur. Bu basııa.ttan mezbaha, 
tayyare, pul ma.srarı olan 330 lruru.ş çı -
karılırsa etten :b.a.riç knlan mahsullerin 
1608 kuruş ettığ1 meydana çıkar. Bu mik
tar ineklerin alış fiyatından çıkarılınca 

185 ıkllo sa.fi etin 1992 kıuruşa kalıruş ol -
duğunu kolaıylıkla anlarız. Ya.pıla.ca.k u -
fak bir tıalksim ameliyesi dü.nk11 etıertn ki
losunun İhsan Clnlsll'Ye 10,80 lkuruşa:mal 
oldutunu meydana çı:ka.r.lr. İhsan Cinlsl1 
blZe dün bu hesabı verdikten sonra: 

- Benim haklı olduğum aık.tır. Ef -
kArı umwnlye ş1.md1Ye lcadar ibraz ettiğim 
vesikalarla bunu zannedeı"lm anlamıştır. 
Anlayamayanlara. da iddiamda ısra.r et
mek ve sözümde durmak suretile iddia -
mın haklı ve ll'aklkate uygun olduğunu 

sınlatacatun. < 
Yalnız Belediye Encumenı amlarııım 

cazeten1zde bana hitaben yazmış olduk -
ıarı blr mektupta sonradan nnzan dlkka
tlmi oelbeden büyük bir yanlışı burada 
tashih etmek isterim. Muhterem EncU -
ımen azalan mektuplarında dağlıç ve kl-

'Vll'Cık tıatıarını verlrlerken k.ı vırcığın et 
olarak 23 ıkuruşa toptan sat1lme.kta oldu
tunu söylemek gibi bir hataya dtışmUş -
ıerdlr. BiZ kızıl karamanı ayak a 22 ku -
ruşa. hatta. 22.5 e satarıken et olarak ıavıı
cığın 23 kuruşa satıldığını 1~klla etmek bir 
parça gülünç değil m1dir? Sayın Encümen 
amları İstanbul Belediyesinin o resmt de
ıd.ilderl istatistiğine bir daha ve dikkatle 
babınlar, ıgörürler k1 bu fln.t kıvırcığın 

et olaralk de~l a.yaktıa tıatıdır. Kıvırcığın 
et tiatı da.ima. 45 - 50 kuruşlar arasında 
O)'Jla.madctad.ır. 

*** Dün akşam ma.tbaıı.mıza. gelen hayvan 
tilooan Hacı Taftalı blzıe :;u mektubu ver
ın.!ştlr. İhsan Clnlsllye cevap olarak ya -
tıılmış olan bu yazıyı aynen neşııed1yoruz. 
Dotu gar.etesı Yaıı İşleri Müdiirlütfuıe 

"Gazetenizin 27 şubat 1938 tarihli ntis
hasındmd İhsan Clnislinln beyanatını 
ta.ayı-etle dkUdunı. Her halde İhsan Cinlsli 
benim .sözlerimi tama.mile okurnamıı ve
ya okmnuş ı.se de yanlı1Ş anlamış. Ben 
Jr.endlıinln hesa.bını tetkik etme~ bir a.n 
içln olsun aklımdan geçlrmed.m. Yalnız 
ortada hepimizi alAıkadar eıden -bir mesele 
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ve İhSan Clnisli köylünün zararına ola - Kendisini bütlin tanıyanları sevind1-
rak ucuz ucuz alacağı hayvanlarla bir kaç recek olan bu habeı1 memnuniyetle ıcay
gün zarfında ettiği zararın blr kaç misli deder. 

Balkan Antantı devletleri ispanya· kili ve Balkan Antantı K\ınseyi reisi 
daki dııhilt muharebede ademi mtıda- Metaksuı;ı' Yugoslav Başvekili Stoyadino· 
haleye esas itibarile taruftar bulunduk- viç ve Romanya Hariciye mUsteş>trı 
hırından, antant azası devletleri General Komenen'i bir biri arkasına kal ul et· 
Franko tanıfından memleketlerine gön· mişlcr ve kendilerini ı1 ezdlerinde ayı ı 
derilecek mümessilleri kabul edecek ve ayrı uzun müddet alıkoymuşlardır. 

k1r edecektir. Ben İhsan Cinislinln ta -
nhhUdUnden bu mUlıthaza ile bah.settL"ll. 
Yoksa onun olmadığı giıbi hiç bir tüccarın 
hesablle al~kadar olmadığımı beyan eder 
ve f •. itlrlerinl ta·shlh etmesini rica ederim. 

İlısan Cinl.slinlıı ortaya attığı fikir -
Ierln ne maksatlara matur 'Olduğunu ken
disi kadar ben de bilir!m. Bu bildiklerimi 
kısa olduğunu tahmin ettiğlm ucuza et 
satışının .sıona erdiği gün açııkça ortaya 
vuracağım. 

Şunu da söyllveylm ki meydanda res
men 36 liraya aldığı ineğin h2klka.tte 38 
liraya mal olduğunu kendisi nasıl bll1yor
sa onun her oynayacağı oyunun da ne içln 
cynandığını ve ne kadar devam ed.eceğlni 
ben de blllrlrn. 

Bunları söylemek.le bera..ber muvaf -
rakiyetln devam etmesini tem~nnl ediyor 
·re vatanda~lara uc\12 et yedlrcUğinden do
layı da kendisine teşekkür ediyorum. 

11acı Taftalı 

Kar1sını öldüren 
Osman 
18 yıl yatacak 

Candan muvaffakıyetler dileriz. 

Şehir içindeki 
da bağ haneler 
Haziranda kalkıyor 

Taş mağazalardaki büyük 
dabağhanenin de 
boşaltılması lazım geliyor 

· General Franko nezdlne mUmessil gön- İlli müzuı..erdt·ı·deu sonl'n 
derebileceklerdir. Unş,·t·kll zl)·afel n•ı•tll 

Konseye Yunan Başvekili Ekselans Ankara, 26 (A. A) ~ BUll\n lstm:· 
Metaksas ve Türkiye Hariciye Vekili bı.;I ve İzmir gazeteleri şehrimize gelen 
Tevrik RUştU Aras taraflarından halen Yunan Bıtşveklli .Metasas, Yug slaV 
mer'i Türk - Elen dostluk muahedesine Başvekili Stoyadinovlç ve Romen Htıri· 
munzı:ıın yeni bir dostluk muahedesi ciye slyast mllsteşarı Komncn'in Anka· 
projesi teklif edilmiştir. raya muvasalat va ikametlerinden, ~e 

Balkan Antantı konseyi bu karar- reflerine Tevfik RnştU Aras tartından 
lan aldıktan sonra içtimalurına nihayet verilen ziyafetten bahsetmektedirler. 
vermiştir. Kousey tekrar 1938 Eylfılün- Bugnn Yunan Başvekili Metaksas'm 
de Cenenede ve 1939 Şubatında BUk· riyasetinde öğleden evvel bir toplantı 
reşte toplanacaktır. yapılmıştır. 
)'ugostıw JlRŞ\'t.•klll Ankarndan Toplantıdan sonra Başvekil Celal 

Hıfzıssıhha kanununun sarih hO· U)'l'lldı Bayar konsey azalarına büyük bir öA"le 
kümleri v~ Belediye sıhhut .. tıılimat~a- Ankara, 28 [A. A.J _ Belkan An- ziyafeti vermiştir. 
meslnfn alakadar maddeler_l hukümlerıne tanlı konseyinin altıncı toplantısında bu- Hariciye \'ekillnln ziyafeti 
~~unık Erzurum Beledlyesı Huzlrandan lunmak nzere memleketimize gelmiş Ankara, 26 (A. A.) - Hariciye ve· 
ıtıbaren şehir lçi~d~ Dabağhane bulun- olan Yugoslııya Başvekil ve Hariciye kili Doktor Tevfik Rüştü Aras Elen Baş· 
masını yasak etmıştır. • Nazırı .Ekselans Doktor Stoytıdlnoviç vekili Metaksas, Yugoslav Baıveklli 

Taşmağazalar civarında bulunan dun sabah hususi trenle bu karadWl ay- Stoyadinovı, ve Romen Hariciye siyaıi 
ve milkiyeti Evkaf İdaresine ait olan rılmıştır. Dost devlet adamının teşyiinde mllşavirl Komnrn şerefine bDyük bir 
bOyük dııbıığbane Evkafça Haziran Başvekil C"lal Bayar, Hariciye Vekili akşam ziyafeti verimiştir. Mezkur ziya· 
19?.S den itibaren artık icara verilmlye- Doktor Tevfik RüştQ Aras, Dahillye Ve- fette BOtün Elen, Yugoslav ve Romen 
cektir. Bu bUyOk dabı.ığhanede yerleşmiş kili ve Ptlrti Genel Sekreteri ŞUkrQ elçilikleri erkanı bütün Vekaletler erkl· 
bulunan yirmiye yakuı d-tak sıntıtha- Kaya ve Hariciye Vekaleti erkanile kor nı hazır bulunmuşlardır. 
nelerini şehir dışına taşımağa . mecbur diplomatik azaları httzır bulunmuşlardır. Ziyafette, müttefik memleketlerin 
olacakh.ırdır. Doktor Stoyadinoviç lstanbulda bu· birbirlerine bağlılıklarını ve karşılıklı 

(Üst tarafı 1 loclde) Bu mecburiyetin kendilerine ağır gün birkaç saat kalacak ve bu mllddet sttmlmi .du_yğulHrını ifade eden nutuklar 

k 
. . . bulacak geldiğini söyleyen dııbağlar bize mUra- zarfındtl abideye çelenk koyıırak şehirde söylenmıştır. 

Fakat Osman endısıne ış caat ederek Belediye, İmar birliğl veya ufuk bir geztnll yapacak ve bu akşamki --------------
yerde, bu ta1~ı ve ten'7ıl ha~:ta :~mış I sair bir teşekklılUn yukdımile kendileri· Semplon ekspresile Belgrada hareket Çi. n.de ha.va har, b_ i. 
kördısındH~ 8 ığ'ı para de va 

1 
ını b bve· ne bir dııbıığhane binası yaptırılmasını edecektir. - -

ler e, eşı dostu arasın a geç rme~e aş· · • dd" d k • dd t} d• 
1 t ve kendllerı de ma ı fe akarlık yapa· lioııscy nelı:.lntıı Ankal'a bnlkına pe. ~İ e en l 
amışy~r. b' _ 

0 
f 

1 
ln rHk buna iştiruk edeceklerini ve milki- hUn)Jcsl · · l' 

me ır gun sınana aza para azım , . i bil"'h ld t k - bo ı . S . 1 yeı:ın a are e e eme uzre rç a· A k 2- (A A) B ıı.. An 
olmuş ve eve gelıp karısı anıyeden para. k t Od b'l ki .. bil n ara, ' • • - a ~an · 13 J O tayyaı•es·l 
istemiştir, o zaman aralarında bir mü- ~lı°l ?'ıu :~sa en eye 1 ece erını . tanlı konseyi bugQn öğleden evvel topla· ap n . 
nakaşa çıkmıştır. Kadın şimdiye kadar rmış er r. narak mllzakerelere devam etmiştir. daha düşürüldü 
para verdiğini, artık bundan sonra vere- Elen, Yugoslavya Başvekilleri ile Hankeu 26 ( A. A. ) _ ~9 Jtlpon 
miyecPğinl, çalışarak para kuzanmasını ~om.anya Hıırlclye müsteşarı buglln l~ tayyaresi Tiyankon'a bir hUcUm yap-
söyleylnce, Osmanın gözleri dönmüş ve HAVA ışlerı Bakanı ve parti Genel sekreterı ışlardır. Çin tayyareleri mukabil taarruz· 
0 gOn mutluk surette kendisine para · ŞükrU Kayan.ın refakatında Ankara ş~hir ~a bulunmuşlardır. 13 Japon tayyaresi· 
lazım olduğu için, kansının üzerine atıla- 26 . 2 • 938 saat 8 Raponı stadına gelmışl.er, Galat~sarayla Haı bıy~· nin do ürüldOğU bildirilmektedir. 
rak boğazına sarılmıştır, lilttr arasındakı maçı bır mllddet seyır ş --------

Mncadeie uzun sürmOs ve kadın Os· Hava tazyiki : 600.8 ve takip etmi~lerdlr. 
Fransız Meclisinde dış manın kuvvetli parmaklan arasında son » • (Dept~ seviyesi) : 770.6 Muhterem misufirlerimfzin şeref 

nefe:ılni vermiştir. Suhunet : - 9.8 ' ırjbpnüııe glr}şl~r~ stadda bulunan bin· sıyasa nıüzakereleri 
Cinayet htıber alınınca, Osman ya- DOşük suhunet : - 11.2 leree halkın ~yu}üa ve ğakikalar9a ~ü- Parls, 26 (A. A.) _ P.arlemento 

kalanmış ve tubkikata buşlanmıştı. Ağır Rutubet : % 84 ren alkışlarıle karşılanmıştır. Apkari\ harict siyaset hal<kındiıki mUzaRerel~fi! 
ceza muhakemesi şimdiye kadar dinle- RuzgAr : Sııkin halkı ve gençliği ile karşı karşıya gel- ne bugün de devam etmlt ve PelboS 
nen şabttler ve vak'anın deUllerile cür- Sema : temamen kapah mek fırsaUııdan istifade eden Elen Baş- sorulan suallarin hepsine cevap vermlş-
mU sabit gördüğU için, Osmiını )8 yıl Yağış : davamb 8 M. M. vekili, gerek kendi, gerek mesl~ktaşları tir. Şotan sorulan suallar' ikinci toplan~ 
hapse mabk<im etmiştir. Ruyet : 2/4 namına kısa bir lıitapede bulunmuş, tıda cevap .verecektlr. ' •· " 1 

' 
. ' 

aykırı görUnmUyor. Hem e~lenecek olduktan sonra herkesin 
aranızda gizli bir mOnasebet ' olduğunu · söylemesinden; deaı. 

