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Pazartestden mnada'" he,. ~ün çıkar 

Sayısı her y~ro~ 5 kuruştur 

SA'l'I : 75 
G ONDELlk vGAZETE Basılmayan yanlar geri ver11mez 

Atatürk Balkan gazetecilerine 
mühim beyanatta bulundular 

"Bu varışlaBalkan müttefik devletleri 
hiç· kimsenin tasavvur edemiyeceği 

bir varlığa kavıişacaktır,, 

Atatürk'ün Balkan 
gazetecilerine 
yüksek sözleri 
C tlmhur Bapammıs Atatürk evvelki 

tıün Yunan, Yugosla.v, Romen mu
ftı.h.has heyetlerlle bUtlln guetecllerı Çan-ı 
kayaya davet et.mitler ve tıoplantıda Bal
tan antantının kuvvetini teyit buyura -

Çankayada bir kabul rpsmi 
Ankara, 27 [A. A.] - Cumhur Başkam AtatOrk bugün 

· Yunan, Yusroslav ve Romen murahhas beyetlerlle bütOn gaze
tecileri Çarıkayaya davet etmişlerdir. Yunan Yugoslav ve 
Romen elçilikleri erkanUe Hariciye Vekaleti erkanı ve Balkan 
gazctf'Cilerl de hazır bulunuyorlardı. 

Atatürk Bıılkan gazetecilerine şu beyanatta bulundular: 

- BaJkan Antantı bizim ötedenb<'ri fizerJndc 
durduuumuz bir idealdir. lhı td.-alln daha gı•nlş bir 
saha almasını görmekle bahU )'&rım. Bu hususta mU
nwssU heyetlerin emniyet ve baühlıkları şayam 
memnunlycttlr. 

Bu varışla Balkan ınüttefik devletleri 
hiç kimsenin tasavvur edemiyeceği bir 
varhğa kavuşacaktır. 

~ Balkan mlll.-UN·J ricalinin bn idealin daimi im-
kası için dalma çnlıtmalarını dilerim. Tekrar t>dlyo-
1 mu: IUlnyad!!. flmdtyc kadar yaşrıdı1'1arı asırların 

tarlblnde1'tnln daha fc,·Jdnde olmaları ,.e bunun da 
böyle olması için t•sash tem..ı taşları lt\zımdn•. Bu 
tt•meller kültür ''e ekonomi balılsleı·Ue dolarsa. tubll 
sureue bahtiyarlık görecekleı·dlr. · 

MEMLEKETiNE DÖNERKEN 
-------------------------------

Yugoslav Başvekili 
ibideye çelenk koydu 

Diğer mi1rahhaslar da döni1yorlar 
r-a.t, antantın .gün geçtikçe G'Vvetıeamek- .. . j 
ıe Oldna-.... tebarüz tıırıı-ı.ı . Ankara 2ı ( A. A. ) - Bu sabab·f \ ugosh\V Ilaşvc.ldU stanbulda 

........... u e .... ...,.er, ve. ki İstanbul gazeteleri Balkan antantı 1 
Bu varışla Balkan mtlttetıdt devlet- mnmesslllerinin Ankaradtt yaptıkları te· stanbul 28 ( A. A. ) - Yugoslav-

lerı hiç kimsenin tasavvur edemJ,yeceği blr mııstan ehemmiyetle bahsetmektedirler. ya Başvekili ve H11rlclye Nazırı Bay 
'Y'llrlıta kaVUf8C&ktır ... deml.şlerdir. Şimdiye kadar yapılan toplttnh çok sa- Stoyadinoviç bugün saat 15,45 de rcfıt· 

Balkan antantı dllnY&d4 mevcut bü- mimi bir huva içerisinde ceryan etmek· katande Yugoslav delegasyonu ve mlh· 
tU.n antantıardan daha kuvvetlidir. Ve le beraher, BHlkan devletlerinin em- mandarlan olduğ~ halde hususi trenle 
Balkan devletleri blrblrlerlne dünyadaki niyet ve bağlılık bttkınundan bntnn dOn· Haydarpa.aya nı"vasalat etmişlerdir. 
büttm mllletlerden daha yakın ve daha yaya misal rösterileblJecetlnl ya,mak
<lostturıar. Balkan devletlerlnin birblrle- tadalar. ( Alttaraft 3 Dncllde) 

tine aolrulmalan, ne birbirlerinden kork- ---------------------------
t.utıanndan, M de har!ct tesirlerle '" veya 
bu tarafı iltizam etmete mecbur olduk -
lanndandır. Eter tabir caı.zae bu yakın -
laştnaya ve &>stlup. tabiatı eşyadan 
ıtıilteveuıttlr demek hep&lnden dotrudur. 

Dört Baltan devleti, münhasıran 

lhtlfteret 'menraatıerln<len dolan bu bai
hlıtı YBf&~aktır. Antantın her hangi 
da.hlıı sebepler ?{lzllnden bozulmasına 
bn.Un yoktur, çünkü §Lmdiye kadar, bu 
dostıutun ıuı faidelerl görWmüş, ve her 
Jeçeıı gün, bu crostıutu tarsin et.mittir. 

Pa.ttın her zamandan daha ıcavı bu
lundutunu ek.sellM lbtaksas Ankara 
Stadında Türik ba?klna açılDçıa ve hiç te 
diplomat a.pı kullanmadan söylem.14tlr. 
ltmnanva içinde bulundutu karışık dunı-
1'\a ratmen Baikan antıantı siya.setinde 
ı&rarla durdutunu teYit etmJttlr. 

Yuıroslavva sözüne ad1t, lbttyaela -
tını takdir edP.r. uzun aörütltı idareellere 
aaıııp bir ~mlekettlr. 

Baltan antantı mtlncehealnde TUr
ktyenın qrueti ıa.yet sarihtir. 'Nrk!yede 
cletıJ devlet ldareıut ataaında, vatan -
datıar arumda bile Baltan antantı ttt
rıaı benimeememif bir tıak k1m&e muta -
&avver dıeilldir. BtlYi1k Tilrk mllletlnln 
~~ Bafbutu Ata.tür~ pzete
ctıere aö)'ledli1 ~er, mUletin tUcrtne 
noktalı DOktasına t.rctıman olmaktadır. 

cblAD alBAN 
( Altter•fr I tltftdfJ 

Erzurumun Tavla 
Şampiyonu Kimdir? 

Pazar günü başhyacak olan müsabakamıza 
girmek istiyenler, idaremize müracaatla 

isimlerini kaydettirmelidirler 
t:nununda !yl tavla oynayan -

lar arumda tertip etUtımll blrlncl
Uk millabakası intlmbdeld pasar 
(llntt yapalacaktır. Müsabakalar lçln 
evvelce )"UCl.ıtımız ıtbl. Sakaeya 
ft Tophane laraa&hanelerl lnUhap 
edllm)ftlr. Puar ıtlnCl oyuncular •
~t H te 8abrya4&, saat 16 ela da 
Tophane kıraathanesinde ayrılan 

masalarda müsabaka1a rlrecekler • 
tlJr. 

Do partide Wslnl kazananlar ıa
Up safllaeaJdar ft ba plipler ara • 
anda möabakaya devam edilerek, 
blrlnel onncu meydana çıbnlacak
tır. 

Mnsabakada Erzurumun tavla 
şampiyonlugunu kazan11cak zata kıy· 
metli bir bediye vereceğiz. 

Müsabakaya girmek için dün 
isimlerini kaydetllrenler 

l - Transit yolu sUrveyyanlarmdan 
Ekrem Burcu. 

2 - Kartıotlu hanı mnsteclrl Cev· 
det Turan. 

3 - Terzi Servet Deryab. 
4 -lkigObek hamamcısı Neşet Kırk-

pınar. 

6-Ziraat Bankası butday mDbn
yaa memuru ekisper KAzım Ôn· 
ıeren. 

6 "- Ziraat Bankası buğday ve şe-

MOsnbakaya girmek isUyen- ker depo memuru Rirat Gençal 
lf'rln sabahtan aktama kadar 7 - Ziraat Bankası muamellt .Ane-
ldareba nemize mftracaaUa muru Kttdlroğlu. 
tslmlerlol ka)'delllraıelerl IA· 8 - Zlrut Bankuı mubuobeoi ~ua'J 
ıımdır. vlnl lbrahlm Duyıakman. 

_______ .-ı ___ • •• "' # 4 5 1 • 10 

Bir okuyucumuz diyor ki: 

Baylar, biraz da esnafı ve 
köylüyü düşünelim! 

ihsan Cinisli Erzurumda hayvan 
fiyatının kırılıp kırılmamasına daha 

• 
ziyade lstanbul piyasasının hakim 
olduğunu söylüyor 

Pazarteslndenberl Ihsan Clnlsli-J Yalnız dnn karllerimlzden Refik 
mln efkarı umumiyeye söz \erdiği gibi Çiğ'den aldığımız bir mektubla et fiyat
ucuz fJyutla et satmağa başlaması llzeri- ları nınnakaşasına yeni bir vt-çhe \eril
ne et mnnakuşosına iştirak etmiş olan mektedlr. Bu münukaşuya iştirak ~den
hayvan tOccarları, kasaplar, BelecJiye en- lerden hiç ~irlni.n ~azan ftl~ara alma· 
cnmen az11Jarı yeni bir intizar devresine dığı ehemmıyetlı bır cepheyı azöze almıı 
girmiş ve Ihsan Cinlslinin knrarındn ne de- ve buna. göre bir fikir ortaya atmıştır. 
receye kadar Musır davranacağ":nı tetkik Et fıyatlannın ucuzlatılı~ası karJml-
t ~ b 1 t zin kuvvetle cıınlanc1ırd!ğı gıbl bir netl-

e melhe aşC~mlışllır. d ..• 1 ce httsıl edebilir. Şüphesiz et flyatlan 
san ·~ s . sı.tışa eva~ etlığı ıç n dü~llrüls~n derken bu ve buna benzer 

et satışı fealıyetınde yeni bır hareket akıbetlerın de göz önllııde tutulması g"e· 

göze çarpmaktadır. rekir. ( Altt11ra/ı 2 incide) 

Sovyetleri 
devirmek 
istiyenler 
Bugün Moskovada mühim 
bir davaya başlandı 

Litvinof da maz
nunlar arasında 

Kop yolu 
gene kapalı 
Posta dün saat üçe • 
kadar Kopa gelemeınişti 

Birkaç glln evvel yağmış olan kar 
gerek Trabzon gerek Pnsller isllkame
tlndekl transit yollarile beraber Erzu
rumdan mUlhıtknta giden bnton yollan 
kapamış ve Erznrumu etrufından tamamlle 
tecrit etmişti. O kadar ki şehir httricine 

b l 
çıkmak, batta kapılardan uzaklll~bll· 

u unuyor mek motörlü vasıtalar için kabil olaflla· 
. mışhr. Y ıılıııı yakm köylerden kızak.tarla 

. Noskova, 28 (A. ~:) - R?yter bıl- şehre gelmek mDmkün olabilml U. 
dırlyor : 2 Martta muhlm bır askeri ş 
muhakemeye başlancaktır. Maznunlar Transit yollaı:ı ·ll7.erfnde bilhassa 
23 kişiden mürekkeptir. Bunlnr OOrcls- en bnyok bir manı teşkil ~den Kopta 
tan Ermenistan Okraynayı Sovyetler tamiratı mOtemadlye amelesı bOyDk bir 
Blrİiglnden ayır~ak ve yUksek Devlet f aallyelle işe başlamıştı. 
memurhmnı ()ldUrmek teşebbüsünde bu- Geçen hatta zarfında nm:ak ve güçlük· 
lunmak suçu ile ittiham edilmemek tir. le iki posta gelmiş olmasından dolayı bu 
Maznunlar arasında Litvinot ta vardır. yeni faallyetın yollun tamamen açucap 

ümit edilml~ti. Pazıırtesl gllnü Kop il• 
F IK R A: Punakapan arasına düşen büyOk bar~ 
---- yolun 70 metrelik bir kısmını temameaı 

Develer ders veriyor geçilmez bir hale koymuştu. o .... 
çok şiddetli ve soğuk bl.r ruzglr da 

Dün Gölbafındaki bir hanın önünde başladı. Hu ruzgar şimdiye kadv 
on, on bet deveye rastıelcUm. açılmış olan bQtDn mıntakaları datlardanı 

Sofuk bir röqlr esiyordu. Yerilen ve ve yüksek yederden OnUne ·katıp ıQri:. 
damlardan u.çuşan karlar insanı tıkaya • dOtü karhtrhı eski haline ifnığ etttp 
ca.k bir hasla yttse r6ze dolarken, lld btlk- gibi sert bit buz tabaknst haUne getirdi, • 
itim olmq insanlar slratll acJımıarla so- .:iugün bu yeni tubaka ile örtülen yerler 
kakll\l'Clan evlere ve dükkAnlara adetA ka- uncttk büyük bir çalışma Ue açılutı>ilıb" 
çı:rorlardı. Sert bir yayla havası bütün hule gelmiştir. Gerek mttlhukathın, ge~ 
varlıtını riisgann sesinde ve sotutun rek Tröbzondan r..rzururna gelen potaır 
;lddetinde hlssettlrlyorda. ıar yolların muhtelif yerlerinde kahnıt-

0 herelimef9 içinde yan ıözle bu sı- iardır. 
((Alttanıfı 3 iJntDde) eak mernlekl(t muhaciri hayvanlara. bak

tım. 

Sünnell ve mahmur ıöderhıi kırpış· 
1ıarak birbirlerine sokulma,lardı. Sıcak 
ve müteharrik kumlar üzerinde yürümek 
\çln yaratılmış ayakları buzlaşmış bir kar 
tababst üzerine yayılmıt duruyor ve de
veler bu hallerlle Sleakla soluk tezadının 
'ln canlı misalini veriyorlardı. 

Bu misal bana Dofu ile Batıvı dil -
,ündürdlL Kop dalının tepesindeki El' -
~m hududu Dolunun batlanrıcıdır. Ve 
.,radan bu tara.fi bir çok kafala.rda hllA 
"ılr korkular memleketi olarak ya.-mak
•.adır. Sotutfle, brlarJle, yol vermlven 
ial'ları ve re~lt vermlyen sularile. Daha 
'le bileyim. sayılamayan ekslklllder"l"' 
memleketin bu tarafında bulunman1n bl• 
"ıahtsl?.hk o1duiu kanaatini bir cok ka
falar hfr haktkat olarak kalml edlvo•Jar. 

Onlara develeri r6sterellm ve diye -
tim ki: 

- Snurunu kullanan lnc:an deveden 
•lbette )'ttwldlr. Ve !'!,ıurunu k11tfanan 
•.,unın ınn'hltfne lntlhak kııhlUvetl •1bette 
bir devft11lnldnden kat Irat füıtündll.r. 

Kaldı ki nM11 "f! b•• n11h11"nem. ne 4• 

~orhlar ,-. ••hfetler ""'"''"''· 
UllADaDMll 

Yeni Dağcılık 
Ajanı anlatıyor 

Yeni Dağcılık ve Kagalıcılılc AJ4nı 
TAHSiN 

[Spor dtunlannuada okupnu] 
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ET MESELES i EKO OMİ 
• .. •. • • • "' •o • • • • ' -'r•,. ~ \,, • -

1 Hınıstaki e~ki Ermeni 
mektebi binası 

(fJsttnrtıfı 1 incide) Baylar bir~ da esnnh düşünelim ·,;e 

.Biz bu monakaşttda baştan beri mu-!gözbebeğimiz köylOmüznn: (Kurban ol· Yıkhrı]~rak taşlarile yeni 
iıaf,ıZt! ettigiml.z bitarufüğımızı }ine j :l~U~am 1'.aragöz~ne ) dedigi kırmızı ine- bı" na vapılacak 
bozmayor ve Refik Çiğ, in mel-tubunu da ğ:ını de dllşUnelım. J 

oldu~ gibi sttlılfeleıfaıize geçiriyoruz. 1 Bu hııklkat karşısında içi sızlnyan Vihlyet Umumi Meclisi evvelki gün Vali 

Memlekette milli ve 
yabancı sermaye 

Bu vazifeyi yapuıken et fiyulhm 
1 
bir yu~thış sırattıe bitaraf gazetenizle Haşi::? İşcunın reisliğinde içtima etmiştir. 

münakaşasının aldı~ı yeni mahiyeti ve g~ne bıtııraf olan mektubumun neşrini Ağuç bayramları için vilayet bUtçe· 
Yazan : Hukuk Dol,toru 
ZÜBEYiR TALHA Al\ER 

bununla nçılun yeni me\•zularu <1a sabi- dılerim . sine tahsisat konması hakkındaki Zirnat 
telerlı:nlz~ açık hulunduruyoruz · Kavaflar cadde:sinde 6 No. lu yoksullar VekAleti tezkeresi, Lise MiidllrlOğUnün Li- Bir memleket dahilindE>ki sermaye 

1 

İşte aradaki bu fark HUkOınetimiz 
Rt-.:fı'IK ÇIG'l.N MEKTUBU idare ve yazıhane ~ ahibi vekillik eden sedekl fakir talebelerin kitap ve kırtasiye- hareketlerini tetkik ederken ilk tarafından nazara alınmış ve pek isabetli 
r DOGU) Gazetesi ytızı işleri REFiK Çlö lerlne yardım etmek U.z~e. bütçeye tuhsi~at önce nazarı ltib ,ıra alınması icap eden hareket edilerek lsveç grupunun verilen 

müdür/ü"üne 1hsnu Chıislf uin mektubu konmusı h.ıtkkında teklıfı, Ollu Hıtlk~vıne şey, hu sermavelerin menselcrfni, yani hatlarımızın doğrudan doğruya HUkO· 
11 yardım edılmek Ozre tııhsisat kabulll hıtk- J • 

Ihsan Cinlslinln et flutları hakkın· hısnn Cinlsliden dün ~u mektubu al- kmdaki Oltu Oyeleri bıkrlri Meclisi Umu- yabancı veyn millt olup olınadıklıırını metimlz tarnfındım inşasına başhınmıştır. 
daki yazıları doğrudur. Onun iddiasına dl.k: mi azahtrlle DaimT Encü~ten tızalarının araştırmaktır. Saniyen sermayelerin men· Milli sermayelere gelinre, bunlıuı 
ve me2buhu kayıllttruı11 nazaran yevmi· D i t 

1 1_. · Ocret ve maaşlarının tezyit edilmesi hak· şelerl meselesi memleketlerin iktisadi btıyük, orta ve küçük sermayeler dJye 
3 4 ·ı k dl y· k d. 0 11 r.ıze es Ynıcı q&erl l\llrdürlUiüne . .. ye • sığır kesı me te r. ıne en ı ., • kındaki Meclıs uyelerlnln takriri bUtçe vaziyetleri ile de razlasile alllkadardır. Uç grupa ayrılabiliriz. 

lddialurına göre 4 sığın 400 kilo 0111· Bayın ga.zeteniZln ı mart 938 ıgünlü Encomenine huvıile edilmiştir. Mesda Fransa gibi bünyesi Jktisaden te· BUyak sermayelerin mUhlm IJlr kıs· 
ruk kabul ediyorlar. Ve bunlcır<hm yağ nüshasında Hacı Taftalının yazısına. ce- Bundan başka Hınısta metruk Er- kemmül etmiş bir yerde yabancı serma- mı ekseriya kendi vatanlarında iş gör· 
deri ve saire çıktıktan sonra etin k'losu 1 vap olarak derim k:1 etin kilo.sunun 15 m~ni mektebi binası~ın yıktırılarıtk. elde yeler devletin lktisııdiyatı Ozerinde fıızla meyiı_; hariçte çulışan veya devletler 
12, kuruşa kalıyor ve 100 paru furkile 1 k11,..,,,.,a satmak ibJ b ti ti k _ edılec~k taşlunn yenı yapıl~c~k bınaya 

1 1 
• - ....., g u care n ço ge sarfe<1ılmesıne kar~ r verilınıştır. mUesslr bir rol oynıynrnıızlar. Hıılbuki arasında scrmnye hareketlerini doğuran 

15 kuruşa pek a a satı ır, dıyorlar. nLş hududuna kar"ı ...,ok cliz'i harek' t olan m ıA R d b ı ve daiınu fazın raı'zler aranıak ı·çın hic· 
1, • 4 d lı 

00 
1 ... v . .. • esl. a oman ya a ya ttncı sermaye e-

.vemek kı sığır an 8 nan 4 ki· Şl vaziyet dolayıslle köylün" n zararını kanaatinde değilim. O tliccardır zarara · ıu k -ı ı d' o ı · ret eden sermavelerdir. lo elin sıırfıyuUl~ 10 Ura bır .kiir temın ~ . , rın ro ço mu ı ın ır. sınan ı ımpara· ; 

d
.
1
. u 

11 
y 

1 1 
mucip olacağından bahsediyorlar bunu tahammüIU vardır. Bız esnafız, satışımız tor)ul\.u zamanında ise TOrkiyede yaban- Ortn sermayelere gelince bunlıır 

e ı ıyor. J:JU gOze u nız mem ekette 30 ' d 6 · 

d b t -• k f d ne maksatla söylediklerini ben de çok iyı I urdu. (200) nüfus sefil olacak, rekabet cı sermayeler hUHımet iktisttdiyatı oze- ekseriya milli hudutlar duhillnde çalı· 
ve ll a tt.utt usup esmı ı vür ır. Bu · j , 
10 1

. ,,Ç. • 
0 

k b t k 
1 

bmrım. Bu gibl münaılcaşalarda sözd~n Yüzünden niçin böyle zarara girelim. Şim- rinde mOesslr olmak fle iktifa etmemiş- şırlar ve devletin iktisadi bUnyeslni yak· 
ıra .~rı i:i usa at u s m edersek 

b b k b 33 k 33 ı k 
ziyade flllyatın iltifat görüp yer tuttıcağı eli o tek başına bUtUn memleketin etini !er bir çok entrikaların çevrilmesine bi- seltip samıyiinin mühim bir kısmını elle· 

e er usu a uruş, sunl m ar ' · 
kllıır. Şıwdı : p.e.k tabit bir ahvaldir. satıyor. Az da kazansa ısa.r eder. Onun tek le sebep olmuşlardı. rınde tutarlar. Küçük sermayelerse da· 

Kuzunç, icttr ve sair beledt vergi· Ben şah.san köylü ve mU.stahs111m. başına, a.ldığı ka.rı bl:z 40 .kasap paylaşı - BugUn IIükOmetin takip ettiği kuv- ima milli hudutlar dahilinde kularak 
lerle muh.tfüef lıir kasap y~vmiye ::s3 Hayvan ticaretinde genişliğe kar~ gerek yorduk. vetll slyııset sayesinde TUrkiyede ya- ikinci derecede gelen işlerde çalışıl'lur. 
kuru~ · 3a suntimle çlrttk ve işçi ncreU benlm etin kJlosunu 15 kuruşa satmaklı- Köylünlin de tundan mutazarrır o - hancı sermayelerin siyasi roller oyna- Her yeni memlekette olduğu gibi 
vtır~H5k kesır nutuı>lu aılesıni mı geçm· ~ım ve gerekse Hacı Taftalının hayvan lacağııu unutmamak lA.zımdır. 1 ması meselesi, artık tarihe karışmış ve Türkiyede halen büyUk ve ortıt serma· 
dırı:;ın? . . . . tiearetlle Lştlgal etmesi lA..şey kabilindenj Şimdi ben tekli! ediyorum: İhsan Cl-