- Acele etme dinle. 'Teklifini yapmadan evvel beni sev· 
dltlnl itlrd etti, Oyle sözler söyledi ki bu aşkın artık ıanneti· 
tim gibi kOçOk bir arzu v~ sempatiden ibaret olİnadığmı 
enlachm. Bir aralık ona her şeyi anlatmayı, ölcUiğQnü zannederek 
kendimi vurmak fçin tabancayı aldığımt ve o şırada "dUıDp 
bayıldığımı itiraf eteıeti dOşündüm. Fakat o buna meydan 
vermedi. Bir tftrlQ beni dinlemek lstemiyord11. 

fçjn kendin! vurduğumu söyliye~eğini l}ave edin.ce, aklıma 
.çok feoa bir lhtlm!ll geldi. 

Beni bu hareketi lle rezil etmek lstedfkl.ni, böylelikle ara· 
.oıızda olmıyon bir mUnasebetl ale1'J\E' yayniak arzusunda oldu
tunu dUşünd~m. O gene beğenilen, sevilen, ka<JınlRrın uğruna 
cinayetler lşlemlye kalktığı çapkın .erkek mevkilnde Jrnlacaktı. 
Ben istenmemiş, baki görülmüş ve bunun için sevdltl adamı 
öldürmete kalkmış bir zavallı olacaktım. Ak.Jf Cemal sonunda 
bir şey da.ba söyledi. 

kodu ' yapmasından gene çele iniyordun? · 
Ferda asabi bir sesle cevap verdi : 
- o şerait f çinde onunla evleneceğimi nası sanıyordun? 

Aleme •ôtdOrmeğe kalkarak, onun yUzünden şerefini, bay4i· 
yetini kaybetti de ' ressam acıyıp aldı~ ded!rtecektim öyle mi? 

Hacer hayretle kaşlarını kaldırdı : · 
- Ne kada

0

r ince dQşllnüyorsun' I Başkası senin vaziyetinde 
olsa kendisini kurtarmak için hemen sevdiği adamın ' teklifini 
kabuı eder ve onunla evlenirdi. Sonra zavallı' Akif Cemalin 

Oenç kızın yumrukları sıkıldı, katları asabiyetle ~atılmıştı : 
- Nihayet, artık ne sOylesenı inaıuruyacatını anladım. 
- Fakat niçin ba kadur israrla aenden şOpbe ediyordu? 
- Bir gece budalalık etmlt. 1evdlj'im adam lbanet ederse 

'1d0rebilecejimi sGylemiştim. Bu söz onu Haııdanltt gOrdnkteA 
ı&Olll'• vunalması 'kanaatini kuvvetlendiriyordu. Kendini sevme· 
rditimf itJrnf etmem.iştim, Fakat bunu gizlememe rağmen o bu 
.afkı sezmiyor de&lldi. 

'r' 
Hucer: 
- Hatırlad1m, dedi, Defterinde o ~e aranızda geçen 

mubavereyi ben <!c okumuştum. Zaten onunla öyle konuşman, 
•onra 8ık sık Ol<!tlrmek i:stediğini söylemen beni de Akif Cemali 
eentn vurduğuna immdırmadı mı? 

- O s~ler buhran içinoo. asabiyetle sarfedilmlt şeylerdi. 
V oksa onu öldürmeme im kin au vardı? 

içini çekerf'k ili ve etti; 
- Ben ki, onu o kadar seviyorum, naml OldUrebllirdlm1 
Hıteer: 

- SözütıO yRnm bıraktın, dedi. Ressam kendini vurdutumı 
tna'hkemede itiraf ~tmenl istiyordu, peki ıoora .• 

...... ~Yet, ifrat etmemi fstiyorda. Bu teklifi ~ne hakkında 
tena 1'Qp1telere dOfmeme sebep otdn. Hele nrnhkeınede beni 
nttt1ııu* MtdjJo 1'JJlllm4ıraçalı hnketterdt WUft4a111 

- Ne dedi? 
- Muhakeme bittikten sonra evleniriz, dedi. 
- Demek zannetiğlo gibi fena niyetlerle hareket etml-

fOr~u~ .. 
- Bilakis son teklifilo uyanan şüphelerimi J>usbüttın kuvvel· 

iendlrmif oldu, 
- Neden? 
- Neden mi? Çünkü bu hareket büsntnn feci bir vaziyete 

dOşmeme sebep olactlkb, bir kere onu vurduğumu itiraf 
etmekle yalan sölOyordum. Haydi diyelim ki selametim namına 
buna razı oldum, maddeten kurtulmam manen bUyük lir leke 
almama mani değildi ki .. Kıskımçlık yOzlmden reısamı Yurdu· 
tumun aıılaiılması aramııda gizil l>ir münasebetin olduğunu 
meydana ~ıkarı)ordu. 

Hacer bf rdenhire onun ıöztlntl kesti : 
- Made•ki Pessanu wrdugunu farıederek konuşursak 

o 111aan •nt kllrtaımlk tçln y_apltJ• teklif bip ıo o kedJJr 

. . . . . . .. ' 
her sözünü, per teklifini fana manaya çekiyormuşsun,~ 

- Ne yapayım? O zaman hadiseler öyle · dUşDnmeml JeaP, 
ettiriyordl;l. · · · · · ' 

Hacer gözlerinde keski~ bir pırıltı ya~ıp 59nerek dikkatlş 
renç kı~ bakh..: 

- Öyle ise şimdi de Hadiselerin baska tUrln d~ş~nmeni 
ye onun h~kkındald fikirlerini değiştirmeni ic~p ettlp~esi 
lazım. Bilmellsin ki seni sevmiyen bir insap ı,,vKif~ane!~r!t 
gelerek öyle l)lr teklifte b4lunmazdı. 

ferda s~slni çıkarmadan dinllyorpu. G~nç kadın ~evam elti : 
- Onıın seni sevditl muhakkak. • Haştabane<Je)d qalinl 

unutmuyorum. Gözleri bQyük ked13rinl {)yle açı~ gösteriyor· 
du ki.. Sonra atladı. Evet, yanaklarında göz yaşlgrıpı gördqUJ. 
Koca bir adamın ağlamasını düşün 1 .$ana sQylediti sö~lerl, 
gOzlerint a~man ve kendisine bakman için nasıl yaJv~r~1A'!n! 
duymanı isterdim. .. 

- Omın avukatlığını iyi yapıyonun .• 
fJacer hicl<jetl~ genç kııa baktı: 
- SözOmü kesme. Bent dinle, artık bu mesele hallolsun 

istiyorum, ikiniz de biribirinfai seviyorsunuz. Yalnız ~irleşlJlerıl~ 
için ortadu bir takım maniler var kl bunlan kaldırmak lbım. 
Şimdi bıı 9ok kolay oııoaktır, ( Arka1ıı cıar) 
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Türk bor"u tahvili~-

rinin mübadelesi 

Aşa"'ı Nerga 
zerd r a 

ın 

el eri 
B ay Mehmet dUrUstlüğtle tnnınml.$ 

.kom!syoncularındnndır. Tayyare pi
yangosu ilk Qekilmcğe başlo.dığındanberı 
hiç .şaşmadan her ke.şidedc birkaç bllet 
alır ve mütevekklltme bUy\lk ikramiyeyi 
beklerdi. 

Ulviye doğruldu, kocası içerki odada 
heyecanlı bir poker partısı oynuyordu. Her 
vakit nzıırladığl znvnllı Mehmetçiğine bu 
gUzel haberi ne yU1Je tebşir edecekti. Bir 
nn dUşündü. Eyvah dedi kocamın kalbi 
var, şimdi ben ona damdan du.şer glbl 1k· 
ramıye;1 kazandık dersem adamcağıza 

Mecliste kabul edilen 
kanun layihasının 

hükfımleri 

Köyün çalışkan Kanıunbuyı ve yurdsever, azinıli 
muhtarı az zan1anda çok iş yaparak Nergah'ı 

nıaınureye çevirıneğe uğraşıyorlar 
Faknt nedense tamı ona yar olmuyor 

ve birko.ç amortiden başka za vnllıya hiç 
bir şey çıkmıyordu. 

bir hal oluverir. Eyvah! ... Mahvoldum.. . Halen tedavülde bulunan (1334·1918) , · . · · 
Ben şimdi ne yapacağım. d hilt . fk . . . . NergAh, [Hu ust] - NergAh Kn· mi,. bır karıan gıbı nyırt etmeleridir ki 

o esnada yanından &""'en aııe dok 'tar kıs 1 rn~ tabvıllerını raız, ikramiye, mununun Kuzey semtinde A~ustos ayın·• IJu iki yıl içinde verilen emirleri layı· Bu vazıyet karısı Ulviye ile münakaşa 
etmesine sebeb oluyor, Bayan Mehmet 
pek parlak olmıyan bütçelerinden her ay 
muntazaman ve mukablllnde hemen he
men hiç bir şey beklemeden beş altı Ura· 
wn piy:mgoya yatınlmasınn kızıyor; iti
raz ediyordu. 

Bay Melunet talihinin kötülüğüne tam 
bir kanaat getırmiştl. Bu hu~ta kan -
sına kısmen hak veriyordu. Fakat bu Lşi 
bir inat, bir izzeti nefis meselesi ynptığ 

için; bUtün hücumlara göğüs geriyor ve 
kafasını snllıyarak: Sabreden derviş ... 
muradına ermi.ş diyordu. 

Nihayet yılbaşı geldi. Bay Mehmet 
be.şer liralık dört bilet alarak ylrmi llray
verdl ... Verdi ama karısının kızacağını dıı 
bildiği için haklkatl ondan gizledi. Akşam 
eve geldiğinde: 

- Karıcığım, dedi, bugün hovarda • 
lıtım tuttu, tallhlmlzi denemek için be~ 
lirayı gözden çıkanp bir bilet aldım, ga -
liba numarası da 17480, nl sakla 111.1alla.h 
bu -0.k.şam zengin oluruz. 

tnviye bileti koparırcasına çekti; nu
maralarına hiddetli, hiddetli gÖZ gezdir -
dikten sonra B. Mehmede yiyecek gibi ba
karak: 

- Bula bula, buna mı beş lira verdin, 
ı&onu sıfırla bittiği halde sen bu işin en -
camından hayır bek.llyorsıın öyle mi? de 
dJ ve lllve etti: Allah aşkına vatan sev -
ginden, yok bilmem tayyare ccmlyetıne 

yardımından dem vıırma ... Senin gibi za
vallı kansına acımayan, on be~ gündtlr 
yalvardıiJm halde; yedi liraya !kıyarak 
bir saten balo lska.rpini nlamıyan ve aile
sini sevmlyen blrl.!inde vatan aşkı olur 
mu? il ... 

Zavallı Bo.y Mehmet, bozuldu. Kızar· 
dı. Karısının bu hususta.ki hiddetini blldi
~1 için ısrar etmedi: 

- Peki karıcığım; dedl. Sonra iste -
dlğin iskarpini alacağım ve eğer bu sefer 
de çıkmnzsa blr dalın piyango blletl al -
nuya.cağıma dair söz veriyorum. Yalnı1 

Allah nzası için böyle hiddetlenme senf' 
ba.,ına kavgalı girersek maazallah lbütün 
enemiz gırtlak gırtlağa geçer. 

••• 
Bay ve !Bayan Mehmet yılba.ş 

ıecesını geçirmek Uzere hazırlandılar vf' 
akşamı beraber geçirecekleri eski dostlar. 
Bay Mustafanın evine gittiler. 

Yemek ne.şeyle yendi. Bay Mustafa
nın hindi dolma.sile nefis kırmızı ~arab· 

Pek makbule geçti. Radyonun güzel ha -
Vaları onları bir kat daha. neşelendlrlyor· 
<1u. Fakat birdenbire müzik durdu ve ka
<1ınıa.r kamnmını andıran bir uğultu pey
da oldu. Bir aralık bu gürültü arasında 
sipiker!n se.st işitildi. Allo, allo ... Buras· 
Aa.rs sinema ... Sayın b:ıya.nlo.r, baylar bh 
ru sonra İstanbul radyosu &ze yeni se
ııennı tallhlllerlnl bildirecek ... 

tiç dakka Uç yıl gibi uzadı. Galiba B 
Mustatanın bütün misalirlerinin birer 
bildi olacak ki hepsi de dansı, eğlencey· 
bırakarak radyonun başına. toplandılar. 

Nihayet uğultu bitti ve keşide başla
dı. Hazırun c'an kula~ıe 9Ckllen biletleri 
çıkan ikramiyeleri· dinliyordu. Bir saat 
kadar süren uzun bir heyecan devresin -
den sonra gür bir 6es "17480,; diye batır
dı. Buna bir mukabele imiş gibi daha gür 
bir ses: 

~.. - ı ll, onversıyon mOruru zıımım mua· d b'l ı · k 1 'k ı b.k k l torları Naki Beyi gördü Aklından şimşek f' t i r ' . . . 1 ' a ı e Ozcr erınde rır ka on ve Rize I ıy e tat ı ve alkınımı iş erimle dur· 
gibi bir fikir geçti ve d~ktora kMarcasına. ıyc ' ml ıykaz ve servıs . ıtıbajrhl e 20d9~ ile Erzurum Hleri hudutlarını teşkil eden mudan hızlA ç11lışarak hir tarnftan oku· 

~., !numara ı anunu mnstenıden raç e ı· ı ( 30-9 ) ( 9 k l ı 1 · · Naki Beyin yanına gderek: 1 E 
1 

t h .
11 

.· . ·> ve 2 10 ) r~kımında t Kark nr un yapı ı~ım takıp, dığer turaftan 
- Kuzwn Naki Bey dedl Sizden biı· 1 en r~~n ak vı ~ 1 ının uyni·ı~lnıak üze· ve Kızıltıel ve Gnney semtinde Nergah halkın ve huyvanatııı şiddetle ihtiyacı 

r!cam var, benl şu yanımızdaki odada bir re ~e~ <_~n fı m.~bucakl hamMı ın1 .e mVuhak~· He Ovııcık kamunu arasında hatta rasıl olun ve köyden hariçte bulunan bir 
jak1ka dinler .mi. iniZ. lrier u vı ber

1
e muk:ıde eye a ıyo e ·ı· ı teşkil eden ( 32 ·o) rnkımınchıki Knvuk- suyu bütün kaııunt saltlhiyetlerine dnytt· 

mezun u unma ·hıdır . · Naki Bey: • . . tepe adırnlakı dağlar nrnsından pek az nanık demir borulur gelh'ıtıren:k yontma 
- Hay, hay ııanı:metencU, dedi .Bu • . (1334·1918) dahil! i~tıknız tahvıller~-, bir saha ile daracık ve faknt korkunç taştan yuµtır<lığı bir çeşme ile köy içine 

yu.runuz, bir emriniz mi va.r? ııın 1 Muyı~ 1938 tıu ıhlı kuponları ted~- ve yalçın bir vadiaen çok ve çok oldu· Hkıtmış ve öıınne bir de betondan ek· 
- Estafurullah ... Şu koltuğa. buyu- yeye ~ıızedıl~~eyccck ve lıunıt ~ıukabı! ğu kadar da tırzetllği sert ve hırçın bir !ettiği uzun yzıluklar Ht\\'csilo bu önemli 

run da derdimi dinleyin diye telA.şlı tel~ş· bu turıhten ılıbııren bu tuhvJlleran yem 1 çehre ile çağlııynrak tıkan, h:ılen gll· ihtiyacı da glctermiştir. Köyden Çoruh 
lı atıanmağa başladı: Naki Bey bilseniz tahvillerle mübııdelcsi icra kılınacaktır.! zcrgahınduki köylere hiç bir istifadesi Ozerlrıclcki köprüye kadar motörln vesa
başıma neler geldi neler. Yeni tulıvillcr ikramiyeli (1Y38) tı!b·J olmayan, yılda bir knç vntandaşm ca· itin iş!cnıesine müsait bir kilometrelik 

B. Naki - Vah vn.h efendim bir felti - \'Hlerl unvanını tuşıyucak ve mikdurı nını köpUklU dalgahın orasında pençe. l· de geniş yvl nçnıış, Kuınunbayın mahal· 
kete mı uğradınız? Size yardımım doku - 1918 tahvlllerhıtn teduvOlde bulunun ne sıkıştırarnk hissettirmeden 1\ımıdeni- linde çizdiği plan oz, rine Çoruh kcnn· 
nabilir mi?... mikdurını geçmeyecektir. zc kııdar sürlıklcyen Çoruh nehrinin rında bir de ııcııııune fldanliğı ve köy 

Ulviye hanımla - Naki Beyclbrim Bu kanunun neşri turihinden ltiba· züınrüdUmsU ete~ine kadar tuth bl me- turlası yeniden tesis ve ihya ederek bir 
büyük ikramiye bize çıktı... Bize, diye ren iki sene zaıfında 1933 Türk borcu yHle inerek yıtslanmış olan nşn"'ı Ner· miktar da fldnn diktirmi"'tir. Fldnnlı,..ın 
kekeledi. 6 "' & 

tuhvilleri hamilleri, diledikleri takdirde, g4h mahallesi yazın udeta bir sayfiye kenarında Çoruh üzerine ( 28) lira 
B. Naki hayretle yerinden fırlıyarak: bunların Devletin dııhili istlkrnz tııhvll- mutıalli oımakla bcraher, hağlıklurının sarrile seyyar hlr de su dolabı kurdura
- Aman efendim, tebrik ederim ... 

Söyle devlet ku.şu her kula nasip olmaz. lerl ile mübadelesini ttıleb edebilirler. ekserisini zercJalisilo ın~şhur n~açlarile rak bu yerin sulama ihtiyııcım dn bu 
Bunda telö.ş edecek ne var?! ... Ulviye B. Mobadclcde 500 frank itibari kiymette bezeten güzel bir mahalledir. rnretle temin etmiş, muhtarlığı 7.amamn· 
Nakinin sözünü keserek: Şey, dedi. Öyle bir adcd dahili istikrıız tuhvlil verilir. . Taın mevsiminde bu b~ğ!ar ı~rasın.da dn 111\veten yeniden bir cami yuptırınış· 
öyle ama kocamın kalbi var. Şimdi bir _ r.~ob~d~leye urz<!dilt!cek TOrk borcu tab· b~r tenezzllh yaparken yeşılHklerın . bın· tır. 
denblre duyuverınse heyecana dayanamaz vıllen ıle bunlar mukublHnde verilecek l.ur çeşit kokusu ve hele bir şeftah ka· Köyün 938 yılı bntçesinin tanzimi 
diye korkuyorum da... Devlet tabvillerinın mübadele tarJhinde dar mahsul veren zerdttlislnden yemek hıızırlığını görürken daha neler yapaca· 

- Aman hanımetendi, merak buyur. vudeleri buiQl etmeyen kuponları olmn· kadar zevkli bir şey yoktur. ğmı sorduğum zaman : Bu yıl yalnız 
mayın mesele şüyu bulmadan ben Meh • sı lazımdır. Adeta malatya zerdulisindcn fıırksızlığını okulun yanı başındaki toprnk yığmanın 
met Beye münasip surette anlatır, müca- Bu mObadeleyi Amortisman Sandığı katlyen . hissettirı~c?1ektedir.: _ Tubiatın I kaldırılarak etratını tesvl!e sure~le onll· 
deyi teb~lr ederim diyerek ayağa kalktı. mevcudile yttpar. Sandık mübııdele yolile bu muhıto bahşettığı bu lutuf yalnız ne bahçe yapacağını, numune fıdanlığı· 

• • • veı il~cek dahili istikraz ltthvıllerinden meyvttsında değil, bilhııssa mOnbit ve nın etrafına tel örgOsü çekerek daha 
Poker partisi biter bitmez doktor hungilerinin verilmP.Si )4zım geldiğini ~Hhsulthır olan toprağında görUlıuekte· JllZla rıdıın ~ikcceğlnl, geçen yıl yaptır-

Naki Bay Mehmedi bir vesile ile köşeye mevcuduna göre tayin edilmek saıahıyt:· dır. <lığı yolun bır kısmını Çoruh suyu hu· 
çekti: tini haizdir. Meyvıı ağ11çlarının fenııt bir şekilde rap etteğhıden yeniden bir köy yolu 

- Ahbap, nasıl pokerde kaybettin Halen hazinede mevc d olup bir yellştiritmenıiş olrmısından ve lndelicap yapacağını söyledi. 
mi?... cilıete t h .

9 
edı·ı e . 1 u h 1 urız olun bııstulığın tedavi çareleri bili· Bu kvylln kalkınma işinde aldığ"ı 

18 Mehmet· u ısı m mış o an az nema· . i h b d 
· • 1ı l9lS dahilt istikraz tııbvHleri Amor· neınedığ ndcn Islah edilmemiş bir şekil· ızı ve un mı doğan eseri gösteren 

- Amma da tuhafsın Naki Bey, hiç! 11 a S d ,.. d 
1 1 

de olduğu hulde bu yıl kurusuııun kilo- okulunu, suyunu, yolunu, fidunlıktnı 
hiç insana kaybettin mı dlye sorarlar mı.. :.m; ta~ :~tı~ e;~~ u;muş ~·~· k su F> / 50 kuruşa kadar yUkselıııiş ir camlini daha canla bir surette emsull 
Kazandım ... Hem de elli ta.ne lira!. .. Ka- mayısuta: lvtl ~reın ·n bçe en d 

0g enec~I Htışt,ınbaşu bOtün kuzuyı takip eden Ço~ muhtarların görmelerini çok dilerdim. 
rıma bir çift mükemmel iskarpin alaca _ ~ yı e u san ı a varı • 1 • . . . . M 
ı;.,m Sonra eğil k kul f mı ... ıır AncHk 1938 t"hvillerlrıin tabi •·e ru 1 vaı1ısının gcçlığı yerlerde lıulunarı uhtar Zelkif Çeklııyan,a kutsal 
;• · ere ( ağına ısıldar gi- v • .. • kö ı · k · · ı ı C" h ı · · 
'JI) "aman ki ö ,1 t ihraç masrafları dtı bu paradan tefrik Y erııı e serı::ıı meyva ık o du~undan um ur yetııı prensıplerinden almış ol· 
ıır~'ık yılb msbelyl etis s

1
eme, amam ylrmi edılecektir · bHğların fenni bir ~ekil<Je lslA.hı için duğu ilhamın kafasında yarattığı bu ynrt 

tu a.~ı e a mış, karımdan da • oh·l· i · bi l'l"k · ı · d c:"klamıştım Şimdi· b d G k 1, 
33 

·r k b b .11 1 • m ı ım zın r zlruut memuruna ne sever ı ı ış crın en örUrU b.ışvracnğı 
..,... . , u saye e o zararı ere u Or orcu tz vı er nın d . · . · l 1 ..ı • da örtbas edeceğim k A 

1 
. eıcceye kHdar ıtıtıyacı bulunduğu yenı yı iş erlnwe de ınuvuffHkıyctler 

... ., ·•· gere nudu u demıryolu esham ve tuh· aşikdrdır. temennisinde bulundum 
B. Naki: ... vilal.ının mtı!.>adelesini kolaylaştırınuk A "' A" i:h/ 
- Yal Çok iyi Piyango tv>klldi, k d.l A . S . Yukarda babsettil'l-im zerdalı n-"açla· şnırı .1,erga ı 

... ... v~ ma s.a. ı e. ruortısnıun andığınıı yen\- ö 6 BÜYÜK BEKTAŞ 
·,myor musun? den ıkı mılyon Uraya kudar Huzlnece rı yalnız Oç muhalleyi teşkil eden Ner· 

B. Mehmet (ldkayt) AVdllS verilmiştir. Sttndık bu avansları gahlarlu Şihmuz vo Eşkens köylerine 
- Canım, bırak şu piyango masa • bilahure porHöy gelirlerile kapatacakUr. ınUnhttsirdir. Hele Eşkens ile Killns 

lını. Onun yüzünden nlle içtne nifak gi • köylerinin dutu ve cevizi de nıethe 
recek. şayundıl'. 

B. Naki: Halka para dağıtan Çoruhun NergAlılnrn doğru karşı 
- Canım, biletlerinin numaralarına Belediye yakuısınuun yazın bu eteğe bakılırken 

'nerak ed.lp bir babana, belki kazanını, • Nergabların arzettiği çehre adeta bir 
sındır. Birleşik Amerikada Deham isminde TUrkiye isveçresmi andırır. ÇOnkQ uya· 

B. Mehmet (Müste-hzl) bir şehir vıırdır. liu şt-hlr geçenlerde nık halkın yıllardanbcri ve hıılen de 
- Allah aşkına alay etme doktor. Bu 1 y~zuncn yıJuanüw Onü . ~~tluludı. B_u emekler sur file uu üç muhullede yetiş · 

"lletler yüzünden kaç senedir gözlerinin muuusel>elle lielcdlye reısı ılo meclıs tirdlkleri muhtelııüccins uğaçlurın udeai 
feri söndü keEemlnde dibi çöktü çıkmadı uzular~, butnn şt:bir hıılkıııı, kcndileriııe tııhmlmm ( 40,0 o ) ne yakındır. lfolen 
1a bu gecemi çıkacak?.. h~ş bır ~aber vermek Uıre Bclt:dıyt) beyuz bir çurn bOrüneu NergJlhlurda 

B. Naki: ban.ısı önuude !oplanıı~lurdı. Hıılka kuışı yuzan her taraf akaçhmn zUnırUt dalla· 
- canım tallh dediğin :kördür, ~11 - söz alan lieledıye rcısı şunlurı soyledi: rile maskelenir ve adeta görünmez olur. 