1 dUşUnülmesi bile lUzumsuz bir hal al· yelere tasadüf edilememektedir. 
.. . Bu suretle t.bsan Cfnıslının tezlnı bil~ olması it~barile hayvan alım satımına zer- nısu 13,5 kuruştan •bana et vers:!n, ben de mıştır. · Mevcut koçuk sermayelere gelince 

fııl ıstıat edecegıne ~Up~e yoktur. ÇUnku re kadar olsun bir tesir yapmıyacağını, onun istedi~! ıgibi 15 ku~tan satayım. ı Bugün memleketimizde bulunan ya· bunlar birleşip uzun müddet kAr getir· 
yevmıye 400 kil~ eti .ıo kuruştun. sutd· bu işten anlıyanlann takdirine terkede- Bana altmış para yetiŞ:r. bancı sermayelere gelince, bunları ya- miyen ve risk ihtimali ohm yerlerde 
c.sk. l.ı:,ttn t;ını::.h ıo ura k.Ar temın et· 1 M t zd ki ı 

1 
. rlm. Şurasını da HA.ve ede~ım k1 Erzu • aruza ımın gazeteni e neşrini bancı borçlar ve yabancılar tarafından çu ışmadıklurından TOrkiyede maden iş· 

~k~t:n s;nra bu y~e, ~· tıct~ti .k~ttk:llı rl'mda satılan hn.yvan !tatlarının yUks-el- dilerim.,, ı yapılan işler diye bir tııksime tabi leri ve ağır sanayiin kurulmusına müfit 
u um a yupytır. e ır alj a ı 1 uş m~si ve dUşınesl anc-.ı.k İstanbul plvasa .1 A. Dfzlek tutup tetkik etmek daha doğru olur. olmamaktadırlar. 

vurmuş olur. ani hem ortaya atlığı te- 81 E 1 İh - ' Gö UI" ki · · . 
1 

sına bai'7h '.bir .keyflveW.r. BinaP.tıalevh r nurum u san Cinlsllye Teşekkürl Burada yabancı borçlurdan maksa- t r uyor sanayı pianımızın çı· 
2~1r ısb:t etmiş : up, he~ d~ yeKvwiye Hacı Taftalının nak$ı ber'ao kab!lln.rfı>n Ediyor dımız eskiden, yani Osmıınlı imparator- · zilınesinde şahst teşebbüsleıfo yapılabi· 
: ıru . uzuna~u nıu~~efıt 0 ur. r asap- oıl'-zlPrle kPI1'dfni m~nl etmek surPtllc DUn et me.selesi hakı'k.ında aldığımız luğu zamanında bütçe açıklarının ka- lecek işlere kat'iyen mani olunmamış 
ar da ı~sız Uka ır ve t: ew? wiyetkı. Zltı1·u· beyhude haı:ta olmamasını rica e<l~rtm · j aşağıki mektubu daneşre<iiyoruz: · j pıınması için Avrupa devletlerile akte· bilakis hükQmet senelerden beri fertler 

rele duşer. wurundtt mı çnu u et h· · · . · · - · t t d 1 
C 

. . . hl Yukarıdaki yazıla.rımın gazetenizde Bir kaç gündenberi gazetenizin su - dılen istıkruzlar netıcesl Turkıyeye gi- ara ın an yapı an ve bu suretle atıl 
sısn ınıslınıu yedı ın sarmdudır. Kas..ıp 1 1 . b d h D · kala t b ı kurtoınuİuızki yaı.ısın. neşrlle yurtdrujlarımızm Erzurwn Yeni _ tuna rında et mese e~ hakkında gördU - ren ve a e u Oyunu umumıye namı n serve men a arının meydana çı· 

liu hais.ılı.llll lı'tçen ·un kurdaşı HO· kapı caddesi Muall!:m mektebi karşısın _ ~üm yazılar üzerine bir kaç sa.tır da ben altında başımıza bela olan b:.>rçhtr de- karılmasını .ve boşluğu daima hissedilen 
seyin Cınısliye llıZettıın t. !fonu '«buyun daki dUkkAnımdan 15 kuruştan sığır eti- st}ylemek isterim. 1 ğildir. ağır se:;ayhn kurulmasını gözönünde 
dt:<1ı, et sudı)atı bu uc~zluk karşısmu~ nin enfesini almak üzere mllracaatıerinln 1 Halkımızın en mUhlm gıda maddesi Yabancı borçlurdan kastımız CUm· tutmuştur. . . • _ 
çulı'uhr.• tem!.n buyurulmasını ııa.veten saNtlarım- olan eti on be.ş kur~a satmak suretile huriyet hiikQmeti tarafındun aktedilen .Genç de~letlerın ıktısadı _bunyesl 

Bunu da kabul etsek, 4 yerJoe 8 51• la dUerlrn. memlekete yardım lfütıyacını duyan ve istikruzlarla elde edilen ve iktisadi Ozeıinde mU~ım rol oynıyan kO.~uk ser· 
gır otsu bılt: ~her dukkaıı buşıull 67 İHSAN CİNiSLt ef.ka.n umum!yeıye karşı iddiasını filen ıs- bünyemizin yUkselmesi için kurulun mayelere gelınce~ bunlar ınOmkun oldu· 
k~ruş ı~oot euer. hu <;ırttk wasrufını I , bat etmek ıstiyen İhsan Cinı!slinin Yeni- fabrlkalttr, yapılan deıniryollarına sarfe- ğu ~adar kı~a bır zamanda fazht kar 
~ıe temın etmez. 12 sı"ır kubul etsek hS8R Clnlsll Hacı Tafta ya kapıdak1 dükkftna bugün et alrnağa git- dilen sermayeler<llr. temın eden ış~erde çulışırlar. . 
yıne bcber haŞ<sba 100 kuru~ kular. Bu • tim. Dllkka.nda ekserisi ıköylü olmak üıe- l Rusya ve Aluıanyndan 5 senelik ik- Memleketımizde bulunan trıkotaj, 
lOIJ kuıu~tan suydıgıın wasr~flar çıkur· CQV3p Y8flYQr re yedi sekJz mlişterl vardı. Tahminen Uç tisadi kalkınma pliinımızın tatbiki için çorap ve tabii ipek fabrikalarının bolluğu 
sa, kusup )ine cık~uın yuvruiurınu götü· Tuhafiyeci oaztm Tanaçaııdan da .ou sığır gövdesi kadar da et dllkkftnda gö • aktedUen istikrazlar bu meyandttdır. ~u husus için misal olarak zikredUebi· 
receği ekmek plirusını buluwaz. mektubualdık: 

1 
rUnüyordu. Tem:lh b~ında bulunan Bay ' Yubancılar turufından ycıpılan işlere lır. 

Kasaplar liaşkıını . (;emil Tokgözün Birkaç gündenbarl gazetenizde takip Fazlı herkesin ~t<!diğ1 !kadar ve müşterly1 1 
gelince· bunldr yabancı sermayedarlar Her sahada olduğu gibi cümburiyet 

hUkılmeU bu sahttdtt da iktisadi vazlye· 
llmizi derin vukurla tetkik etmiş ve ki> 
çUk sermayelerin ÇHlışma sahalıırını ta· 
mıımile serbest bırakarak Ustelik bunları 
teşviki sunayi kanunundun istifade etti· 
rt:n u"ulle kuvvetlennıE>lerlne ç>ılışmıştır. 

evvelkı gQnkU Kuzenızdeıd mektubuuu ' · ı · 
k d 4 l k d dnk

A 

1 
etmekte olduğu et meselesindeki müna - fazla bekletmemeğe elden gelen sürat ve tarafından yapılan ış erın heyeti mec· 

o u um. wın a u tt an vert- ım 1 1 
dıyvr. l.tsdn Ctııı~lı ertesi ırunkü ID«-ı-: kaşah iddiayı Ba.y İhsan Clnislinin ka - ~Uhuletı gö:ıtererek müşterileri kemall muasının t.ut~rlumlır. Mesela sveç. gru-
tubundtt tıade Cuwhuriyet caddesini un· zandığı anla.şılıyor. Hakikatte tokgözlülük memnuni~etle yola vurmağa çalışıyordu punun getırdıği sermayelerle demıryol· 
lıyor. Ve ~t:bir ufttkmış, yani (Aşkale ve kanaatkArlıktan ba.şka bir mana ifade 90 kuruş mukaltılinde aldığım altı kilo lunmızın bir kısmı yııpılmış ve bu işin 
kazası gil>i yer) herkes wenfaatı için etmeyen bu şuurlu iddiayı gene ~uurlu bir ' et hakikaten :bugün dükka.nıardaki etle - tutımnın mecınuunu f\UkOınetiııılz borç· 
Yenikaıpıya gellrler, diyor. Sorarım: vaziyette lsbatıa halka ucuz ve hususile 

1 
rin Ç(>ğundan daha ıyıcedlr. Bu çetin kış lanmıştır. 

DUnkü fırtınada Mtthııl,e başından, nefis et teminine ılımkln veren değerli günlerinde mUhı':ın bir memleket yükünü j llk bakışta bu borçlar arasındaki 
Gölb11şınadn, Kttrs kapisındun, l.>ere mu 'ıe-mşerimi muvaffaklyetinden dolayı aı- 1 üzeıtne alan İhsan Clnisliye teşekkllr e- fark pek bariz görünmezse de nazar· 

Ha1kevi ten1sil kolu 
balleslnd~n, Gez mahallesinden değil de k1şlarım . der bu yolda muvaffakiyetler dilerim. 1 !arımızı birnz derinlE>ştirirsek ikincide 
kendi d.ukanına . yak.ın olan Yonk8:hh Tuhativeei Aşatı Hasan Basr:l. mahalleslnd sarfiyatın kontrolü HOkOmetin elinde 

Halkevi temsil kolu t'V\'elki ak4am 
boton üyelerlnl çağırarak uzun suren bir 
toplantı yapmış ve bu toplantıda şimdi· 
den sonra en az ayda bir temsil verme· 
ğe kurar vermiştir. Teknik ve temeli 
işlerile meşgul olmak Uzere de · :franslt 
yolları Başkatibi Ihsan Onnvarı rejisör 
intihap etmiştir. 

ma~ullesın~en, bıle kımse ~elmedliınt- Gazlm Tanaçar 36 numarada olduğunu, fak at inşaat tarzının kon-
emınim. Bınaenaleyh : ld b"I 11-· ı ·· b·11 i H ı 

Y k d b 1 h la ık Cemal ALPER tro an kaça ı ecf"6ın gore ı r z. a -
u arı 11 arz esap ma m en, Bir Kasabın İhsan Cinlsllye Teklltl k bl · .. d h · r· t h 

ihsan Ciııisli yevmiye kazanacağı 10 li- bu . t rıncısın e em sar ıy~ m, em 
ra için halkı lıtmaye ediyorum diyt- Tebr'..:z ıkapısmda ticaret yapan kasap Bugece nöbetçi eczane de ınşaatın kontroln tamamıle HOkO-
halkı f'Zlyete snkmak, hem de 30 kasa- \. Dizlek te dün mntbaamııa müracaat ,. • • • . m~tin sıkı nezareti altında cereyan eder. 
bın yüzleri bı la 1 Bürulannı aç bırak- '?derek, şunları ~-öyledi: Cumhurıyet,, eczanesıdır ÇunkU parayı doğr~dım do~ruya sarfe-
mak? "- Ben thsan Cink>linin kazandığı 1 den odnr. 

Temsil kolu pek yakında f tıaliyete 
geçecektir. • 

Edebi Tefrika No: 7~ 
ÇDnkü onun sıkına eminsin. İtiraf etmiyorsun , fakat 

gizliden ~lzliye bu sevglye kanaat getirdiğin belli.. BOttln 
hAdiseler Ressamın aşkını meydana vurdu. Geçenlerde kula· 
ğımla duydum. Onun vurulduğu zaman hastahanede hep seni 
sayıkludığını söylOyorlardı. Buda mı yalan? Yaptığın resmi 
JOrinln huzuruna adeta zorla soktuğunu herkes biliyor. Muşam· 
bası açılıp ta ortaya kendi portre l çıkınca onun bPyecandan 
yere düştoQıjnü zannetmişler. Jüriden bir ressam: •su resmi 
yapan fırçanın Ostat sahibiul selamlamak bizim için bir şeref 
ol11eaktır. diye bağırdığ"ı zaman AttkU Cemalin gözlerinin yaşlı 
olduğunu görmQşler. Eğer bu adamın aşkına hali inanmıyor· 
*8n, SRna saşmaktan buşka elimden bfr şey gelmez yavrum. 
Onu Handanla ber11ber gördOğQmUz gtln •Qene eski rnetrestle 
lıeraber. diye dOşnnerek ne kadar iztırap duymuştun. Hulbukl 
o gOn de aldttnmııtın. Asıl mtlcrtm belli olunca anladık ki 

"' Akif Cemal o gOn Handuni başından defetmekle u~nŞıyormu, 
'Ve kolkolıt gayet neşeli, dost görllnmelerlne rağmen; arala· 
nnda şiddetli bir mlınakaşa cereyan etmekteymiş. Zaten Han· 
dan mahkemede açıkça her şeyi itfrttf ederek: • Ferdttdan 
illynlmasını söyledim, bnyOk bir asabiyet göstererek reddetti. 
Evlenme~ karar verdi~inl, benim ~ evimle alakamın en 
<dotnı hareket olacağını söyledi. Beni ona vurmağa ıevkedcn 
b'a sert hareketidir • demedi mi ? Dikkat et F~rda Ressam 
HandHna ~vlenmete karar verdiğini sOylemtı. Kiminle evle· 
oocekti? 