-rorum diye haber vermez, ıen ummadık - Sevgıh lıeuışerılenm, bu ı;eneki Bu mııhullen·ın n"f k r •. -
1 d ' t b- · ·d t ·ı u us esn e.me go· 

.. aman ar a ~nsnna ça ar... Gei seninle ulçemız hm~ ~ur~ u ı e kupunııu~tır. re eruzısı çok dardır. llıılkın geçim tar-
iiraz ıhayal kuralım!.. li~ fnlayı şe .rıwızın .)'Uzllncn yıldoııO· zı kısmen çirtçilik ve ekseriyetle de 

B. Mehmet: ınu nıUnast'lJClıle, şenUklere \'e eğlt:ııce mevsimin dörtte OçOnU deoılryollurında, 
- Sen bana baksana dostum, bu ha- lt:re s~rletwektens~, Bunkaya koyıııcğı kömQr madıınleı inde ve ötde beride ça

vaı yüzünden taUmhanedekl cesim apar- mOnusıp buhJuk. ~ıze verıııt:k !steuığıuı lışmaktun elde ettikleri paraya mUte· 
•,.manlar yok mu, işte onların hepsini ben hoş hıtber ~uuur .. Yarın her bırınlz Be- vekkirtir. Çok zeki ve b 

5 1 h 
.,aotırdım ... Üstellk de ·kanmia arayı boz- ı · r s · · ö sas o an ulk edıy~ ~czbeues·ıdne bg_e mızk. ıze verdığ~~lıız bu darlıktan ve gurbeti ihtiyar etmek· 
dum. ver~ı u~::ı Lu. c: ır mı tar pura vt:ıı e· ~en zerrece fütur etmezler. Bu bul ile 

13. Naki: cektır. ı~to bu suretle tuzlu vıındutuııız· bilhassa kOltOre e k lk . 
- Şaka bertaraf, mesela. şöyle durup llttn arttırıp boş yeılc:ı-e sarft:tUJediğı· r l 'l-"'11 11 ki v a anına ı~lerlne 

dururken bm liracık çıkıverse ne yapar· wız beş bın dolıırı hepıniı arasında taK· .azk n ı 61 • o' u. ı.ı~rıdan vaktile mOşte-
sın? . . ıe en yukarı Nergat)ta yaptırılun cıkuht 

sım edt:ceğı7.. sııf ı 'ki k ı k B. Mehmet, dalgın dalgıl1' düşünerek: me en n ı ı ometre udar aralı bu-

- Ne-mı yapanın? .. Şu Emniyet flan· büyük ikramiye çıksa da yirmi bin ıı- lunmusından kışın .çocuklıırın . devamını 

Eli LENCE 

11 
2 
3 

4 
5 

l\El..İllE OYUNU 

Soldan sağa: 
1 · Buhar aylarından, kanım, 2. iz, 

bnşka zamana bırakmak, 3 · llremek, 
4 • Hcnk, koyunlle n1eşhur, 5 - Binalar, 
G - Alçııklar, tok doğiJ, 7 • Saçı dOzet· 
mek, 8 ·Hile, bir Re\'l içki, 9. tncc de· 
~il, eskiden kullanılır bir sarık, 10. Kan 
değil, cennetler. 

l'uknrdan a.-:a{}ı: 

500.000 Urrraaa... diye na.ve etti ... 
Her nıımara okunurken kendi bllc -

tının rakkamlarını tekrar ede ede ezber
llren bayan Ulviyenln gırUnğına bir şey 
&a:pia.n.ır gibi oldu. Çantasını ürkek ürkek 
t.çtı, biletinin numaralı ucunu tltrey:m 
l>annaklarile kıvırdı, rakamlan teker te
kn heceledi: 

1ığında senelerdir çürüyen ve faiz vere ı · bef muntazumıın teman edemedıklerinden 
rayı dercep eyle.sene ne yaparsın? 935 l d bl k ı 

··ere bıktığım aile elmasları yok mu işte . yı ın a r o u yapılmasına karur 
'Jnlan kurtarır dertn bir hoh derun , B. Mehmet, fa.kanın çok ileri gıtıısi· vermiş ve i~e bnşhımışlurdı. Bu işi çok 

1 ·Sağlamlık, Edat, 2 • Bal, kan yo· 
lu, 3 • Ceket kolunun ucu, bir Tıirk 
Alimi, 4 ·Komşu bir memleket, nankQr, 
5 - lçten gelen, 6 • Nfzamname, irat, 'J • 
Gnzcl, yokluk ifade ed~r. 8 • Kırmızı, 
su, demiryolu, 9 ·Nota, bizi dP.ğqra11, 
ne sana, ne bana!, 10 ·Beyaz, bHııla· 
rıınız. 

· nın farkına vararak: k ı k. B. Naki: yu ım an ta ıp eden kttıııunbayın mıızıı-
1 ... '1 ... 4 ..• 8 ... O ... sonra birden çan· A Naki Bey dedi gallba bcrab c h ııı l h 

tlwnı kapattı, b~ında bir uğultu vardı. - lA, a.ıa. ... Eh, ya beş bin lira çıksa? - , er e ara e ça ışun mu tar ve ihtiyar heyeti 
llil' eyler söylemek lstedl, vaz geçti. B. Mehmet: Kamere seyahate çıktık. Biraz evvel, sana 937 yılı ders bnşınıı kadar bUtQn neva· 

Yanında bulunan bayan Atıfet.. ar - - Beş bln llra mı? .. o da. basit: Ak- hayal kurnıanın acı misallerini antat - kısı duhil olmak nzre lnşaııtını ikmalen 
kad~ının sa.rard!ğının farkına varmıştı. saravda dededen kalma bir arsamız var • mıştım, sen hAl! beni bu yola sevked!yor- tedrisata layık ~ekllde thzar,nı temin Hollanda veliahdinin kı. ZJ 

- Ulviye hanım ne oldu; nlye böyle dır. İşte bu para !le orada güul bir ev sun, dedi. Sonra biraz dü.şündü, (içinden, etmiş ve köyOmO:ze (1200) lira de&erin· 
r rdınız? Yoksa ikramiye iSlze mı çık - vaptmrım. iBu sayede eşe dosta göstere- şakadan ~akayla. intikam alırmış gibi se- de bir okul k<ızandırarak halkımız eomuh· Prenses JOlyananın kızı mavi gqzıo 

t.ı-... diye sokuldu. blleeek blr Aşlyanemiz olur, şu menhus vinç duyarak), ciddiyetle UAve ettj: taç olduğu bu nura du kavuşmuştur. ve kumral saçlıdırr 31 Kfinuıısunl 1938 
Ulviye yutkundu, hayır diye kekeledi; kira evlerinden de kurtulmuş olurum. - Namusum Uzerine söylüyorum, e- lşfn bununln ela bltmedlğlııl nnta de sabah saat 9,47 de . doğ1tJuştur. Yıl· 

hayır bana çıkmış ama çok yakın br! nu- B. Naki cepheden taarruza hazırla- ğer şu mahut 500.000 lira bana çıkarsa mış olan hıılk bu okulun tam teşkilAllı dızlanna bak~n mOnc~cımler 'u kehanet· 
hlaraya çıktı da ondan Myeoanlandım. n1ycrmuş gibi bir vaziyet aldı, sesine ve seninle paylaşırız!... . olmasını da dileyecektir. !erde bulunmJışlar: 

Bayan Atıfet: hareketlerine poz vererek: Cümlesini henüz bitirmemişti ki, za - Bu satırlıırı yı.ızarken knyde şayan Yeni dotan Prenses gayet neşeli 
- Yal Vah vnh .•. Talih bu; adamını - Allah aşkına senin biletler yirmi- vaııı doktor Nakinln ylizli morardı; irkil- ~ördllğüm bir şey varsa 0 da· Halkımı· tabla~lı bir kız olıtcak. HoUanda tahtın' 

buıımaz ki, klmblllr yine kimi sevindlrdı; de blr kıymetındedirler de~l mi? dl, upuzun yere eerlliverdl... zın pek yerinde olarak askerlikte çavuş· da lıukOmch,rtık etmek lbtimalı vardıır. 
tUye ar~l.daşını teselli etmeye 1Jlıştı. B. Mehmet: Zavallı doktorun kaç zamandır muz- luk yvpmış, Ermeni harbine ve mlllt n~cmlek.eıte lçtimnr inkilaptar yapacak 

S1plker: ~krar ediyorum, diyordu., - Evet ... Sonra. tartp oldutu kalp hastalıtı, o müzmin sııvaş~ girip çıkmış okur yazar Zolküfil bır knhıllyctte .yetişecektir. Sıhhath bir 
~ Qynır lkra.mlr fl n•so numaralı bilet J a. N&Jd: anJ1n ~6 puatrinl ıon IÖZtlnU göylemSt tÇnğhyan adında intihap ettikleri 1 ömür sfirecektır. Genç yaşta evlenecek· 

"''· ~- • Ofıt IH 1 f ı n llt&h "' oJ«\l cUnOı c aur bir adımı ırttlurındıın ~~;ıl: 1 ~1~iı kel~l~n:ıktı~~avı:- cçilme1Jno •~ 



1 ~I ART '.1938 OGU 

EN SON R 
MUHABİR MEKTUPLARI 

oruhun- yolları· 
ali 

• 

Baş döndürucü tabii güzellikler 
arasından kıvrılıp .giden yollar. . 

ıy Dar bütçeye rağınen, bu sene yollara büyük eheıİııniyet 
veriln1iştir. Bugünkü muhtaç Çoruh'u yarın bu yollar 

ı 1 Başvekil Çemberl3.yn'in 
harici siyasa hakkında 

refah ve saadete götürecektir · · 

[SiYASA 

Bugünkü . . . 
vaziyette lngıhz b·r nutku bek eniyor 

Artvin (Hususi) - Çoruh vild.yeti 
Meclisi Şubat başında yıllık toplantısına 
başla.dı. Vall veklll Beh~t Ertan dolgun 
bir izahname okudu. 

İzn.hnamenın sayıp döktUğU bir sene· 
lik faal1yetJln, bu mektubumda ben, yal -
nız Nafia ıkısmı üzerinde durmak istlyo -
ruın. 

7955 kilometre murabbaı gibi geniş Hariciye Nazırhğı 
Eden, İngiliz Hariciye Nuzırlığın

dan çekildi ve yerine kuvvetle 
tahmin edildiği veçhlle, Lord Halifuks 
geldi. Lord füılifoks lngilterenin bugüne 
kudur dış 5iyususını idare etmekte olan 

K b • d b k J ., • •k[ "k l ., b1r saha üzerinde tee.ssUs etml~ bulunan a lne e QŞ a aeglŞl l yapl QCagl Çoruh vU~yetlnln nüfusu 160 bln1 geç -

h kk d k • h • l d., Ü •• mez. HusuSı idare varidatı da. o nlsbette a fn a l ta mın er suya uşm ştur a.ı:lır. Buna mukabil asırlarca imar eli 
de~mem~ bulunan bu çetin arazı, coğrafi 

adamlardan biri sayılır. Geçen Teşrini Londı a 26 ( A. A. ) - Resmen bll- ' geniş mikyasta ıleği~iklikler yapılaca~ı 
sani sonlarında İngiltere bükQmeti na- dirildi~ine göre, Lord Huliraks Hariciye hakkındaki tahminler suya dllşmOş bu
~ına Alınanyuyu gö~de!iln~iş ve Hitle· 1 Nazırlığına ve Betler Hariciye MUsteşar- 1 lunmaktadır. H ıriciye N JZtrlııtın li.tki te
rm llerbte~gaden dekı go;;kuude yııp~ığı lı~ına tayin edilmtşlir. Başvekil Çember-!; hectdnl mt\nasehetile Huva Nazırının ul•-
uzun bir mülakatla Alımı.n Devlet Rt:ıst· 1 k d h · ı ı t h kk d · · . A . t 11 ~ k c.len r· aynın ya ın a ımc s yııse u ın a narak yerme Bahriye Lordunun ve onun 
ıun vrupa sıyasusına uıı u e ı- b 1 kirlerini, mutaleulurını, niyet ve emelle- avnm kamarasında beyanatta u unması yerlnede Çôrçilin tnyin edileceği söyle-
rtnin ne olduğunu sormuştu. ozaımından lıeklenmektedir. niyvrclu. Kublneden b ışka bir iki Nazır 
slmn ı ~eliren bu şa~siyetı şirıı~i hl?- Londra 26 - Lord Halif,ık ın Harl · rın'-çekilece*i h ıılckındaki hnberler de an
yük Brıtıuıyımın dış sıyususını ehne u.- ciye Nazırlığına tayini üzerine, kubinedo cak tahminden ibaret kalıııış ır. 
mış bulunm;ıktadır. -

ı•azlyetıl ve lktls3dt kalkınma b:ıkımla -
rından sayısız Nafia !htiya.çlar!yle dolu -
dur. 

Çoruhda, Nafia faaliyeti denince hiç 
şllphes!z yol hatıra gelir. 

Çcruhun ana yollarının ehemmiyeti
ni, şöyle bir tasnıre ta.bi tutmak suretiyle 
teba:rUz ettirmek mUmkUn olacaktır. 

1 - Yalnızçam • Borçka - Hopa 17f 
(179 Km.) 

Edenin Mihısına gellnca, eski Hari
ciye Nazırının Başvek11 Çenberlnyn

1
la 

geçinemediğine şüphe edilemez. Edenle 
Çenbertııynın dış ı;iyusa işlerinde bir tur
ln anhsşamadığı ve hatta lstif u edece· 
2i buudun evvel de bir kaç defa şayi 
olmuş, fukat bu şayianın önü Hlınabıl

Almanyada bir 
muz daha denize 

Kars ve Doğu B~ynzıt v!IO.yetlerln1r vapuru <le en kısa ticaret gUzergfi,hı olan bu Ho -
• u:ı - Borçka kısmı (30 Km.) CUmhur!ye• • d • •ıd • idaresinin eseridir. Mükemmel ve asr1 bir l n l rı l ŞO ... e<,·r. Umumt mtivazeneye aittir. 

Borçka -Yalnızçam kısmı (143 Km.' 

mlşti. 
Hatta son defa çıkan şayialar tlzeri· 

ne Eden Birmenguu'dıı bır nutuk oy
lemiş, bu şayiııları tekzip eder mahiyet
te kuvvetli cümleler kullunmıştı. ~ııen, 
Başvekil ile tum bir teşriki mf'sui dahi
linde yOrüdüğOnü efkarı uıııuııııyeye an-

Ankara 26 ( A. A. ) - Mersin hattı için Alınanyadıı ' inşa eclilmekle olan ise Sultan Aziz zamanında ytıoılan Ba -
iki bin tonluk Etrü k gemlsl bıı~Un denize indirilmiştir. Bu suretle Almanyııya tum - KaM şosesinin Çoruh vm.yetl için· 
sipariş edilen gemilerden Trnk, Ere3 ve Etrüsk gemileri denize incUrilnılş lmlun- de kalan parça<Jıdır. vııa.yet narıasınr 
ıııa ktadır • nlttir. 

Eski Amerika Cun1hurreisi 
Huver Belçikada 

Leh Hariciye Nazırının 
Hoına seyahati latı:Jlak için, haftada bir kuç defa Bıış

vekHi rahatsız edtrek, kendbiııin tuvsi-
yelerini tdl'ikki etliğıni s?ylemişli. Paıis 26 _ Eski Amerika Cumhur-ı Var~ova, 28 (A. A.) - Bek 8 Mart-

. B?tün bunlııra rağı.uen. son d~fa nr- reisi Huver « Vıışington » vupurile Huvr ln Roınunyıı~·a gidecek ve ~1 M
1
urtu 

tık 4~tıfa tahnkkuk etmış bulunmaktadır. limıınınu ve oradan dıt Pıırlse gelmiş kadar ornda kalac1ktır. Kont Çıyana nun 
lngilfz ~11şvekili Nevil Çemberluyn, A lk t th i k"' .1 k dl, Vıırşovaya gidecegi turih henüz belli 

JJaşveıı.alette Stımlt!~· Baldvinı istlhliif et- . mer a. se dre anes e: anı 1 e en - de*ıldir. 
tıkten sonra, tııiilterenin h11rict siynse· ~ınl Belçı~ııya dııvet etmış olan Belçika Ziraat kursları pl'OQTal111 
tindeki umdeslnden ayrılmayacııg-ını söy-, ıllm hey~tı tarafında.n ka.rşılanmı!tır. ...., 
leml~ti. ıngilterenin tıurici siyu ct~nde- Belçıka Üniversıtelerınrien dordnnun hazırlandı 
ki umdesini de bir cümle ile hulasa et- fohri doktoru bulunun Hııver Paristen 
mek kabildir: « Baska meınlekellerin sonra BrDksel, Gıınd, Liyej ve Luven'l 
dtthilt re}imlerl ne olursa olsun, me\'cut ziyaret etmek nzre hurmhm Belçikaya 
beynelmilel nizamve ahengi bozmaıııuk ,. hareket etmiştir. Kral Leopold Huver'i 

Anknra1 26 ( A. A.) - Ziraat Ve· 
kiıleti kurs proğraıııını bitirmiştir. BugUn 

Çemberla~n o zumuıııd bcpmutındu kabul etmiş ve şerefine bir ziyufet ver
ltalya ile lngutere arasınduki siyast mu- mi .. tir. 

Ziraut Vekaletinde yapılan bir toplantı 
da Atat Urk turnfından hediye edilen 
çiftliklerin imari ve işletilmesi hakkın
du yeni kttntrlar verilmiştir. 

Bir haftada kaçakçılık 

Bu yol üzerlr:de Çar idare.si nedensr 
!azla meş~l olmam1~, ufak tefek tamir· 
lerle iktlfa etmiş. Yol umumiyet itibari 
le dardır, glizerg~h. saatle ölçülen zamar 
parçalarının mühim bir lkt'isadt unsur o 
lara~ mütalaa edlldtği bu devrin llıtlya' 

ve icapların!l. uygun değildir. Dağlan,. 

dik sathı maillerinden geçen bu dar ye· 
fazla olarnk, bUtlin .sene boyunca çökUntf 
ve yıkıntılara mnuzdur. 

· Bu ehemmiyetli gUzer@.hm böyl· 
arızalarla kapanmaması ve ticari faali -
yetin ~.ektedar olmaması için Çoruh nafi· 
ası, adetl\. lnrvayı umu.mlyesinl israf Pder 
ceslne, dikkat gözUnU bir an için olsu• 
turadan ayırmamaktadır. Bu temızm
bunca kuvvet sarfına rajtmen, ştlp'h.esız ki 
resyonel bir mesai değlldir. 

m~ bulunacaktır. Çalışkan Ardan~ Mü
clürü Şabanın ve Arnanuç'lulann gayre • 
:ııe köy kanununa tevfikan, Naldöken· • 
iannanlı arası (10 Km.) lasa zaman ·1~irt· 

l e açılmış ve Arkba.şında .şoseye birleş -
mek içıln 8 kiolmetre gibi az bir mesafe 
k alınıştır. 

Böylece blrl mlihi~ ve diğeri Çok az 
hlr mesalyı'.ı istilzam eden güzergA!h ·-değiş
tirme He 224 kilometre Hopa - Borçka -
Sotibar - Berta hanları - Naldöken -.Ark
başı - Yalnızçam - Ardahan yolu 44 ki -
lometrellk t>:..:r lasalma lle 180 kilometre

lik Hopa - Borçka - Artvin - Slrya; -Be r
tn • Naldöken - Harmanlı - Arkbaşı • 
Yalnızçam - Ardahan glb1 tehlikesiz ve 
<ok emin bir tı!enret gttzergruu lla.llni tıl-
l"' ~Ş bulunacaktır. • . 

Üzerinde devletç.e tasnif olunan ya -
~ın ve ciddt alı\k.amn, zannederim, daha 
uzun müddet mahrum ve tabi.atile yıne, 
.ene·nın bir kaç ayında kapalı !kalacaktır. 
3u mü.şkülMı da, 

2 - Berta - Şavşat - Ardahan yolu 
·arşılayacaktır. 

Berta - Şa vşa.t. ~ Ardahan ı 
Bu, yolsuzluktan ve manianın tevli~ 

ttiğl geçim ağırlıkları altında ezgin ve 
')ıkkın bulunan fe<lakt\r Şavşat halkı 1ç1n 
'lir ~deald.ir. 

Şavşat. bir taraftan K.arsla, '.\5ir ta -
·aftao daArtvln ve Hopa ile geniş mlkya.S
·:ı iklliadi mUnasebet tects etmek kabili
·et ve ihtiyacında bulunmasına rağmen 

•olsuzluk yüzUnden mahsulatından he -

nen hiç istifade edememekte, adet1 eli, 
:olu bağlı bulunmakta, mevcut patika' 
rollarda bata çıka yapılmakta olan mek-, 
: A.rt nakllyatı Şavşetlinin bu büyük der
line bir damlacık deva bile olamamakta-
:iır. • 

Çoruh vil~yeti ve değıerll valisi bu ih
,_yaca şiddetle mfülahale lüzumunu his· 
etmiş, halkın veİdare memurlarının gay
·etinl kamçılamış, kısa zaman içinde bu 
;üzerga.hta büyük l.şler ba.şaırılmıştır. 

nasebutı uydınlatmağa çalışacHğını ve Huver Çekoslavak Cumh4rreisi Be
bu hususta Roma hUkumeti' ile uıüzake· neşln daveti üzerine Pra~a \'e omdan 
ra.ta girişmege amude olduğun~ sOyle- Fillandiyn~a gidecektir. 

mıştı. t F İ ·ı· t' . J,akin tngiltere ile talya arasındaki i ransız - ngı JZ ıcaretı 
slyast mUnaseietleri aydınlatınakı nor· Paris. 28 (ı\ . A.) _ Frnnsız, tngi-
mal şekle sokmuk ve hııtttı kuvvetlen-

Anknra1 26 (A. A.) - Geçen bir 
hafta içerisinde GiimrUk muhafaza ida 
resi 59 kaçakçı, 169 kilo gt\mrUk, 27 
kilo inhi~ur kaçtığı ile 2 silAh, 37 mer
ınf 

1 
2 7 'l'U rk lirası, 4 kilo uyuşturi.tcu 

Umumt muvazenenin ergeç ele ala -
ccğı_ muhakkak olan bu yolda Çoruh na · 
!lası tedriç ltn.iıde..~ne dayanarak faydnl 
l-11"CıSramlarla tadil ve ıslah teşebbl\sUm 

geçmek ihtiyacını duymuş ve işe başlamır 

bulunuyor. 

İlk hamlede Şav~et - Ardahan hudu
~u arası ikmal ıedlld.iktcn sonra var kuv -
•etle Şavşet - Berta ılı.stlkametlne dönUl
r üş, Şa vşet deresinin yalçın kayalıkla -
:mda amansız bir müce.deleye glriş~
.ir. Şa.kule yakın meylltl kaya. dağlamun 
.: .ğrında cereyan eden ve bir k!aç yurtd -
. aşı bile ~eh!t bırakan bu çetıin savaş ner
: ise kalenin kapLSını söküp atmak üze. 
et dir. Daha b'J" 15 kilometre. Ve nihayet 
>ir yıllık bir gayret. Ondan sonra 86' kilo
~·etrelik Berta - Şa.v~et - Ardahan yoluı 

1&.vşetl!lere mübarek ol~! .Hem öyle :ıtL . 

.uru virajsız, tehlikesiz, Hopa. - Ar:iahan
·ars .!.ktisadt muvumanıru kışın bile em'-

dirmek için, ilk önce zemini t~ıııizlemek liz ticaret mUwkerelerine 10 Martla 
icap ediyordu. Eden ise, bu maksutlu lıuşhınncuktır · 

rnııdclo ve 16 kaçal<çı hayvanı ele ge. 
çirmişlir. 

~raydun beri rta~unm Londrad~ki s~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-

flrl Grandi ile mUzakerelerdo bulunuyor
du. Bu mozııkerelerin iyi gittiğini aruda 
blr gelen kısa telgraf baberlcnnc.len ö:;t
reniyorduk. Eger bu milzakereler bir 
neticeye buğlunamadı ise, hatanın ne lr.
glliz; ne de ltalyan kabinelerinde olma· 
dıjtını kabul etmek lazım gelir. Hata ol· 
sa olsa bugünün beynelmilel · icııpların
dadır. 

Nitekim, ltalya ile İngiltere arasında 
geçen yıl başlarında imza edilen « oen
ti~mence anluşma • fili bir netice ver-

memiştir. 
Bütnn gayretlere rağmen, hadiseler 

kendi seyrini tukip etmiş ve bir çok 
ıamanlar Avrupa ufuklarında kara bu· 
lutlar doluşıp gitmiştir. 

Edenin istırasını icap ettiren amilin 
ltalya ile ottşlanun müzakerelerden doğ
duğuna- şophe yoktur. ltalyunın istcdiğ.l 
şeyler çoklur. lspanyadııkl görıt\llOlerln 
geri çekilınesine mukttbil bazı talepleri 
vardır. Aklleniz işlerinde şimdiye kadar 
olduğundıın başka bir dt:lille konuşuyor. 
Bllh11ssa Habeşistanın ilhakının bUyük 
~evtetıer tanıfıpdap tast!k edilme~\ ep bU· 
yok arzusudur. lnglltere ise bu son teklifin 
monrericten ltalyu turafından gelme:-in· 

Dertleri • • 
1 

ıze s ru 
Okuyucularımızın sormak, da - 1 

nışmnk istedlklerl blr çok dertleri 
vardır. DdCiU gazetcsl bu oku:rucu -
ıarını her clhetçe tatmin etmek lstc- 1 

diğl için bu dertlerin de elinden gel- • 
diği kadar dermanını bulmağa çalı- : 
şacaktır. 

RAHATSIZ :M:ISINIZ? •. 

Doktorumuz size gerek bu su -
tunlarda alenen ve gerek husust su
rette sorularınızın cevaplannı verın~ 1 
ğe hazırdır. tsmlnlzin istedlğ\nlz tak
dirde katiyyen gizli tutulacağına e
min olablllrsınız ... 

hazırdır. 

HER HANGİ BİR ŞEYİ MERAK 
EDİYOR l\IUSUNUZ? 

Yine Doğu gazetesi el nd~kı ım
klmlar nlsbetlnde sizi tatmln etıneğe 
çalışır. 

• • * 
Ga7etemlzde veya hususi surette 

1 
cevap almak lstiyenleri!l ... 

1 - Evvelfı sarih ısım ve adres
lerinin yazmaları, 

2 - Suallerinin müınkUn olduğu 
·kadar ısa sözlerle ifade edilmesi. U-

DAVACI J\IISINIZ?. 

Avukatımız ... Bütün dertlerin! -
ze yine bu sütunlarda ve 1,c;tersenlz 
hususı surette cevap vermeğe hazır -
dır. Sizi dava ediyorlarsa ylne avu -
katımız size mütalaasını blldinneğe 

ıun sözlerden ziyade derhal mevzua 
geçıı.mesı. I· 3 - Cevap bedeli olarak 12 ku -
ruşluk posta bedeli leffedilmesi l~ -
zımdır. 

DOGU ı; 

sıze 

Husust surette cev.a.p 1stlyenle -
rln 18 kuruş\uk posta ııulu gönder -
mel eri. 

elinden gelen· her 

de~ ıiyade, milletler cemiyetinde mevzu 
bahs edilmesine taraftardır. GörOlüyorki, 
halya ile tnıil!ere arasıpda mnnasebatı 
hq~mal 

0

blr ~al~ ~o~mak \çiıı zemini t~
'ıntzlemek ne kadar gnc şey 1 Bu gücln· 
ğün göze çarpan tecellilerinden ~iri de 
Edenin istifası olmuştur. 

şımdı Lord Hallfıtks ı,başına gelmiş hizmeti yapmağa çalışacakfır~ 

Borçkadan itibaren Çoruh suyunur 
sağ tarafını takiben, Artvine bir yan vr 
uzak bakışla Berta hanları Uzer!nden -Ar· 
dano.çu oda sağında ve uzağında bırak.mal 
suretiyle - Karanlıkmeşe ve Yalnızçan· 

istikametine nazaran bu güzergflhır 

Borçka - Berta kısmını Qoruh suyunuı 

soluna geçtrmeğe karar vermL-,, Artvın llr 
Borçka. arasında uru. ay evvel faa11yetr 
geçmiş bulunmakbadır. Şu vaziyete gör ' 
bugUnkU 73 kllometrelik Borçka - Bert:
Hanları yolu 1,3 kllometreye inmekle u -
mumt gUze-:rıg1htan 30 kilometre kazanıl

mış; evvelkı mektuplarımdan blrltıde dr 
~rzettlğim gibi bu yol, Artvlnln içindeı1 

c;;eçece{ı"ne ve yine ArtJvlnin içinden Yu -
sufell yoluna kavuşacağına göre vllA.yet 
meıtrez!nln inltr~afı kolaylamış buluna -
caktır. Kaldı ki, yeni Artvin - Borçka gü
zegrAhı kötü virajlardan, tehlikelerden. 
kışın ekseriyetle kar ve tipiden kapanan 
Slnkıot dağından kurtıa.rılmış, emniyet al
tına alımruş olacaktır. Yine bu yol, Artvi
ntn S'.rya nahiyesinde Artvtne bağlanmış 
bulunacaktır. · 

-:: l.yet altında bulunduracak bir yol! 
Bu, Hopa - Kars ana ylunun e'!lıem · -

ı.lyetini bu kı..<>a. satırlarla izah edebildi -
".ime kani değilim. Bu ehemmiyeti, Ho --
. alılar, Artvinliler, Şavş~tuıer, Ardaha· .. 
.m, Karsın, hatta. ve hatta. daha çok ile· 
·nere kadar gentşliycn Doğu parçası~ın·. 