Ferda beyecenla ürpermiJtl. Genç kadm i14vo dti: 
- Seninle ~vlenmete karar vermişt1 yavrum. Bu mubiık· 

ka'k,, benim dOğQnimde sana :ertesi g<ınü Mecidiye kGyUne mu
hakkak gelmeni, uzun şeyler konuşmak btedl~inf söylemesi de 
ba idi. Orada sana ktskançtıtmm yerstı olduğunu, o rtın 

tflıdlal• "111J91Rnıa teboblnl ıaJlt•o••· ıeııç 'ICllPll blı· 

[3ENvuıMADIM 
bütn alakasını kestiğini söylOyecekti. Eğer o melun kadın. 
o gün Ressamı vurmasaydı, şimdi siz çoktun anlaşmış buluna· 
caktmız. Akif Cemal seni ne tıadar sevdiğ'Ini bir tevkirbıme 
odasında deQ-il, orada söyllyecekli. Sana izdivaç teklif ede· 
cektı. 

Ferda halazadesine itiraz etmiyordu, sesini çıkarmıyordu. 
Fakat uzuayan muhuvereden sıkılmış gibi bir halt vardı. 
Ellerini gOkıOnde kuvuştyrmuı ynzn mahzun bir mana içinde 

hareketsiz duruyordu. Hacer yerinden kalkarak onun yanma 
yaldaştı. Ellerile kolluğunun iki tıırafmı tutarak Uzerlne doğru 

etildi. Ferda onun tahmin ettiğ"i şeyJ söyiiyeceğlni hissetmişti. 
genç kadın dudaklarında korkak, endişeli bir tebessüm beıl· 
rerek fısıldar gibi ıöyledi: 

- Ferda, timdi her şey anlaşılmış bulunuyor, muammanın 
bütün dQğOmleri çöıüldQ. Ressamı Yurnnın sen olmadığ"ını 
anlttd'.lımız gibi, onun seni sevdiğini de öğrenmiş olduk. Temiz 
kalbin, mağrur başınla Akit Cemalin gözlerindeki perdeyi 
kaldırdın, Ona baklkf sıkın manasını ve bunun en gU~el şey 
ol.1uğunu anlattın. Şimdi anla§manız için bir mani kalmadı 
değil mi? Eğer sana evlenmP,k ·ıçın tekrar elini uztttsa .. 

Ferda gayet sakin gOrOnOyordu. Yerinde dotrularnk: 

- Ne tuhaf 1 dedi. Senin bu sözlerin bana baıka bir izdivaç 
teklifini hıttırltttı or. 

Hacer f avaşca biraz geriye çeklldl. Genç kızın babsi detif· 
tlrmo~ lttecHftn& ıaloanrtı, f'or4• ilave o&U ı 

- Yusufun da benimle evlenmek istediğinden ha~rin yqk 
değil mi? · 

Bu sözlerle Haçerin alakasını başka bir tarara çekip Res· 
sama a:t konuşmağa nihayet vermek istemişti. lstediff old'l. 
Hacer hayretle sordu : 

- Şiındl bu da nereden çıktı? 

Genç kız ona tevklfbanede Yusuftım eldıtı mektubu anlattı. 
Konuşurken sesinde kırık bir mana vardı, s(}zn değiştirme~ 
için Yusurun temiz maksadını ileriye sürmesi birdenbire aJap 
duymasına sebep olmuştu. SözOnQn sonunu gözleri dalarak 
bitlrC:i : 

- Yusuf muhakemeden sonra benden haber bekliyordu. 
Ona izdtvac teklifi hakkındaki kararıma ve mahkemenin neti· 
cesini bıldlrecektim. Hastahk mani oldu.. Şimdiye kadar da 
yazamadım. 

Ferda sustuğu zaman Hacer bir şey söylemedj. Dalgın bir 
hali vardı. 

Babce iyice kararmıştı. ikisinin de yllzleri ~aranh}tta daha 
.<Juraun ve dllşUnceli görünöyordıı. 

Ferda karşısında kaşları h1tfif çntılmıı hareketsiz duran 
hnlazadeslne bakıyordu. Hacerln Akif Cemal hakkındaki botnn 
sözleri doğ"ru idi. Ressamın kendini sevdJğine inanıyordu. 
Fakat onun!~ anlaşmalulı ve birleşmeleri ibtlmalini dOşünJince 
bu hiç olmayacak bir şeymiş gibi garip bir }Jeyecana dUfij· 
yordu. VJcdım azabı içinde idl. )'lessama ~evkifhanede 
söylediği sözler aklına geliyordu. Ona az mı hakaret etınlfti 1 
Akif Cemalin yozn bembeyaz, koyu ıncıvl gözleri l}udutsu1 bir 
iztırap içinde mırıWandıg-ı sözlerl lıatırlıyordu: • Apl11ffmJvQruz1 

demişti. Sana yaklaşmaJc için yaptıtJm tıer bare~et aramızclakJ 
uçurumu biraz <!aba genifletmekten bafka bir işe yaraı:QJ)Or., 
Ferda bu sOılere timdi hak veriyordu. 

' ( Ar•ill' var) 
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EN SON HABERLER.9 
Cenubi Amerika muhacir 

OÖU 

Kop yolu 
gene kapal ı 

(Öst tarafı 1 incide) 
Evvelki gün Erzuruma gelmesi 14-

zımgelen posta bir müddet Gnmoşhane -
Bayburt arasının geçilmez hııle gelmesi 

•ı • • • • yüzOnden GümUşbanedc beklemeğe mec-

ao" n -'eri mesını ıstırvor bur olmuştur. Bu sıradtt post~nın ~ızak· 

3 

MUHAB1RLERtMlZDEN MEKTUPLAR 

YUSUFELi 
Çoruhun en sarp mıntakası, zengin 

ormanlar, bağlar, bahçeler, nefis sular, 
fakat bir de yol sıkıntısı ... işte Yusuf eli! C5 . a ~ 'J larla bile yoldan geçirllmesıne ımklin 

. - d k · · k d bıısıl olamamıştır. Hemen ıtırat edeyim ki, Ç-Orub vllA- 5172 nüfus mevcut ıolup ouna mukabil 
"-- Cenevre, 28 [ A.A. ] - Cenubt Amerlkaya muhacır ':0~ erme ıçın yıı m a Nihayet posta GümOşhaneye eriş· yetlnin 56 köylU ve son sayıma göre yalnız Erkinlste nahiye teşkllAtı ıvardır; 
-.qevrede bir konferans toplanacaktır. Bu konferansa butun mlllctler cemiyeti 1 d b' -dd t d k l "' 
llt) d 1 hOkQmetleri de mezkQr m şse e ır mu e ora a a ma&a 30903 nüfuslu ge~ bir kazası olan Yu ~ diğer köyler Öğdem merkez Jtazasına ball'· 
k 1

h iştirak edecektir. Avu5turya, Bollan 8 • Po onya • 
1 

mecbur olmuş ve Salı günü akşamı .ufeU mıntakasını, ~an zaman duydu- dıdır. 
onreransa i•Urak edeceklerdir İtalya ile Almanya murahhtı5 gondermeyecek e· t 19 dd l i d B b tt ı 

tını "' · saa ra e er n e ay ur an ayrı • ~um bunca arzuya rağmen .gezm~ ve gör- Bu 56 köy ve 20908 nüfus, kesafetle 
bildirmişlerdir. mıştır. Don saat 3 e kadar posta Kopa nüş değilim. Fa.kat bu, Yusufelili hem - 2575 kilametre murabbaı gibi geniş ve çok 

lngilterenin Roma Elçisi 
londraya çağrıldı 

kadar gelememişti. ;erllerimden ve oraya giden, gezen ve sarp bir arazı Uzerlnde serpllmt.ş bulun -
Yollarm ne zamana kadar açılacağı Iörcn arkadaşlardan edlndfğim 'bllgi ve maktadır. 

~imdiden kestirilememektedir. Mamafih ':anaatıarımı, Doğunun sahifelerine ak - Öğdem kru:a merucezlnln Ersls lstika-
bava yumuşamış ve güneş yüzQnQ gös· ttı A. ı t k ı 
termi~tir. Açına faaliyetine şiddetle ~e nneme m n eş i etmez. metinde en uzak .kt;y olan Çoııgense me-
germi verilecek ve mümkün olduğu ktt- Çoruhun, ıhattA Doğu cll;'1rımn en safesl 15, Sarıgöl lstlkametınde Hevegi 
du snr'atle yollar açtırılacaktır. ;arp mınt::ı.kası; .gökleri delercesine 'fır - Klsklme mesafesi 20, Eı'k.1n1s1n Oğd.ar kO· 
Uamlardan atılan knl'ln.r kazalara amış dnğlnr. dar ve derin vadtler, dik yUne mesafesi 12, kendi mınt.aknsındakl 

Londr2 , 27 [ A.A. ] - Buraya gelmiş olan fngilterenln Roma bUynk Elçisi 
ftaş\'ekıı Çcmberlayn tarafından kabul edilmiş ve elçi ltalya hariciye Nazırı 
~~nt Clyano ile yaptığı görnşmcler hakkında izahat vermiştir. Öğrenildiğine göre, 
-ri gelecek, haftaya kadar Londrada kalRcaktır. 

sc.bı•p oluyor ··am~lar, zengin or.manlPr; tllrlü türlU en uzak köy olan Cllcime mesafe.si de 6 
Geçen gUnkü sayımızda damlardan meyva ve sebze yetiştiren bağlar, bahçe- santur. • 

sokakhıra kıır atmak usulünün önUnt- ·er, lkıvra.k Çoruh ta dahil olmak üzere Bu sarp ıve dağlık mıntakada gerek 
geçilmesi lazım ~elctiğinl bize vaki olan ·ıer yer ve hattı 24 saatUk gibi kısa bir umumı 'Yollar ve ıgerek köy yollan patika 
bir çok şikQyetler üzerine yazmışdık. '11Uddet içinde zaman znnıan fışkırıp çağ- tabir edllen dar, uçurumlu izlerden iba-ç • t l • H J Bu şikayetlerin ne kurlar haklı ve 'ıyan sular, 15 evllden 450 evliye kadar et ıolduğuna göe bir nüfus veya bir tapu 

ın avvare erı uç Japon yerinde olduğunu her günkü vak'a· "lluhtelif cesametteve 1herbirl genl..ş saha- Lş1 için bu uzak mesafeleden kaza merlte-
'J J lar bir kere dıshıı isbat ediyor. 'arda teesstıs etml.ş köyler; rıeki, çalışkan, • • • b d l Sokaklara dökülen karlar yüzUnden, -nutıak bir asayiş ve sUkQn içinde asil bir zıne gel!p gitmenin köylUye ne eziyetlere 

t ve ne fedaıka.rhklara mal olduğunu kolay-gem ısını a ır ı ar zankahmn gidip gelişleri d7 ~ehlikeli ~alk yığını! cacık takdir edebl11rlz. El1kin1sten başka 
bir hısl almıştır, Geçen gOn ıkı kttdın Geçen sene Vali Refik Koraltın Yu -

[ dxk- nahiye teşkih\tı olmayan bu .genlJJ mın -
Hankeu, 27 [ A.A. ) - Hava kuvvetleri karargahından bllciirlldlğine göre, ıanka ile ge irken, s~kak~ara h v u· ~urellde yaptığı bir tıeftl..ş seyah~tınden takada ldarı teşkllAtıa halk arasında köy· 

Clıı tayyareleri Buğonun 20 kilometre mesafesinde ve Yangçe Uzerinde Japonltsra le!1 karların husule getı~dlğı _tnm~E'!kler 1öndüğll zamnn karşılayıcılara (UQnıak- terin imar ve tarihi bakımından çdk lü -
llctdetU bir taar uı yaparak iki torpido muhribi ile bir topçekeri batırmı~lardır. y~zünden zanğanın ~evrılmesı nzerine •an gellyorumı) demişler, ve her hangi zumlu olan sıkı irtibat '~inin de lAyıklle 

r bır kaza geçirınlşlerdır. ">ir zehaba meydan vermemek için ~erhal ~ 
Çlne Gônderlh!n Silahlar Zanğada bulunanlar kıızayı zararsız 'blllrsiniz Od, yeni söz dergisine ~re uç- temin edilemiyeeeği şl\phestzdlr. 

it Tokyo, 27 [ A.A. ] - AJans Domel, Çi~gtav'ın işgalı sırasında ln2:iliz tUccar- atlatmışlar ve sadece korku ve heyecan -nak. cennet demektir, benim ıgıttlğlm ve Senede en az iki defa "kayıma.kam ve 
._:ınan Çine silib verdiklerini lsbat eden bırçok delatle tesadüf. edlldığlnl btıd.lr· geçirmiş olarak kalm~şlarstt da, ~u hadi· .,.ezcllğtm Yusufeıt de kısa bir ifude ile işte dört de!a da na.hlye müdürü tarafından 

ktedlr. Çlngtav yollle Çine Belçika ve Çekoslovakyadan sılQh gönderlliıği se tehlikeyi açıkca go3termektedır. "ıudur, o.rkııdaşlart) diye Yu.sufellnl zarif ziyaret edllmlyen, ihtiyaçları mahallinde 
~~lınıştır. Diğer taraftan lnglltere Hongkon~lttn silah transitini yasak etmek . Dün de ınııtba_amıza ilk okul talebe· 'lir şekilde tarif etm~lerdi. tetkik ve çaresi yine ~rinde takip ıolun· 
~Yle dursun, bilAkis teşvik ve teşci etmektedır. sınden Sabatıaddın_ Sanı var. ml\~acaat Fakat· bu tabıt -gUzelllk }>u~nkü ma~an bir köyde, lbWıassa böyle geri kOy-

~ürahhaslar 
dönüyorlar 

Atatürk'ün Balkan 
ederek, mektebe gıderken, bır evın da· ... li 1 ',_ .. h ha g1 'bi b ıerde köy yollarında köy mekteplerinde, 

- l k ı d · r.. ·.ıa Y e ancaA., o ua er 1 n r .mec u- • • 
romdan uzerlne atı an ar ttr an şıkcavet i t lt d bi k günlU.k bir ,....... k sağlık ve sosyal Lşlerinde inkişaf, dirlik ve 
etmiştir ,. ye ıa ın a, r aç . llC'va -

· '<uftan sonra ıgeçen ıgtden bir ziyaretçinin dUzenllk beklemek, köy muhtarı ne kadar •} • T f t • k b • ı • ı.?ömlnU ve ruhunu okşar; fakat, Yusufe- faal ve köylü ne oka.dar ~1 ve menfaatini 
gazetecı erıne e iŞ mu a 1 1 llll hemşerl, bu güzel tabiat ve bu ucsuz mildrlk olursa olsun, fazla ve faydrsız bir 

k k ı 1 h 1 IJucaksız hazine üst'Unde, muhakkak ki, itimattan ibaret kalır. 
(tlst tarafı 1 incide) yü Se SÖZ eri - a 1 nan arç ar bir ok mtı.,<'!killlerle karşı karşıyadır. Bu itibarla. Yusufelide coğra!t taksi· 

~••ekil istasyonda Vali ve Belediye Muhasebei Umumiye Kanununa ek Yu~ufellde kaza teşltflA.tı 1884 tarih- meııygwı olmak il.Zere meselA., biıt Erslste 
~~il ile lıtanbul komutanı ve bOtün Is~ (Cst tarafı 1 incide) kanun Vilayete teblig edilmiştir. Bu ka· terinde yapılmış, 8 <Sene Öğdem ve 34 sene ve diğeri Sangölde birer nahiye te.şkilA.tı 
1 btıldakl konsolosluklar erkanı ve Yu· Filhakika Balka.n antantı büyük Türk nuna göre, mukaveleıwmeleri mucibince kadar da Ersis .merkez olmak üıere Er • yapılması suretile kazanın biri merkez 
,:ıa,.. tebası, matbuat mnmessilleri ta· .mıııetınln ve 0 milleti derin vukuf ve ileri imtiyazlı şirketlerle mnteahbitlcrden ter- ~urum vUA.yetıne ba~lı kalmış, 1925 te nahyle olmak üzere dört nahiyeye aynl-

lldan kar,Jlanmıştır. Askert kıta lh- görllfle idare edenlerin üzerinde durdu- tlş mukabili alınan mebıtliğin bütçe ha· 'llerkez tekrar Öğdeme alınmak suretııe ması mevcut ihtiyacı karşılıyacak gl1zel 
~•111 resmini yaptıktan sonra, Başvekil ğu blr idealdir. Ve Büyük Cümhur Baş _ r~cinde surfı v~ kudrodıı _ gOste.rilmekst- •"eni te~kklll eden Artvin vllAyetlne, 1933 bir kalkınma tedbiri olmuş olur. 
l( ltkadatlan Akay idaresine mensup kanlle beraber bUtün Türk mllletl de bu zm bu kabil şırket ve muteuhhıtler nez· te Artvin vııa.vetlnin lft.ğvl ürerlne esJcl Böylece bir idari taJ?Lme tAbl tutula
~clıköy vaııuru ile Tophane nhtımına idealin da!ha ~n~ bir saha alm.asım ~r· dinde komiser veya ten memuru istlbdıı· 1 lı\yetı olan Emuruma ve 1935 te ikinci cak Yusufellnln ~erkezlnl de halen Çoruh 
lt\.t~lıur, burada da binlerce halk tara· mekle bahtiyardır. mı caiz değildir. Ancak yeni akdolunan 1efa olarak yeniden teşekkül eden Çoruh nehri boyun~ Artvine doğru in.,aatı ller-

'"4lll karııhuımıştır. mukavel4t doluyısile bir mali sene zar· vllAl-;etlne iade ve llhn.k edilmiştir. lemekte bulunan Erzurum - Artvln ·Hopa 
lıt Yakın mazlyt, yakın mazideki Balkan fındu ışe bıtşluyun şirket ve mueatıhil· Gerek kaza merkezinin Öğdemle Er- caddesi ilzerindekl (Vecenget) k:öprüsU 

'f11 isafirler otomoblllerlle doğruca fecaytln~ hatırlayanlar, dün bomba, sllAh lerden teftiş mukubHl alınacak meballğ ııts ve gere'k kaza ıheyetı umumiyestnln mevkiine incllmıek isabetli bir iş olur. Bu 
llittoaıısv konso.osbımesine gitmişlerdir. qürülttlsü.nden geçilmeyen yerlerde, bugün bir tttraftan varldttl bütçeEindeki tertibi 'E-zurumla Artvin arasında bövlece mekik takdirde .ımza merkezi Ers1s istikametin· 
llne lı sonra Taksim Cumhuriyet abide· ;ulh ve sükWı thıwası estiğini görctUkçe, mahsusuna irud kuy1tı aiger htruftan bu ~bi gidip gelmesi Yusufeli halkını haklı de en uzak köye 9, Sargöl 1stllmmetındelt1 
)a Rlderek çelenk koyma mera~lm :!evlet büy11ltlerinln ıh.ak!Jtatl ıgönnek ve mebaliği tecavüz etmemek tlzere lcru olarak kararsızlılk.lar içinde bırak!'n~ış bu en uzak köye 10, Erkinls istikametindeki 
ı,:ı111ıı4 ve bu merasime Vekili karşı · milletleri ba.rı§tınnak hususunda nelere Vekilleri . H~yetince ttıstik olunacak \1lzden ne Ers!Ee ve n~ ~eme 1mn~ eli en uzak ıköye 9 ve merkez ınahlyenin en 
ltli:ll Zevatla on binlerce halk iştirak et· muktedir olduklarım daha.iyi anlıya - ktidro daıresın~e komiser veya fen me· değmemiştir. Bugün ve -yann için Yusufe- ı.zak 'köyllne 10 saat mesafede teessüs et· 

-YUr, muru biltttyln ucretlerl mensub oldukla-
caklardır. rı daire büt ·esınin wdstabdemfoi dıiıne linin .şu veya bu vll~yet meselesi kalma - mlş, ayni zamanda bu gtızergAh Uzertnde 

Hlç şüphe etmiyoruz .ki, blzim Bal- tertıb\erine ~ahsis~ t olanık ' İlave ve tes· mıştır; fakat .gerek memurlar ve gerek ıkısa zaman içinde mü~if birJtasabanın l l .tan ant.iinc.ma kar§l be.s~eaıgUlllZ ~lerln viye olunur. 8'unludttn mütettkib malı halk arasında kaza merkezi ı.,ının daha ortaya ç.ıkması temin eclllmı., bulunur. 
Spanyada dÜŞÜrÜ en 44yrunı aa aıter e&<>-'>t ve muıte1Ut millet.er sene bütçesinin tanıiminden evvel tayin faydalı bir .şeklltle halledllmesl Hlzım gel- Yusufellyl ıgörenlerin, bllenlerin ve Yu -

fJ!YYBrelef ı,,esıeme~teaııner. liwıcıan emm oum cum· 01ununlarııı o sene kudrolarımt ve lınt· diğt kanaatı ve blnnetıce bu Jtararsızlık ~11!ellli he~rllerln hemen h-eyetı 'lunu -

8 · . . . .ııur Rel3ımı.z gazetecıle.re deıruf!eroir k.1: cenin tunzlınlnden sonra tayin olunanlu· halen devam edl,p g'lt.ıme~tecllr. . miyes1 tarafından blr lhtlya9 ihallnde mü· 't 6 lraelon, 27 - Resm~n bıldinldlğı· "Balk.an milletleri ricalinin bu klealiıı rın ikinci müteakib sene kadrohmntt Yusutıell coğrafi bakımdan Öğdem, talaa edllme'.kte bulunan ibu işte natıra ge-
~b re, 19~7 senesi lçınde lspany~l daiınl ıbelcası ~in dalma çatışmaıe.rını ilhalı mecburıuir. Ersis, Sarııgöl ve Erklnls ımıntakalarına lebllen yega.ne bir mahzur varsa, Vecen· 
~ q Uriyetçllerl. dOş~anın 293 tayyıuesı· cuıerım.,, Varidat bUtçesinde nazım varıdal ayrılır .. ~is mınta.kasında 14 köy, 9393 getln sivrisinekli oım~u-. f\l,kaı t::u o sa
ıı-ıtl~tlrmnııerdır. Mılltyetcller de cüm· Dostluk ve sil.kWı ıuzeı şeydir. Fakat unvanı altında btr kısım açılmı~tır. Bu nUtus, Oğdem mıntaka:sında 21 köy, 6913 hada kasaba teessUs etm~ı tt2erine sulu 
lttcttretçUerin ~ tayytıreslnl dnıürmOş· dost geçlnmek, dos~a y~~ ta 'b" • kısma Mw.ıye \'~~aletlnce hususi kanun nüfus, Sarıgöl mıntakasında ıı köy 8851 pirinç zeriyatı da 'kalkacağına göre hiç• 

· ~ araıulusal münasebetlerin araaın- ları mucıbınce dığer Devie.t dairelerı nUtus ve Erkinis mınta.kasında ıo :töy, (Alt ıarah t tncıQcle)ı 
teı C~buriyetcUertp dO§Ordllltl tayya· da belki en aor tef®' tfte BallWl devlet- num ve hesabımı c~bayet edılip bu dal· 
•~ ~tden 1'48 11 ltaıvan 63 sl Alwım r ,~~.. dayanarak reltıre verıltcek vurıdat kaydolunur. 
ı.h.... . . ' ' ıerl bu 2'0r davayı, blrblr.IÇJ,~e • . 
aı J-rtııdır. Altı tane de deniz tayyare· birbirlerinden örnek ve ilham alarak ba· Nazı~ varıdat he.sabında k~yıdlı. va· 
'lltti.rn1'Jıüıtur. Geriye kalan tayyare· şannağa muvaffak olmuşlar, budutlannı ridot .Mttlıye VekQletı ~asraf butçesınde 
ııı .. ~- bangt mUliyete ait olduau anlufıla· i t lt ldıkla.rı n4bl dünya siya- açılmıf olun . husus~ fasıldttn al4kttdar 
~lftı emn ye a ına a a• ' dfaire1tıre tedıye edı.l1r. ' ' · 

r • .setinde sözünü geçiren 80 mllyonlUk muş- . 
l\ie Carnburiyetcilerlo düşurülen tayya- terek blıT varlık hallnde ortaya çlıkmağa Dalre bütçesin~e ~er~~~rlı~ ~~le 
, tinden 82 sl bombardıman, 56 sı da muvaffak olmllflardır. • birer rakarq5~z fasıl .a~ı ır.. u ası lara 
~cı, bırt . - 1 t seferberlik hıımet\erı ıçfn ıcab eden tatı· 

'!Gı., ketır, uçtı de den z ayyare· Yine yakın tarihe bakalım. FllAn Ba~- ı slsat ıcnı Vekltlerl ~eyeti kısrarıle diğer 
'-Ilı· ~ .ıiddetli muharebeler yazın ol· kan devletinin çarlık R~~ e~lnde. rusılla ~ım oinh~JtAle yapılmak surettle 
~~ lllıllıyctcller Temmuz da 78, Aaus- falAn diğer devletin Franst: slyasetınd~ı temin ~~ıu'nur. Bu maddenin bükmO mül· 

\t lb' ~· Kauunsanlde 27 tayyare kay· kuklalık ettiklerini, ve bu yüzden ~e Bal- hak bntçelere de ıamildir. 
lf erdtr. kan mllleUertnln delil, Rµs, tngillz, 1050 sayılı ?4uhasebei Uınl\miye Ka-

n . Fransız S(yaset!n~ J!~lkanlarda çarpış • nQnunun 47 nci maddesine aşağıdaki 
anoığde A.Imanl~r m" o}dp.tHnu aörtırüı. tıkra ek1enmişt1r : 

ti.~ Pançtğ, 27 _ Ser~et Dapçıa teh· At.atllı1t, Balkan ın1lletler1n1n, şimdi· M.ııaşab zatiy~ düyun~ dahi bu mad-
~,..._kt Qiller parıisl reisi Forıter, teh· ye kadar yaşadıklan tarlhln Uzertne rwc· dedekı esa~a tevfıkan cafı sene bOtçe
~ ~Van mecllıii reisi Gray~r·e· Nasyo- seımeıertnl 1.pret b~ ve bunun bör· sinden verilir, Bu kanun 1 Httıiran 1938 
t. ŞO•Jaltst · partisinin Albn nlıanını le oımuı için ~ esaslı ~ taflan 1A • tarihinden IUbaren muteberdir. . 
~~. Fonter ~ mDnasebetle soyle- zımdır, diyor. 

Şehrimizde bir hakem 
kursu aQı laoak 

~ 11lltukta demiştir ki : « Dançıt mın Ve bu temellerl kült~ ve ek<>noıni Ut 
\"-"•n nazı tefi SlfaUle bana her ,a. doldurmağı emre<l1Yot. Balkan devle,leri 
~illllt etllti lçlP. k'ndislne t~tekkpr aıyaıst 1ıahadald balblı.kla.rın\ kültUrel ve 

'ltflQı, • e.kon<>mlk r.abıt:alarla da satıa.ml&fiı.r • Şebr.mizde pek yakında maçları idare 
- ~'Yaer serbest tebrln kanqnu eaas\· mak için, adnnlar atmaöadırlar. 8lyaat edecek resmt hakemleri yetiştirmek içle 
!S:libinoe icra kuvvetinin ep b\iy~k gayeler Urtlaadt ve kültürel desteklerle de bir hakem kursu açılacaktır. Bunun S it, Forster bu nutku ile ilk defa kuvvetlendlrUdii~ t.a.td1rde mUfterelt mllll için futbol ve atletizm ajanları fe:1eras· 
'~·. icra kuvveti relılnJn de kendi h!llır &Jnl P~ mUteveccılhen zeveban yonlan mDraoaat edilmiş ve hazırlık-
~,, tabi oldupnı 101lemlf bq. hıUndt aPtü\ır. j lmnı billrilmlştlr. Federasyoadan tali· 
~trı · - CIUD 1&MM •' ı•llr ı•l11tı f11Uf•t• ı•~lltotkUı\ 

BENiM GÖRÜŞÜM -
Ygt ve~ miyen geçitler 1 

\ R. Fethi T AŞKIR 
1 

Doğuda kış, korkunç lılr cellQd 
giht, geçitlerde yollan kesen ve her 
türlü gidişi gelişi kabhar ve zalim 
pençesile durduran bir pkt idi. Kar
lı ve fırtınalı aylarda bazan haftalar. 
ca müstehzi fırtuıaların hnknm sOr· 
dUğO diyarlardan ne bir kuş uçar, 
ne de bir kervan geçerdi. 

Bütün ümit, bir kaç kahraman 
kııağın bahtına takılır, kalırdı. 

Hasankale }lınıs arasında Ağvi· 
ren, Karoköse Erzurum arasında Ta· 
hirı Erzurum Hını5 arasında Palan· 
döken, Bayburt Erzurum arasındi\ 
Kop; Bayttılt Diyaclin yolunda Men· 
direk \e Aladağ; Kılıç, Iğdır, BayaN 
zıt yolu üzerinde Çengel gedikleri 
Ziğttoa, Karakaya çığları; masum 
ve mütevekkil Doğulunun her dOrlü 
iktlssdr ve ietimui hareketini ttrpan· 
layaD birer ıebanl idiler. 

Arlık yirminci yüı yıldUnyasının l 
Ostnn tekniği bu tarihi ve tabii cel· ! 
tatlan tepeleyecek kuvvet ve kud- ı 
reti haizdir. 

Doğı n·ın hareket ve nmıt kapı... \ 
lannı insan z~kasının doğurdugu si· 
lAhlarla açmak ve dalma emniyette · 
tutmak bugün bizler için bir az da ı 
insanlık borcudur. ] 

Ciddi bir uğraşma \'8 ç1llııma 
sayesinde en kara kı, gOnlerinde ; 
dahi Doğu geçitleri yol vermeye bef· 
lıyor. Yani bir başka tabirle Do~ 
nun tımlt ve lktisad kapıları, bahb 
gibi oçıhyor. 

Nafile mağrur olmuym geçitleri 
onn gelecek, kış günleri sizleri 
bekleyen tabi! ejcterleri yeneceğiz. 
Çünkü yDrOdüğOrnnz gaye yolunda 
bir gün dahi bekleme~e tahammülü· 
moı yoktur. 



DOGU 

1 ~. iP. o ~-ı _____ • ___ , Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 

YUSUFELİ 
(Ü11tlnrafı B ı'incüde) Mntenhhidi nam ve hesabın• 

kilo sade yağı n~ık eksiltmeye . 
muştur. Tahmin bedeli-o 1-9000 ~ 
tonılnııtı 975 liradır. Eksiltmesi 6 • 
938 Cumartesi saat onda Erzurumgücü K übünün 

kayak eğlenceleri 

1 Hazirandan itibaren tatbıkına 
başlan:ıcak olan talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. Alllkadarlar kendile
rine alt olan kısımlar içitı şim

diden hazırlıklarım ynpmağa 
başlamalıdırlar. 

ehemmiyetli blr şey de~ldlr. Bu. bahiste 
Hopanın Kemalpaşa nahiyesinin iki sene 
evvellki Bivrisinekli ve sıbmalı halile sulu 
p·\~inç ekim1 menedlldikten sonraki bUtün 

dı :ışen ve iyil~e havası bir nll-s~ı olmak 
üzere gösterllebllir. Buua mukabil Vecen
get köprü başı mevkllnde karşı karşıya 

ve yanyn.na olan Ahlat ve Şadut köyle -

Askeri Satınalma komisyonunda 
caktır. Şartnamesi her gDn koınil4 
görUlebilir. (No. 122) 

ERZURUM YALILISiNDEN:, 
Avcılarımız karın fazla yağması 

yüziinden köylere gidemediler 

314- Yenilecek şeylerin vitrin
lerde ve salonlara girmeyenlerin 
görebBeceklerl yerlerde teşhir edil
mesi yasaktır. 

315 - Kaplar kalaylı ola-

rinln lkl yli2c yakın ~ ve 1120 nüfusunu 
Eel€'Cliye teşkilfttı içinde alnbl.leeek ve her 
dem inkişaf hamlelerini ıgöstereeek bir 
kasaba meydana çıkacnlktır. 

Halen .merkez hlzmetini gören geniş 
snlıada dağılmış niha~t seksen evli Öğ -
demden, yarın için milll şose ehemmiyeıi-
11i alacak olan Erzurum - Artvin cadde
c;tnden 20 kilometre sapa atala.cağı için. 
elbette ki bu inkişnf beklenemez. 

Erzurum - Tortum yolunun .tı 
ldlometreslnde 1257 lira 26 kuruş 
keşifli ayakları kl\rgir- Tubliye ı-
Potrel, dösomc ve korkululdarı 
olan 4.00 metre açıklığındaki kÖ 
yapılması oçık eksiltme usulü ile 

Cumartesi ve Pazar gnnlcri için Böl· · veslendiler ve her ecemi gibi dOşe dU
genin hazHladığı bazı spor proğ'ramları şe, fakut seve seve sırntlıırca bu güzı>l 
bir haftadan heri durmadan yuğan kar sporu yaptılar ve şimdiye kadar kayak 
ynıünden yapılıımamış, fıtkat spor hare- sporu yııpmııdıklarmdan mUtevellll te
keti ve huıllyı>tl durmamış, avcılar ıkl e~sürlerlni de saklam>ıdılar ve hepsi ge
koldan ve şehir dışında Keklik ve Ör- lecek hufla kttyııj:{a çıkacaklıırını birbir
dek avı yapar11k akşam bol uvlarla dön lerlııe vadediyorlurdı. 
dükleri gihi, Erzurum GUcü kulOL-0 de Ôğle : Yemek vaktı gelip geçtiği 
kendi k1tyakcılım arasında ve topduğın- hAlcle kimse bu tatlı spıJru bir saat ol· 
da bir kHyuk b;ıyramı tertip etmi!;)tlr. sun bırokm11k istemiyordu. Fakat gctir-

cak, sofra ö:-tulerl, peçeler, mut. 
bttk takımlan ve mutbak her g-Un 
yıknacak ve ıcubedenler ütülenecek
tir. 

316 - Birinci sınıf lokantacı, 

kebabcı, aşcı ve işkenbeciler de da
imi bir t,.amaşırcı ve UtUcü istihdam 
edilmesi mecburtdlr. Takımlımn pis· 
liıtlnden lşhu yerleri işletenlerle be· 
ruber çamaşırcı ve UtUcUler mesul
dllr. 

Yusu,feUde yol boşlı başına blr lhtl -
yacı tebarti.2 ettircbllmek için halkın ge
çim şartlan, arazinin verlm kab1liyeti ve 
mahsuHi.tı üzerinde bir nebze durmamız 

meye konulmuştur. 
1 - Eksilmesi 3 - Mart - p,S 

şembe gl\nU saHt 14- de hükOmel 
ğ'ı lçlııde Vilayet daimi enciirıJ 
yapılucaktır. 

2 - f stek liler lıu lşh~rln 
tcnniyesini Erzurum Naruı modO~ 
de okuyııbllirler. . 

3 - Muvakkut teminatı (95) 

ı~zrmdır: 

Bu kayak bayrıtmına bir çıık baynn· dikleri güzel nevalelerin hasretini sa· 
j ırımız da iştirak etmişlerdir ve uaıı aile- bahôanhı>ri midelerinde yaşatanlar 
it r de seyiıci blfatile huzır bulunmuşlar- ~abredeme<liler ve kafile ağır ağır klup 
dır. hinıı~ıntt döndü. Sofralur lmrt:ldu, tatlı 

317 - Bulaşık suları sık sık 
de~lşecek ve kaplar yıkandıklımnı 
miiteakip aknr su ile çalkanacak
lardır. 

Çok ~all!/kan Yusufeli halkının er -
kaleleri yn.zın lç Anndoluda yol ve inşaat 
\~lerlnde çalışır, kışın evine döner. Yu -

4 - İstekliler birinci mudded~ 
zılı gün ve saulla bu işleri yapıı 

l hıiyeti haiz olbııı"tuna dair N af•}, 
1ürJOğünden alınmış \'esalkle 
odası veslkasile bhliktc Vilt\y<'t 

"'UfelUlyl gurbetçi yapan iki S<:bep 'Vardır: encnmeııine mllrıtcaut etmeleri ı 
A ,·cılnr: hikQyeli ve şen kahkahalı bir yemekten 

Bir kurt avı tertip eden avcılıtr ku sonra kafile gene Top dağına koyuldu. 
lobn Cumartesi jZ'Ülliı köylere giııecek ve Akşıım olupta geri dönüldüğü zaman bu 
p 11znr gDnU de köylerde ltalttrak kurt avla- güzt-1 güne kimse doyamamıştı. Eızurum 
yacıtklardı. r'akıtt bir h11ftadır hiç durma- OUcü haftaya dahtt Z<'ngin bir kayak 

318 - Cadde, sokak ve mcy
danlıırda diğer açık yerlerde köfte, 
şiş kebabı, balık, ciğer ve sairenin 
açıkta pişirilmesi ve satılm sı ya· 
saktır. 

H!ri arazisi ekseryetlc dağ'lık ve inbat olunur, ( No. 119) 4 • 
kuvvell az olması ve diğeri yolsuzluk yU- -----------~ 

--:ünden - az çok ne ise - nldlğı mahsulUnU Erzurum inhisarlar Başmüdürlü 
~ıvar pazarlara nakledenıemesı ve J>al'll fnhisarlnr merkez Rnıbarl 

dttn, sinsi sinsi yHğan l<ar bütün yolları gl'ıirıtisi hıızırhım;ıktttdır. . 

kapaı1ığı ıçın zungaıar gidememiş ve av- Yenı· Dagw cılık ve 
cılttr da P11zar sabahı bölgede toplnruı-

319 - Mutbaklar pişirilen ye· 
meğin kokularının sulonhıra girme
yeceği şekilde salonlardan ayrılmış 

bulunacaktır. 

-:.ttirmem~ldir. Bu mecburiyetlerle diyar mevcut tahminen 600 adet boş 111 
·:iyar gezen Yusufelili crJceğln, evinde ve tüton sRndıltı 18 - 2 • 938 gUonndl' 
'Jaı'kında. bıraktığı boşluğu YıısufeUli ka- bate"'l 20 gün müddetle Rçık a!'l 
dm doldurur; evin y:ı.zlık ve !kıŞhk thti - koııulmuştur. e 

rak, reisleri Jle beraber uzun uzun dü· K k ı k A• 
şQndükten SOi ra, bir JZUrUp Ilıcttya, bir aya cı } 1anı 320 - MUştertlerln mutbaklara 

girmesi vo mutbaklarda çalışanların 
elbiselerini değiştirmeden sıılonlunı 

geçmesi yasaktır. 

vaçlannı dağdan , bağdan ve pazardan, Jhale 9 - 3 - 938 Çarşamba gOfl 
··run arm5ııe, na'kleden odur. Köylerin at 15 de lnhisarlıtr BaşmUdürlO 

yapılacaktır. Sandıkları ve arthrııt8 
~ n~.ı ve paz.'.lra geniş geniş gldlp ıgelocek namesini !!Örmek isteyenler ber ~ gurup du Boğöza gitm1şlir. BoğttZtt gi· neler yapacak? 

den avcılar buzı yerde boylurını aşan vollnrı olsn bari! ~-
hisarlar idaresine ınnracaat edebi 

Yusufe1111 bUtUn sene uğ~rak, dl -karlöra gömUlerek tuvşun ve keklik µe 
şinde ko~nıu~!ur ve ıorlukld sökdnı..leri 
kttrlı ovalurda buıı aet>mi ve kulübe ye· 
nl giren uvcıların şıtşırarak tüfeklerini 
btrakıp tavşan yuvttlanna knpanmttları 
ve soıırn yuvasından fırlııyıp kaçan tav
şttnlHnn nrkasındlln kOŞUp, şaşkın, ŞttŞklrı 
bttka kıdmuları eski ve kurt 11vcı~ıtrı cok 
güldürnıUş ve bu şen kahköhalar o kar
)& yamaçlurı çınlalmıştır. Hele bunlardun 
avcı AtxluUahın gördOğO bir tuvşıın 
yuvHsına ktııdlnl tıtHrttk tavşanı dirı 

diri tutması ve sonrli bağla11111k için ip 
ararken ~lınden kuçırnu.sı ve arkHBııı · 

dttn melusaı.e böku kulwttsı çok ente
resan olmuştur. Avcılttrımız Jyi bir gQn 
gt:çirip tewiz hava alarak Şt:hre dön· 
dnkleri zurnan şehrin içinde bır kayii de 
kttrğll vurwu~lardır. 

J::rzmum (,,flc(\ l\ulübünde 
bpor J)t\)Tl\1111 

Pıızar Söbuhı erkenden bölgede mu· 
tad kaynallwa ve bdrek~l btaırwışti. 

Havebkar kttyııkcuar böl~ede toplan· 
mağu buşluwı~l"ıdır, U~ttmannı ~Kh
)'OJJilr, uvcuarın VUJ ınıısmı hı ·arlödıkld

rı u v laruı uıub.ılıığhh uueult:ı-iui dınle

yorhınu. Yt'1ıl kdyuk ajunı Tuhsin sa11t 
y_,uı buçukta uccıe uc"'ıe kuıa0c: g::laı 
vts bu tıuıtu u .. t .ı çıKac..ık g uruuu tiill
uw euc::ı k~n bu leırcıttuu 011 ıtt:ı11ul'uın 

UMiC•uk c::~y .. Lnnı lts=>llw u1wa1d" w~~
~uı uıuyuıuu. l'llllııyc::t bır gwup yuvıl · 

01 ve: ı.ıu ~urup ıll>ts tcı.ıc::oc:ıc::ıı Kuı·uuııts 

vu 01nılllitsuha 11e bcrdOtst K11c::ııutuK 
I 

taby~ııu:L hcın:.1'.c::t ew. Laı:..ın 1.>oıg~uts 

o aıur"lmt: ı bw.ıkatcın ;ı_,v1di ltıaııytsl 
duuu41uı1~u . .._,ımu1 u"' t.ızuruw Gı..cU Kel· 

)'öhCıfou Xt:iu.4ıc::r, lı)ill.Uuınu tı.WJUW"li 

Vt: lı.1ayuk uyu"ıwui'1 ı;uıı~ıyo.ıldr, k.ıuıı-

ı uc:: kayukıcUın =>\U ulwı •nırwak ıc,an 

80baUu lı:ılUJ' IMll!J y .. ğuyoı1uruı, hwHııl 
Aıuıyts cıu1:ı.lv1·u ve ı1u·1:ı.uua~1a11 C1tt ntsV11· 
ltı.c::rı ül'Kll çeıJJtdlaı·ınc.ıa u1uugu bu!uts 

H ulc::1· yuııeı uc:: g-t:luııc::r. 

N ıtıuyt:l bu Kıdhts uskcrI hibriktılar· 
dil buıuııun kuıU~ <logru Vts ıp KllJı 

uzannn bır su" llts hdc::it.c::t eltütsr. ht:1·
ktsts1ll yuıu kttuıı vu neş'~h ıaı. 

Kulüı.ıtc:: OOl\lt:ıyen dığer ka-
Yılkcılar ua yeni al'kuuıı lannı 1uu şılauı

lcır Vts t>oba bu~ındu çuy1Hr ıçıuv kayuk
lıır bir Utı.btt n.ıuayt:ııc:: .:duuıkttm 8unru 
kuwnlı eı kt:ku lıf.iluıbdlık kuıUp wensuv
llm 'J'upcıcıgı yoıuuu lllltulur . 

~br Lıı tıı yunıu~t.k olduğundan ka-
aklarını 1'yıcts yagı.ııııayetnlcı.ı ın kay11k

lannın ttlll kar tutuyor ve buıılar çok 
uzüluyothırdı. Nah ımdada yt:lişti. Ce
binac uuıuııcın ıkı kulu • M..ıks ~ bu ktı· 
yaklurı seri bir ht11e gelirdi, fakat ace· 
m ıler bir huy!ı Z<ıhıut:t çekiyorlardı. He· 
le dukturun kayagıııı fazla ·u~lamasın
dun doluyı kttyıık altında durmuyor, 
doktoı·u yukıırdıın vağı mUlhi~ bir hızl11 
~6türllyontu. Kıırhır yavaş yav ş basıl· 
th. Keyuklunn çizdiği iıler çoR-uldıktnn 

~· :eeytr fçin "elen Bayo:ular do h '1 

Dağcılık ve kuyakcılık ajnnlı~ımı 
tuyin edilen Lise ve Munlllm Mektebi 
ilmnastik öğretmeni Buy Tuhsin'i botun 
Erzuınlular ttmır. Şen, şuh ve nekre hu
yu ile kendisiııl muhitine sevdiren Tah
sin 'e bu yeni vazifesinde neler yupmak I 
istediğini sorduk : 

- Bırakınız, dedi, evvella Fizik 
Hoc•ısı Htıseyin ile lstaııbulda nasıl 
ayııkkavldrı çaldırdığımı t1nl11htyım : 

• Bir gUn beraberce derse çulışm11k 
Qzere 1''tttıh Cuwiiııe gitmiştik, serinlikte 
oturur, öğleye kad11r derse çulışır, öğle
den sonra hufif hafif kesdlrirdlk. uyur
teen Hüseyin teııbıh etti : 

- Ayakkaplunnı başının altına al, 
çalarlarsa kan~mam, dedi. Ve o pabuç
hmnını ba~mın altına ularttk uyuma~a 
başladı. 

Ben onun bu sözQne pek aldırma-
dım : .. Kiın çulacakmış ? Dedim. Cami· 
den pHbUÇ ç111ıııır mır • 

Ben de kestırdim. Uyandığımız za-
man bir de baktım, ayukkuplar yok. 

- Hüseyin bunları sen ml aldın ? 
Hnseyin katıla katıla gülüyordu .. 
O kuııdurnlı, ben fornphırla omdan 

çıktık. Herkes bize bdkaraktıın ytırü· 
ıJUk. Hiila şUµheliyim Hüseyin biina 
uıüziplik mi yaı. tı ? Yoksa httkikahın çal

S21 - Masa örtüleri ve peçeler 
temiz, beyaz ve ütUIQ olacak ve 
masalurdu kapalı bir kap içinde 
8-12 eb'adında ince stlği kaatlttrı 
bulunacaktır. 

ı:-irlncinl ve her türlU sebze ve meyvasmı (No. 121) 
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322- Her mUşteri deği~fikcP 

masaların temizlenmesi ve takımların 

tamamen değiştirilmesi mecburidir. 

dineek aldığı eklnl. zeytin!, · hurmasını , 
pirincini, ve her tllrlü seb?.e ve meyvasını 
Erzurum, Oltu, Sarıkamış. Hnsankale ve 
Kars gibi pazarlara götumck mecburiye -
tlnded1r. Fakat bu ne kadar güç ve ma3-
raflı oluyor. Bu emek, bu zahmet ve mas- ilaçlamaya başlıyacakhr. istekli 
raflara mukabll köylünün eline geçen k~r rım ziraat nıUdnrlüğllne müra 
hemen hlç denecek ·kadar azdır. Fazla 0 _ illln olunur. ( No. 140 ) 5 "" 
larak hem köyltı bizzat kendisi, hem de 

biricik meı·kep veya esteri sarp yerfor -
den uçup telef olmak tehUkesile karşı 

karşıyadır. Ve her sene böyle acı vak'alnr 
tekerrür etmektedir. 

323 - Lokantacı, kebabcı, aşcı 

ve işkenbeci gibi esnufın kabul ede
bilecekleri azumt mOşterı aıtedınln 

iki misli çatal, kaşık , plçttk peçete 
ve her masa için iki örtü bulundu
rulması ve diğer levazımın da bu 
nisbelte olması ve bu levazımın te· Ersls, Yusufelinin en verLmli bir mın-
mlz ve mahfuz yerlerde saklunma- takasıdır, Erzuruma. meyva ve sebze lh-
ları mecburidir. rat; eder. Erzurum vlft.yetinin Ersis şosesi-

i 2 t - Aşcı, lokantacı, kebatcı nin 'Ciört kilometrelik kısmı senelerdenlıe-
ve işkenbecl dUkAnlarında ayrıcu ri bozuk olduğu için bu mahsulatın k.am-
buluşık yıkama yeri olacak ve bu yon .gibi seri vasıtalarla Erzuruma nakli 
yerde iki kısma ayrılmış bulaşık te- mUmkUn olmamakta, 'bu yüzden gerek 
nekeleri bulunacaktır. Trab7,on ve gerek Trabzon üzerinden Er-

325 - Bu dllkkaıılttrda sıcak uruma giden Adana sebzeleri Erzurum pi-
ve svuk su tesisatı bulunması mec· yasasına hakim olmaktacllr. Ersisden bu 
buridir. dört k1lcmetrelik yolun bozukluğu Y'llzUn-

323 - Aşcı, lokantacı, kebabcı den meklror1 ile ~ .günde Erzuruma sev-
ve i11kenbeci dükkanlarında et, ek· kedllen sebzelerin ba~n hlç para etme " 
mek, meJ va, tatlı vesair yiyecekle- diğ1, köylünün bir ·merkep yUklU ~bıe .. 

-----------------
Trabzon Belediye Riyasetind 
1 - Trabzon şehrinin beled 

mevcut musıtddök 1-2 00 ve ı-500 
hurita ile burılıırın tanzim ve te 
esııs olıın hesubata müsteniden 
yapı ve yollar kanununun 1 inci dl 
uhkamına tevfikıtn, 1· 1000 lik 
yaptırılacaktır. Muhammen bedel 
liradır. 

2 - Bu işe alt şartname, 
fen mUdOrlllğünden bila bedel alıll 

3 - ihale, uçık eksilme 
8-3-1938 tıırlibine mnsadüf Sah 
saat 14 de bdeciiye d11iınt encO 
de yapılucaktır. 

4 - Muvakkat teminat 112.60 
dır. 

5 - Taliplerin, ehliyeti fe11ııi 
Narrn vekaletince musttdduk mnhe 
ya topoğrnf olması şttrttır. (No. t4' 

rin muhufofozası için muntazum vitrin- sini iki tabak yemek mukab111nde ahçıya 

- Kayakcılıkt: m~him lııkilaplar yap- ler bulunmusı mecburidir. terkedip eli böğründe köyUne c!öndUğü Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesi 
327 - Lokantadan harice gön· çok defa vakidir. Davacı Erzurum - Boyahune OJ' 

mak isteyorum .• Hen beterim, çalJşırım. derı'len yemeklerin muntuz"m ID'"'h- sinden Abdullah kızı ve ölü Ahıllel 

dırdık wı? 

M 14 0 
J u u Bu <iör.t. kilometrelik kısa bl.r yolun 

olursa ne ahl... es~ 194 dponya ruz kaplar içinde götUrülmesi mec· bir türlü tamir edllememeslne biraz da rısı ~ediye ile mllddealeyb t~rz 
oliıupiyödına sdefiın H..ıhadır Dülger'in buridir. Açık tepsilerde vesuire için- ... ~ Camıkebır mHhallesittden Ahmet 
ı..rötureweuiği sporculurı ben götüre- ungü2ekll hc-mşerilerimizin sebep _ve a.mıı lsmuil Hukkı arttsındu tubuttu"s edell 
"' de yemek götürmek yasakt•r. oldt k1 nn h tl 1 iti ü ~ı k 
Ce1r1· m. Ot:ndikte bu ve~ var, atta var t a 1 ayre e ş y-0ruz. nı;,~ze · ı ı ı d 6 • 

17 
sım ve za ey şuyu avasının 

ınqllun du.. - - me~t1 hayvanı bc.sllyen, Erzurum ile sonuııdtt venlıp ktttlyet kaziinaJI 
ı:.vvdıl kayakcılığı bir disiplin altı- ~cl'betcl; Mahallehicl, domlur- Yusufeli arasın<Iaki me-kkft.ri a1akllyatın1 numro ve 20· 1·938 tttrihli ilam 

na alalım. Oııune gelen kayakları sırtla- nıucı ,.e lallıcılar. idare eden bir köydür. İç Anadolu.da ça- bince bunların Erzurumun Camtkebit 
nıp urlaya çıkwksm. .328 - Seyyur şerbetci, sütcü, nşıp cebine bir kaç para ınctlr<ltkten son- baılesinin Cunıbuıiyet caddesind~ 

Bu Işı kiın yararsa, kim memleket yoğurtcu, mahttllt:bici, domlurmacı ra. .t.r;ıuru.ma uğrıyara.k lhtıyacmı temın ~ewiııi vakıtuane ve kalpakcı yus 
sporunu wütıl ol..ıcaksa. o çalı~sın. ve tatlıcıhtr suttıklurı şeyleri mahfuz, j eo.en Yusuıeuıı ameıe köyüne Qönmek için yesurı bel'ber Ahmet usta, arkası 

Şıwul dühıli bır talımdtnttme hazır· muntuıam, lastik tekerlekli urııbalur Ungıizeltli meklmrilerden istifade etmek gi oğlu Hüseyin huneleri ve cepııe' 
ladıw. Bunu h.utıytm tatbık tı..leceğim. içinde satınuya ve dolaştırmaya ımecburiyetlndectir. Her sene en az iki bln ~ı~Jg~~dX~~eetm~~~ttut ;:mı~~rb;~~-

HUli.lluı~t .Euuruwtla k11yal\çılığtt mecburdurlar. amele bu yoldan gider gelir. Bu 'ZBVallıla- 1000 lira muhammen kıymetli 11rf ~ 
fevkalade eheııımıyet verıyor. Kıymetti (Deııam erlecck) rın bazan günlerce mekka.rı bulamayıp tjVJerini bil müzuyede sLıtılınusına 1 
Mebusuwuz !}UkıU Kuccığ'uı biınmeblc bu Erzurumda bekledikleri ve .kazançlarının verilmiş olmakla satışın Han tarlP 
senede höylı wevcuaıyet göı;lerdık. ge- ERZURUM VALl'L(~INDEN mühLın b1r kısmını orada terkettik.ler1 ıtıbaren bir ay sonra sulh mail" 
lecek sent:ıer b..ıkuıım ne yapacdgız r E T t Dl •
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8 
vıa'k1dir. Üngtizekll hemşerler için iyl bir binusında yapılacıtğı, arttırma şutt,'1 

1 
rzuruın - or um yo unLn inci Kış ıçin yazJan hazırldu..ıcaiız. Va i- kilometresinde (1326) lira ( 19) kuruı kar.a.nç vasıtası; fakat, ya Yusuf elli hem .. sinin herkes turafından göroıebl 

mlz vad~tliler, bıze bır sıg-ııuk yttpacak- bedeli keşifli ayttkhm kargir Tatıliye şerilere yazık değU mi? Bu seM bu yol salış gnnUnde nrttıruıa beueli 
ıar, bitde yazdan kışa bazırldnucuiız. · kirişleri Potrel ve döşemesi, koıkulı.ıkhı- Erzurum viUıyetınce ta.mir edilmediğl tak- men kıymetin O/o 7.) ini bulm11d1A'1 ~ 

Atlı · koşu hayli alaı<a uyandJrdı, rı ahşap ola~ köprU~ün yı:ıpılması HÇık de en son ıtrttıranın taHhhU<lü bıl 
k 

·1t 11 ks lt e k l dlrde Ersıs, Tilnkes, Kskim ve Çorgens mak nzre ıtrttırmanın ll'"> gQn da~ .. 
ümit edeı iwkl, gelecek stıne atlamHlaru e sı ıne usu ı e e · ı ın ye onu muş· .,. tu ktyltuert bizzat .gidip 'bu tamiri yapmağa ıılacu2ı ve 15 inci g-Un ayni .,,. 
başlayacağız. Burnya bu işi çok iyı bi- r, ı - Eksiltmesi 3 • Mart - 998 Per· ve Ersis 'belediyesi de kamyon satın ala- çok nrttıl'an namına ihııle yapl 
len l>ir 1tntreııörOn gelecek seııe gelerek şeınbe günü saat 14 de hOkurnct konağı rak Erzunımla Ersıs arasında'kl nakliyatı ipotek saiılbi alacakhlurla diğer 
ultı ay biziwle müstemirren meşgul oı- ltçinde Vil!yet daimt encümen oda~mda temin etmeğe karar vermiş bulunuyorlar. dttrların gayri menkul Qzerinde"t 
mıısını du temine çalışucıı ...... m. vapıhıcakbr. 1 h ·ı t · f d'1' 6"' 2 ı klll bu işlerin evrakı fenni· F.sls beledlyesinln çalışkan reisi Ri!at arın ususı e mz ve m:ısal'i e 

Ajan Tahsin... Yine Hüseyin diye - .. te er K""'ak n,.,.4. b etle meyv v ...... b iddia~_arın_ı , evrnki mUsbitelerile J · · E Nufıa mu-dnrıo~nnde """' a va.J\. u sur a e """ ze- _ 
bl·r fıkr'"'"" 1• .. •layacak ı· ,ıı· . uı·z so"zU11U yesını rzurum .. 6 20 gun ç nd d l b·tdl ınel U.J .. uuy u 1..1 k b ı lerlni altı saat içinde Erzuruma dökmekle ı ı e a reye ı r 

t .k ıın ı d k kt k y bl d 0 uya ilir er. aksi takdlrae hıtklurmın lttn ı nrıı1J 
ke::. 1 • sey n en or u · a r e 3 - Muvakkat teminatı 100 liradır. oranın .meyva ve sebze piyasasını, ayni ilan olunur. ( No. ı4u 
o 'l'tıhshı diye başlarsa.... 4 - lstf'kliler Tic;ıret odası vesika· zamanda Erzurumlula.nn leh1ne olarak 

Ankarad"kl son maç sını hu ışıeri yapnbilecek ehliyeti haiz tekrar ele aıacakıarını, hem de bınıerce 
olduf'tuna dair N>ıfın mecHırU\ğün<ten 

Ankura, 27 (A. A.) - Hugiin ld- l11.nmı~ ve<::lkn ile birlikte birinci mııd- Yusufel111 amelenin bu beyhude üzUntU 
mangOctı il~ Galatasaray arusındc. ya- dede yazılı gün ve saatta Vilayet dai- ve masrana.rdan kurtanlaeağını söylüyor. 
pılım mııçta Oaluta uray 1 • 5 galtp gel· mt encQmeııine müracaat etmeleri HAn Çok a11zel ve yerinde bir tedbiri 
mifUr. olunur, . ( No, ı~o) . i • .ırıa 
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CİHAD QlBAN ' 
Umum neşriyatı idare eden YaSl 
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