,üccarları, nakliyecileri ve.. tşı ele alınış 
l(!ğerll ida.recUerimlz ve fen adamlarımız 
-;ok iyi takdir ederler. 

Bu güzerga.hın bugünkli k!Jayetsit : 
• alile yaptı~ hizmeti Hopa. iskelesinin· 
.\ fteri a.mal1nden cıkumaya lüzum yok • 
:ı...r. Bu satırlarla benim yaıpmak ~tıecll • 
ğim şey Çoruhlu hem§erllerim& ve alUall 
ticaret erbabına bu Kars - Hopa gU2er • 

zergAhında.ki, programa alınmış ve üı.erln· 
:le ısrarla çalışmakta bulunan, işlm ve 
muvaffakiyetlerl tebşir ve lzah etmektir:· 

3 - Artv1n • Vecenket - Er.sis yol'l\i 
(130 Km.) 

Yolsuzluk yüzünden Şa.vşet kadar,·. 
hatta. da.ıha fazla buıunan Yusuf elini bı!r · 
taraftan Erzuruma btr taraftan da Artvin · 

Bu uzun gUzergAht~ daıha bir yerde 
ta'ClilM yapılmak "Zarur~tı vardır. Arda -
nuç mıntakasında şin:dlki Ardnnuç na -
hlye merk,ezif'\n karşılarında TütünlU kö
vll civannda yaz _ve kı~.heyelanl:ır yüzUn- Uzer1nden Hopada ~hlle bağlıyaea.k olan· 

bu yol hakkında. Yusufellne tahsiS etmek 
den her sene yüzlerce amele lHaf edilen 
kısım üzerinde. Bu tad!l, Naldökenden 1sted~ğim diğer bir )!azıda izahat vermek 
ayrılarak doğruca Harmanlı köyü lizerin· istiyorum. Şu kadarcık ıı~ve etmeliyim kt, 
·len Arkbaşma 18 k!lometre~!İi kısa . bir bu güze-ı·ga.h da villyet nafiasının ehem.;.,. . 
vol açmakla yapılacaktır. Buradan dıı lhem mlyetle ele almış oldu~ ~ir me-vzudur. ·· 
14 k1lometre kaıanılm1.ş, hem de Kars • 4 - Sarp· Hopa.· Arl].a.vl • Vlçe - RI"!'. 
Hopa ş?S~i müs~akbel Ar~~nue k·azasının 1 ze sahtı yolu ('18 Kıh.) bulunuyor. Acaba selefinden daha .şans· ı _______ _. ___ .;;;... __ -.._....,;,._ ____ _ 

b 91k•C•~ 1 1 D/B/IONJ.1' ····--ı-••111111111111!!1"91_...lllll!l!IW.._~ ... 11111111!11111•1 
m~rke.zl Harmanlı köytlntm tçln.den e~ .. ı « it raf il lndt.) 
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Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkma 

Sigorta artık 
" zarurı 

bir mesnettir 
Türkler ve Kayak 

Çoruh 
yolları 

bnşlanncall. olan tnllmntıuımenln (Başmakaleden devam) 1 (Osttarafı 9 ancade) 

madde mndde neşrine devam Hayatta filhakika önüne geçllmiye _ BUyU.k harpte çar idaresi tarafından 
ediyoruz. A/Akadarlar kendile- cek ~AcUseler vardır. Ölüm, sel, yangın, yapılmı.ş, istlrdatta.n sonra el değmemş, 
rlne ııit oları kısımlar için şlm· kuraklık insanları <iUn de korkutan, ya _ ılzer'"1de ne köprü ne menfez kalmı.ş, dö-
didell llaurltklanm yapmtı!Ja rın da korkutacak olan felaketlerdir. küntlt, yıkıntı ve türlU müdahalelerle kıs-

, Avrupa'da kayak sporunun tnnm - Şor Türklerine dair mühim bir eser başlamalıdırlar. Beşeriyet ölüme çare bulamamıştır men tarla haHne getirilmiş, bu suretle yer 
tntım ettlğl ımalümdur. Bu spor bilhassn yazan diğer bir muharrir (3) diyor kl: ~18 - Kemikleri balta gib1 Ateşin, kuraklığın, seı.:.n tahribatının önü- yer kopmuş ve harap olmuş blr haki~ yeni 
~ 'U2un ve karı çok memleketlerde daha • * • şeylerle kırarak küçllk kemik par· ne sun'i vasıtalarla bir dere<:eye kadar ge- Çoruh \tllAyetıne devredllrnlş bu yol, Ço-
taııa rağbet görmekted!r. Son senelerde "Şor Türkleri ekseriyet üzere ava kı- çalarının ellerin içtne sokulmalarına çilmektedlr. Fakat sigorta, ölümü de sel! ruhun sevgUi vaUsl Retik Koraltaıun ya.-
bu spora bizde de e'hemmlyet verllmeğe şın çıkarlar ve ayaklarına kayak takarlar. meydan vermek yasaktır. de, yangını da, kuraklığı da maddt ba _ kın o.lA.kası, Hopa kaymakamı Sabri De-
ba.şıandı. uıudağ'da her kı.ş blrç.ok kayak on nltı yaşına g.lren bir delikanlı büyük - 199 - Kemiklerin bu gtbt nrnh· kımdan, karşılamaktadır. m~n ve coşk'Un Kara'den!z halkının sev-
~rcuıarı kaflle halinde giderek eğlen - lerle beraber sUrek avına çıkar ve avdan zurlara sebep olmıyacak şekilde Ölen bir memurun, maa.şı ne olurs.'\ dalı gayret ve hamleleriyle kısa zaman 
nıektec:Urler. Birkaç vakl.:t sonra hu sporun bUyllklerle beraber lı1sse alır. Fakat 12-14 parÇlılnnması mecburiciir. olsun, ailesi sokakta kalmamalıdır içinde motörlü vesa!tln lşlenmeslJıeaçıJmı.ş 
t:ışı uzun olan şntk vilAyetıerimlzde dahi yaşlarındaki çocuklar ayaklarına kayak 800 - Blllün cephe ve pence· Evi yanan bir insanın hanumanı sön _ bulunmaktadır. 
l.aammtlln edeceğine şUphe yoktur. takarak babalrlle berber ava giderler; o- releri tel kafeslerle tamamen muha· memeli, vatandaş sefil olmamalıdır. Bu yolun ehemmlyet!Ill, Üsküdardan 

Bütün sporlar içinde en güzelleıtn - rada babalarına yardım ederler ve çetin faza edil!Iliyen kasap dUkkl\nlarında Bir kelime ne ferda endl.şesi artık ortn - r. ara.deniz kıyısını takiben Sarp hududu-
<ten bin ve belki de birlnctsi olan kayak bir avcılık dersi alırlar. Uçsuz, buca..'lcsız satılan etler ve diğer madde· dan kalkmalıdır. o zaman, görltlece.ktlr nn kadar ua:zanac~ olan uzun caddenin 
~Ol'u, Türklerde en esk!l zamanlardanberl (Tayfa) denflen ormanlarda büyUkler n·ı l<>rin tel kafesli dolnbın içinde bu· ki, vatandaş da daha neşelıl. ve daha mu- turizm bakımından haiz olduğu kıymet 
lllevcuttur. Fakat kayak Türkler için hem ta" p ~derlerkf'n ou çocukı:ır <".a k.'.>nak }'e- lundul'ulması ve bunların kirlenme- teşebbis olacak. herisinl emniyet altına çerçlvesi •!:çinde mütalaaa etmek lAzımdır. 
aı>or ve hem de maişet vasıtasıdır. Ve bu rlni hazırlar, ate.ş yakar, su ve saire te - sine ve üzerlerinde sinek vesuire alan a1le reisi yuvasındakil saadetin ıez- Baş döndltren tabii gUzelllk.lerle dolu 
llet -en ziyade ka.n ~ok olan Tllrk diyar - darjk ederler ... Şor kadınlaı da erh."'ekler konmasına meydan vermlyecek bn- zetinl daha iyi tadacaktır. OörUlüyor ki Rize Ue Hopa arasındaki sahil de.korun -
larınüa taammüm etmiştir; ve hiç şüphe glb! kayakb. ava çıkarlar (4),,. Ş~r Türk- tnn tertibatın ulınmnsı mecburidir. et iş'.nde olduğu gibi, Cel(ll Bayar, yalnız ıta b!.r otomobil seyalhatinln vereceği 2evk-
l'<>ktur k1 bu a.ıett:n banisi Türklerdir. Al - lerlnin kayakla av takip ederken göster- 301 - Belediyece tayin edilen maddt 1şıerle değil, maddi işlerin altında ten da'ha lf.r müddet istiğna gösterllme2-
tay dağlarının şllnal eteklerinde Mras ve dikleri çeviklik ve meharetl şu delUlerlc yerlerden başka yerlerde sakntcı· halkm sıhhati ve halkın psikolojisi ile de dl. Kaldı ki, denizin hırçın znmanlann -
l{ondoına ırmakları boyunda yaşayan de isbat edeblllriz:,, )ık, halıkcılık yapılamaz. m~zul oluyor. da Hopada vapura girmeyen ıve vakt!ı na-
'I'Ur.ıc kabllelerl vardır. Her uruğun ken - "İlk kar yağınca Kunçek denilen ve 302 - Balıklan taze göstermek Anlaşılıyor kl, kudretli Başvekil yüzU kit olan yolcular.Rize ve Trabz:m ha.::ta -
dine mahsus bir adı varsa da bunlar lllm por .. oğn benzeyen blr hayvanın aıvına b:ı.ş- için yapılan her hareket hile adda- gülen milletin artacak olan mnşert kuv - nelerine hemen ulaşmak za.rure-t1nde bu-
dl1nyasına Şor Türklmu adıyle maruf ol- lnnır. Bu hayvanın izine tesndUf eden av- Junur. vetln\n oUyüklUğünden de ıstlfade ederek. ~unan hastalar iç.ln de bUyUk bir 1~tıyaç 
nıu.,lardır. Bu havallde deın!r madenleri cı kayakla <mu tnkip eder. Yorgun dUşen B03 - Damğasız et nakleden· lrnlkınma dırvasmı, bir an evvel ba.şar - 'ıdl. Bu bakımlardan değeri yüz 'binlerce 
%ktur. Buranın TUrklerl en eskl zaman - hayvanı avcı değenekle vurup öl'CiürUr,,. ler etlerin sahiplerini göstermedik· mak istiyor. lira ile degll mllyonlarla ölçülebilen bu yol, 
latda.nberi demlr elde etmeyi ve bununla "Vaşak aYına dahi ilk karda çıkılır. Avcı leri taktirde bu etler kendilerine ait ciHAD RARA'S meğerse Devletin Doğuya verdiği ehem -
birçok aıeUer yapmayı Wdlğlnden (Boz- kayak.la bu hayvanı takip eder. Kaçmak telakki ed Ur. miyeti Çoruh vil!yetinde muvaffaklyetıe 
~rt etsauesindeki dem1reiyi hatırla) Rus- ne kendini koruya.mayon nyvan nlhayet 304 _ Belediye hudutları hari· Amerikanın yeni 11ade edecek olan Refik Koraltanın t(r 
lar onıara "demirci tatarlar,, namını ver- bir ağaca çıkar. Avcı onu orada atıp öl· cinde kesilerek şehre getirilen etler lş.aretini bekHyommş. 
tn~erdı. İşte Altay dağlannın bu eskl dUrUr,,. Tilki ve sair hayvanlar da böyle- dahi ınuııyeneyc tabidir. Bunlım d • · ı" hl Şimdi, Çoruh ~:UA.yetlnin bu ana yol-
&ekenesı dünyanın en maru! kayakçıları- ce ta.kip edilerek avlanır. Bu da Şor Türk- muayene ettirmeden ve dmnğalat· enız Sl a arı ları ve bunlann şubele-ri Uzerlnde idame 
dtr. Altay dağlarının şimal ya.maçlarında ıerlnln ka:ya.kla kaymak hususundak.1 madun satmak veya nakletmek ya- ett!rdJğl faa.llyetı: rakamların bellgatıne 
61\l'ta nanu verııen genl.ş orınanıardn av- mehareterıne açık bir dellldlr, saktır. RUZY&ff dünya hadiselerinin terkedeblllriz. 
CUıkJa 1ştı~ eden bu eski Altay Türkleri Şorular, kayağa Şana derler (Oarbt 805 - Mezbahtıda kesilecek k ti' b 1 k Yeniden açılan ve yapılmakta olan 
·~arına taktıkları ka3•aklarla takip e- Türkler buna Çana derler). Onlar kayaır.. Amerikayı uvve 1 u.un;na vc.llaTın toprak tesviyesi tamamen biti • 
(\ete 5• hayvmıların sahipleri bu hnyvanların d b kt ~ Ö !" O 

k avlarlar. ~""""', a'""iken, burgulu söğüt a""'açlnnn - 'l m,cbur'ıyetı'n a ıra l'!ınl s y uy r rllen klsmın boyu: 27,571 met~e . 
.....,,.... A.'U 6 kendileıine uil olduğunu vesika ı e J ... ıv-...u·. 

() Alta"' d 0 ""'lannda seyahati ııe meşhur dan yıı.parlar. Eıl iyileri akd!kenden olur. A .k 
1 

· fı'Hnd!raJı bitirilmiş kısmın ..,,,,,, lan ,J ~· bbata mecburdur. Vaşington 16 - merı anın ( enn 
Ad.rianov diyor k1: Kayağın uzunluğu, onu kullanacak olan sll"hlannı arttırmal\oa karar vermiş ol· 4518 metre. 

" imi t 1 - 1:; - u 15 Döş0nmlş kırma taş: 3590 M3. Rar yağıp loş bastırıncn av mevs adamın S!ı.kalına kadar olması umum h!ır 1 rQHSl her tarafta memnuniyetle karşıkl~-
~elrnlş olur. Şor Türkleri tt!rkaç kişiden kaidedir. Orta hesapla kayağın uzunluğu S(•h.zN•I, ~lt·y\'ncı, Yeıulşcl\ı•r. maktadır. Curnhurreisi Ruzvelt gazetecı- Sllindirlenmiş veya döşenmiş Blokaj 
bari!t rrruplarla ava "ık.arlar. Avcılar, yl- bir buçuk metre ve gen!şllği 12 - 16 san- 306 -- St:bıeler ztminden yıt· b t taş: 1927 M3. 

ı:ı .. )ere şu beyanatta ulunmu~ ur: l'ecekıerini ve sair levazımıı.tıııı şa.nak timetredlr. ön taraftan uca doğru gittL'lt- rım metreden fazhı yükseklikteki to• « Millt mndafıuı işleri mnteha!sısla Ham taş: 5000 M3. 
tıanıtnı verdikler! ıazağın uzerıne yerleş- çe kayak incelmekte olup bumu yu'karıya mtz döşeme l\zerinde satılac ıktır, rının umuınt fikrine göre, Birleşik dev- 'I'abiyesi ahşap <>lup yeniden yapı -
ıırırı ... r. Ayyaklanna Şana namın ıv.erdlk- doğru kalkıktır. Karda kolayca gezmeyi 307 - Mar"l, mnydonuz, tere· d r l lan köprill.er: Aded 24, meemuu açıklık ~ " }etler kendi sahillerinin mü a aasını e· 

tl kayağı takarlar. BilyU.k bir meharetle temin etmek maksadlle kayakların altına otq alelumum salutalıklar gibi çiğ mln etmek içln, ancak kendl filolanna 326 metre. 
~l'atı idare ederek om1anlar iç.:nden yel ceyldn, geyik ve at derlsl kaplarlat kl bu yenebilecek ~eyler temiz su ile yı· güveııebillrler. Bu rııo hem Atlantlk, h~~ Tabliyesi beton veya kArglr olanlar 
ttbı teçerken bir ip vasıta.sile bellerine derJler zlkrettiğlmlz hayvanların ayak kı- kanmış ve hımamen temizlenmiş ola bllyük Okyanug SHhlllerintn eınniyetını aded 125, mecmu açıklık 125 metre. 
taı:>•-.,,_,er.i '""nlPta ayni ""'"'"' onl" ... ta- sımlanndan alınır. Deı-1 kayağa sıkı ol9,- rak aatılacuktır. (Yulak suları temiz d E Her nevi .köprU ve· menfez tamiratı: ~- ~ı.~ AU4A "~.. ...... koru\.·ncıık kudrette olmalı ır. c;as_en d 1 22 tre 
~ !!ıel-. Dlk yamaçlar"~n sUratıe inlldl- rnk sarılır ve çlvllerle perçinlenir. Dana addedilmez.) ,J f th a et 6'1, meemu 11.çık ık 3 me . 
iı ~.. uu d 'h ı tld t dl,,., bi usul d0 h" Mnnçurlnin Japonlar tarafındıın e ın- Harçlı tstl..nat duvarı 1047 m3 ıantan kaya.r;..n hızını hafifletmek ya- eski ve a a P a 6~r r ... .. SOS - Alelumum çiğ yenebile- de-., berı·, Atlas Okyanus filosunun ağır 
hut ı:;• d k t tblk ı kta Kuru istinat duvan 10562 M3 ibUsbutün durdurmak için kayın ağn- vardır :ıt\ şlmrli e ço. a 0 tırun(l.) ~ cek şe) lerin hığım sularile veya pek gemileri tJUyük ukyanusa geçirilml~ bu· 
~'dan yapılmış ve KUreçek (bazı yerler- dır. Kaya'k, blçilmlş, dlkllm!ş ve hazırlan- pis suhtrla suhınması veya nıevadıh lunmaktadır. Kaya hafriyatı. 5oo99 M3 
~ ltnsoıt) adı verilen bir kQrelt kullanır- rnış derinin iç.ine k-onulur ve iplerle ba~la- gnitc lle gUbrelenınesi ya aktır. Bazı Avrupa devletlerinin tecnvUz- Ariyet imlA 9612 ~-
lar. nu küreğin sırt tararından kn.burga nır. İpin bnğlsrı kayağın altına gelmeyip 809 - Hariçten ğetirilen sebze kar vaziyetleri, şlmdi Atlas filosunun da Asfalt: 600 m2, 
~ ....... ıı.ı ...,ft dl 5 l\o ''ayan yahut üst tarafına gelirler. Derinin il b·ı k 

1 
·rı t k Bu 1şler iç~ ~pılan masrat; 1'692~ ""'l.l"' ""bi bir çııon~ı var r apı ee.- .ı ve'-'a meyva oföl çiğ yeıı e ı ece büuUk Okyar us fi osunu zaı a ma sızın ll tlttır n~· 1 ""' •25 ti karla temas eden tarafı yünlU kısundır ve ,J 0 ., ra. 
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vebuzuben U52~ san - yünlerin uçları muhakkak aşağı gelmell • şeylerden lağım sularile sulandıkları tnkvlye etmek zaruretlni basıl etmiştir. • Çalışt.ırılan amel , mükellefe 
9243 

•<= o up sapry a era r 2 arşın u ~ veya ıııeyva mevaddııtuıte ile gQbre- İlAve etmeliyim kl köy ltanununa gö-ıı.tn1ıı&-.._ .... _dır. Avcılar konakladıkları dir. Avcılar bu sayede en dik yamaçlar - lendı.klerJ an•asılanlur lınba ve bu 
ll """'o.uma ıro l ki b ruı ş Tü k ı: • 1 l • l te yapılan işler mevzuumuz harlcl.ndedlr. 
l et'<lekt karları da bu kürekle temizler - dan kaymayıp çı Tar u or r - gibl ylyeçekler! satanlnr ve getiren- ERZURUM VAL U9 NQEK: Bu rakamlar<\~n sonra Çonıhun 1' • er. O) ıerlnln avcılık teğnl~lnde gösterdikler\ ler teozlye edilir'. 

b kkidi ·r· ı 20 + canlı değerU ııatı:.11. mlldüü Emin Vural'l • muazzam ır tera r. 810 _ Kabukları soyulmadan Knrabıyık • ercan yo unun • 
• • •·nt b tip k"yaklan Slblry'"nın \ k l k b k 375 • 25 ... 125 inci kilometreleri arasın· ve Şa.v: et dere.si kahramanı fen memuru ,... §or ""'rkl"'-'ttl hr:ls+ı"nn yapmak FaAll u ... "' yenilebılece o an veya b n suz • s ..ıı .. .ı '"i ç hl d ..a...ıı. "'"' .. '"lh~ ~ .. ,. u ""'"' ...., • ali kt aletler.inde yı11<:tnyan di......,r ı l k 1 k ı da vapılııcak ol. ım şosa inşaatı on b~ a\,; ,J• •· r oru un\ln uyuuı:;U ~_...ve sı-~ ~e o taraflara göndel"llen Rus ş,m ~r ey "'"Y"" 

6 " weyva ve yeını~ er · ııpa ı ap~Hr ,J fatıa saygı ve :ı.ni1U1etle <ınmu borcunda· 
'''~tıerl .. ,.inln m"cı,hurlanndan olan v. 1. TUrk kavlmlerl de kullanır. Kayağın al- içinde satılttbilir. gUn muddetle açık ekslltm,eyf;\ konul· 
\' ..... "'f' s-ı :u. ~bu kayak hakkında diyor ki (2): tınn raptcdllen deriye Şorulnr Pısak der- 3l l -:::::r Dut, Kızılcık, çilek, cevi- muştur. DUn de bu Qoruh, lbu 160 bin nüf'us, oı 

lCış gelip kar yağınca av hayvanları- lcr. Şor dağları ook dik ve ağa.~Iı olduğ\\q- ziçi gfbf meyvu ve yemişler temiz l - Keşıf bedeli ( 7534) lira ( 27) nis'bette m~llef amele, Ç'ôk mütevazi ol-
~ın 4erılert .... 11 ..... 11 ır· • Artık "V zamanı dnn Şorlular kaya11k~m kürke benzeyen blr ke .,çclel'le aktarma edilebilir. Bul'\- kuruştur. kl .. A_ b .,., b büt e """' ~. para 
~ &~~ "' A- d 1 .- ı t •• 2 - Eksiltmesi g,. 5- !)38 Çarşamba ma a ~a er ,.ne u .ç ..... uu ~~ <!emektir. Avcılar, beraberlerine ağaç .ınıııanırlar Kayın ae:.acın an yapı an tarın terailye veya l)u~"a yerlere .. . i ~ vardl. Bu mllkelleflyetle- ifa OOlliyor, ve 
ıttt~t. kapan kazan ve yıyeeek alılar ve "Koç.ek,, yahut "Ko~ek .. dedikleri bu kür- awçlant\f"" konması yttsaktır. gllnü saat \4. de ~lU:üın~onnA-ı ıç n~e bu paralar ha.roa.myordu. Fakat, o kadl.!" 

Öüt11n bun! ' ha!.lt b'1 k ğm üzerine kil körte kürkU gibl kullanarak 00.reket - _ ·lü _ 
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yuayet dalını encumen sw~a yapı· Ortada lir şeyler yôktuı 
~1 ..... t arı r ıza ı ıer!ni tanzim ederler. P~ ~maçlar"1an ı lacııktır. · 
ı ~ lrirler Bu Icızalt hiç kara batmaz. k d...lh. ğ Lo~aııtacı, }\c~b.,cı, ı~scı, ) klil b işlerin evrakı Bu verdiğim Ta.kamların Çoruhun bu ")at.tarın · kayarken vücudunu ar aya UO' u e er ve • ,\ı, 1 • 3 - 5te · er ur _d" ln U çetin t"ab!atı Uzo'.;nde tesbit ettiği maddt tı\ar blr a kayaklapnı t~kp11f Qlan av - ağırlığını bu kürke vererek onun sayesin- i~ı,eub.!cllt!J' tenniyestni ~rzurum Nıı ıa mu ur ~ n· eserİeri ve Çoruhlunun bu eserlerden yap-
1-tlar lp va.sııaslle kııa~1 bellerine bağ- de hızını ya:vn.şlatır ve tesa-düf ettiği a. - 312 - Lokan~a, ialonlarmın de okuyabllırler. . . tığı maddi lstlfadeyi milcya.s tutalım, ve 
•ar ve bu sayede onu kolaylıkla Ye ğa"lar arasından kolaylıkla ve süratıe ge- mecmu sııbt\Sl asğarı 25 metre mu- 4 - Muvakkat temınatı ( 566) ll- btınlan CMVOmiş ""'nelerin adedince - hem· ııtJa Çekerek götllrUrler. w b""'Y .,.... 

Av ,1_ ı, ~.er rabbuı ve hacimleri 75 metre nılkabi radır. ~ok :gerllere gitmemek şartıyle _ çoğalta-~çla<tc~nn; yüksek da~ladan ve dl(" ya- Yukarıda da kaydettlğınıtz gibi llk - olacaktır, 5 - 1 teklıle~ Ticaret odası vesika- rak Çcru.hu gözümün önünde canln.ndı --
btt ktı- an bir yılan ijlbl kıvrılarak büyük baharda karln.f'm eertıeşerek buz olduğu 319 - Kapalı olınıyan yerlerde sını bu işleri yapa bilecek ehliyeti lıalz relım. Dl!ırt bn"ı mamur bir Çoruh! 
11ıı.:"fat1e kaymaları görülecek en hoş bir d · N f Ud- ınıc.-nden ~ 
"'-~ vakit ••çıpla.k,, ıta,yak kullanırlar k1 Şor kebap vesHire pişlrilnıest yasaktır. olduğuna aır • a ın m ur 6u Fakat, hayır, bu bir rf1Ya ve hayal 
~ adır. Kayakla.nn altına. Kıs de - Türkleri bu gl.b1 k!ıyaklara (Kaldırak) (Del)llm edecek) alınmış vesika ile birlikte i~lııcl madd~ olur! 
~~ ttt blr deri raptederler 1d bu deri ya at derler. de yazılı gün ve snntta VHA) el: daimi He.ldkat &!ud'\lr: >ıı_1~Ut geyiklerin a.yak tarananndan so- ı ·ı · ı v 

)\~deridir. Bl.rkaç parça dert bir ara- Bütün şimali Altay Türkleri için güçtür. Kayak apçtan yapıldığı 1çlı.ı toı>:- ençllmenJP.e müracaat arı ı an o q~ur. Hamle inıa:.Illbındır, rej1m1nd1r, gittik· 
'CUtuır ve yUnlert yukan yukarı gelmek "Kayak,. denUen bu hareket vasıtasının rak altında uzun müddet ~ürtlmeden kala- ( No. 137) 4 • 2 ıç.e alevlenen K~alizm heyecanınındır. 
tı l'e kayakların altına sikı ba~lanır. Av· icadı çok mühlm ve ço'k ehemmiyetli bir maz. Bunun için arkeoloji araştırmalar İşe yeniden 00.,ladık; yeniden hayata 
~:"~~le bir kayakla hem daha s{\r(\tle hdtUscdlr. Bu saye.de avcııa.nn av avlamak bu m~eleye cevap veremez. B~z bu h\lSus-:. - doğduğumuz gibi! 
;:: .. t.t ~ de dağa. ~ıkarken zahmet ~k- sanatı hayli terakki etmiş ve ç.ok iş gör - ta ancak halk rivayet.lerlnÇ. m1~,TiD.Caat ede· dan üç bin senell!k blr maziye 11!~1\k oldu- Çoruh 'bugün muhtaç; tn.kat ya.nn, 
,"'Qt ğ vaffak olmuşlardır Kayak llk ı 1 .. yı .. .,.,cık tenvir edecek 11:u yapılan hadlyatıarda.n anlaşıldığına muh.a.'kkak mesut ve mltre!!eb.tlr. ~~· .\lt.ına 'Cierl ba.ğlanmayan kayakların me e mu · • b1llrlz ki bu ınest~ - a 

dlld•M zaman Tayga dağlarında nvcı göre bura ahallsinin asıl sanatını teşkil e- Yurdun umumı imar ve kalkınma ~./ kı)'lnetı yolttur. Der!Slı kayaklara e •5• ... - te l>ı.ıd\U'. 
\"'t.lt., <terler ~ onları yalnız 11.kbahar- lık mnatı ile geçinenler arasınd9: ha.kl~1 0ra' Türklerinde ,aşa.yan bir rivayete den avcılığın ve avcılık ronatının en kıy- 11erl;ıjı'ışlne artık aya.k Ufclurdun, güzel 
~>~C1tt Cld\lğu vakit kullanırlar. Bu gibi bir lnldl~p husule get.ir-lld1~lne ~he }'Ok- göre, eskiden ka.yakların altına su samuru metli Aleti 'olan ka~ağın daha eSki bir Çoruh! 
ıı. l~ar çam .. bacından yapılır. Ayağın- tur. Çünkü bu da.ğlarc\aı k(Ura'ksız kış avcı- der.ls1 raptederlermtş. ıJu rlvayet mUtea.d- matıye malik olduğuna şUphe edilemez. Hamleye de1Ja.ml 
"~- ""& .ı. B ka. k B d a l - "'ÖLK'V,, den -~ı:_~ağl olmıya.n Şor Tilrkü piyade ad - hğl ~pma~ W1I;A.ıuızuır. u ya saye- dit kabllelerde vardır. un an n ıyoruz 
~1Nl4.t'. Kayat onun ~n raklıl llfkadffı • smdedir ki avcılar Q.erin .karlarla örtuıu ki kayak ıca.t olunduğu vakit ıkürk ve zly· 
b..·(ll'. Onlar birbirinden aynlmıya.n Hd u- olan bu amansız dağlarda lbUtUn kış vah- net için kullanılan kıymetli derilerin he -
.'il ta.ki t k en uza:k ma kı ti okt Yani av hayvan (l) A. N. Adrianov, Altay ve Saya~ ~~- llkbaharda bi.r Türk günde hiç şt lıayvanlan p e me ve - nüz bir yme y u. , -
\ı~ 1 hallere .kadar g.Jderek gUnlerce oralarda lann kıymetli 1)ÖSteklleri için değ:I et için taranannda seyahat 1881. S. 172. 

Çelkmecren 'lO - SO ldlometre yo u kalm~ imkAnını bulmuşlardır. Buralar lyapılırdı. Eğer su samuru gibi kıymetli b!r (2) V. t. Verbltisld: Alta.ysklye inoro-'ıı, t. Kışın en kısa gtınlemide dahi 
"1.: ·8Q için ka.yağl.n icadı da ok lletlnln icadı ka- deri alelA<le bir den parçası gibi kayak disl. S. 18. 
~~ k:Uoın~tr.e yol alır. Fakat e.vcı avını da.r mühimdir. altına raptedlllyordi.se bu çok eski ıa- (3) D. P. Pota.pov: 0.Çerkl orU •orU. 
\\ ettıtı ve onun yolunu keserek vur - aımall Altay AaA-la.nnda ı.aya,. ne va· mantara -ı..ıen blr valcıa:~. Sayana • Al· l9St, S. M. \.~ '-tect~tt ~t ıoo • uo kUOm•tre roı w ~ • " " .. - 1. .. 
.,_ ~. "" p~ tlC\\' hl\ıılt ttvtP ,.,.,. \tJ rCtlı&n1cı. ""i\Mt *""'"" "' ... (t) A"'1 "" ~ ...... ~'" 1. 

ALPER 

$üveyşin müdafaası ı 
Kahire, 26 (A. A.) - Nüırlar mec..r 

lise top~ntı~~da Süveyş Kanaluim v• 
zJyetl gorOş\UrrıOştür. Kanahn mQdafaa· 
5ına M..ınn tşUrakl eau iUbarUcı katMU 
•d.tlllif\!lı 
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T. -İ~ BANKASI 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plinı 
4 a~et ı 000·· lirahk - 4000 lira 

1 

8 ,, 500 ,, -4000 " 
16 ,, 250 ,, -4000 ,, 
76 ,, 100 ,, - 7600 ,, 
80 ,, so ,, -4000 ,, 

200 
" 

25 ,, -5000 ,, 
384 ,, 28600 ,, 

Kur'alar: 1 ~]art, 1 Haziran, 1 Eylfıl, 
1 Birincikanun tarih?erinde çekilecektir. 

1 

En az elli lira mevduatı 
bulunan hesablar kur'a
Tara dahil edilecektir. 

'l • IART 1.038 

Trabzon Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan iş : 
Trabzonda yapılaMk ( 353562} lira 

( 89) kuruş keşir bedelli Lise binası in· 
şaatı kapah zarf usulile eksiltmeye ko-
nulmuştur. 

Eksiltme 11 • S • 988 Cuma günn sa· 
at ondörtte Trabzon Nıtfıa müdDrlOğün· 
de toplanacak komisyon tarafından f 8· 
pılacukır. 

Bu işe ait evrukı keşfiye ve şartnameler 
~17) lira (68) kuruş mukabilinde Trabzon 
N ufıa müdürlOğünden alınabilir. isteyen· 
ler bu evrakı f'Jıırıa Vekaleti yapı işleri 
umum mtldUrlUğOnde ve İstanbul N11fıa 
mnctürlnıtnnde görebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için lstekllle· 
rin ( 17892 )lira ( 52) kuruşluk muvak· 
kat teminat vermesi, Ticaret odası vesi· 
kası ve Nafıa Vekaletinden alıamış yapı 
mO'e hhtlliği vesikası göstermesi ve yap· 
lığı işin en' büyüğün On bedeli ( 150000) 
liradan ıışağı olm ıınubı ve müteatı· 
hidln diplomalı mühendi-; veya mimar 
olması veya bunlardnn birile müştereken 
teklif yapıp mukaveleyi birlikte imzala· 
mttsı şınttır. Mnşterek teklir yapanların 

her ikisi de müteahhitlik vesikttsını hıılz 
ohtcıık ve temlnnt mllşterek olacaktır. 

Teklif mektupları yukarda yazıh 
saatten bir saat evveline kttdıır sözü 
geçen komisyon reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat 14 e kadar gelmiş olm11sı 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kR· 
patılmış olmttsı lazımdır. 

Postacta hasıl olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

( No. 128) 4· S 

ERZUM DEFTERDARLIOJNDAN : 
Türk parnsı kıymetini koruma hal« 

kındaki 1'2 numaralı kararnameye ek 
kararnamenin hnkOınleri dairesinde ııl· 

tın ti careli 'e altın alış verişi ile ıneş· 
gul olan hnkiki ve hnkıni şahı lnrıll 
mezkOr karnrnnmenln dördOncn mııdde· 
si mucibince tutmak mecburiyetinde ol· 
duklnra defterlerin numuneleri baZJrtıuı· 
rnışlır. 

Altın ticareti yapmak Uzera M<tliye 
Vekılletince mezun kılınmış olun Bımktı' 
hırl11 kuyumcu Vf1 antikııcılur gibi sao'ııt 
ve ticaret 'erbabının ve dişçilerin ve 
hurda veya masnu altın alım ve satıoıı· 
nı san'atı mutade hıılinde icra eden hıt· 

.::..:=============~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~- kikt veya bOkmi şahıslımn azamt bit 
... hafta içinde idaremize müracaat edere1' 

Trabzon .. lran Transit yolu ikinci mıntaka ,munıııımıııoıııınımnmuııımıııııııııımıııımmıııııımıu Allllllllllllllllmıııımıımııuııııııııııııuııııııııııuıııımıuıııııııııınuıı~ :~~~0r0~:m;~;~erı :!:~::~ar:~ ~~~i~ 
V ~ edilmek üzere (Defterdarlığımıza) lbl"s 

Başmüdürlüg" ünden: ' G u i eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

i 
( No. 130 ) 7 • 7 

ı - 16 - 3 - 938 Çarşamba gnnn saat on beşte de Erzurumun Mumcu mahalle-
lnde Transit yolu Başmüdürlük dairesinde toplanan Transit yolu artırma ve ek- ~ 5 

siltme komisyonunda Erzurum - Ilıca yolunun 9 + 144 • 13 + 837 inci kilometre- =ıı A l k b l ' d E1 " '" "X" 111' 
ıen arasındakı şose. esasıı tamiratının (5002) ııra (82) kuruştuk keşunamesı an QTlnlZl a U e er :d ERZURUM TAPU MUOURLUuUNDE"' 
mucibince uçık eksıltme suretlle ihalesi yapılıtcaktır. :=:::; , a Ha~mnib11srl süfiıl mahullesinde Eı:ıt' 
ı 2 - Muvatkkat teminat mlktan!( 876) liradır. § F • M z :;:;;: rah kızı Febime tarafından tesclll iste 

3 - Keşifname ile eksiltme şartnamesi, mukavelename suretleri, hususi ~ 1 R A N 1 1 ~ nilen aynı mahallede Tel~man yolu sO' 
Ş8rtname, sHsiler flat cetveli ve sair evrak Transit Başmüdürlüğünde görülebilir. = ~ kağında vuki bir bap samanlığın koc'j 

4 - istekliler bu i~i yapabileceklerine dair ehliyetnomelerlle blrlJkte 938 se· ~ B H t •• D v § sı Ağa namına tapu slclllnde kaydı o 
ne i Ticaret odası vesikalarım da ibraz etmeğe mecburdurlar. (No. 132) 4·2 1 U un oguva tanıtır ~ mamasına binaen senetsiz tasarrufBt' 

~ J 5 kiyasen muamele yapılacağına göre b~ , e '' .., ~ s11manlıkta olakal tasarrufiyesl mevC11 

·:ra;k-·H;;;·K;;;~~---·~11 m m ue't' pauryçua· ksınbıinr i ~~;~:~:y~~;;:::!~;:vı~:r~~~r::~ 
j ,..... ~ yuhut tahkikat gUnünde mtthl'lllnde bil BUYUK PİYANGOSU 1 her, tarafı da okunan i :~:·~~:.!~~kik memurun~N~~;~~i''~ 

Bc~lncl k •§ide 11 • laı·ı 1938 dedlı· 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bOytlk ikramiyelerle 

(20.000 ve t0.000) llralı;k iki adet mokatat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
ediniz. 

Devlet Demiryolları Erzurum 
1 letme Müdürlüğünden: 

1
_ bir gazetedir. ı= Trabzon Belediye Riyasetinden od' 
,;_ Dog., u illeri .ile ilgisi ol.an bütün .~. 1 - Trabzon şehrinin beledi)' li~ 
iE eii mevcut musıtddak 1-2 00 ve 1-500 

~= müesseselerın gazetemız vasıta- ~-§) hurlta llo bunların tanzim ve tersitJJi" 
,..._.. esas olan hesttbata m nsteniden beted~ 

§ sile kendilerini bu geniş bölgeve == yapı ve yollar kanununun 1 inci mad~ ~ 
fJ ttbkamma tevfikan, 1-1000 lik harı~ 

tanıtmaları menf aaf ferinin 1 rı:~~~~acaktır. Muhammen bedel 
1 ıf 

•ık • b d 2 - Bu işe alt şartname, Beted ~ 
ı ıca r ır. - fen müdQrlUğünden bila bedel aıanat1i,, • ,... 1 3 1 reıv 

1 LAN LA R 1 N l z I .., ~!;ı~!8d.'~::~~;:\n~~:7:::J~!~{ 
- de yapılucakttr. .,, 
=ı 4 - Muvakkat teminat 112,50 

11 

Bedeli muhammeni ( 81250) lira olan ( 2500) metre mik9ap kerestelik . çam 
lomfuRu 28 - 3 - 938 Çatşambtt gbnü saat onbeşte Eerzunım Onuncu İşletme binR· 
inda işlettne komisyonu tatafindan kapalı ıurf usulile satınuhnacaktır. Bu işe = 
ğlrmek isteyenlerin kahuhi vesuik ve müteahhitlik ve~lkaları ve % 7;6 nisbetin· ::;ı 

· Doğrudan doğruya 

GAZETEMİZE 
eriniz 

dır. eıe 
5 - Taliplerin, ehliyeti fenniY , 

Narıa vekaletince musaddak mUbenci1~J 
ya topoğrar olması şarttı~ 

Sahlp ve B~muharrtrı: 
CİHAD BABAN e~ 

0 pey akçalıttile b!rtıkte komisyona mntacaathm ilan olutıur. g () n 
Şurtnameler ( 156) kuruş mukııblllnde Haydıtrpa a1 Ankara; ve Brımrum lş-

letftie vetnelerlle, Sanbattıış, Kars istasyonlarından ve Trabzon transit duratın· ~ 

n alıaıbiUt. ( No. tff) • - 1 "Qlllf~nıllllJ~IlıntijlllUllIDIHUl[ffiffilllffiOilllllllllIDllilfllO ıınnıınnoınınınınıımnııımuınıınııııımn~nııumınnııınınıııuı 
Umum neşriyatı idare eden Yazı U1 

Müdürü: BAHA~IB DtİLGSI& 
.-t""' t , .. ........ • flıııl' 

Buılilıtı 111: D00'1 uumıt1' 


