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Pazartesiden nrnada her S?'Ün çıkar 

Snyısı her yerdP 5 ımrnştnr 
'"" 

Bnsılmayan yanlar geri \'erilmez 

Dost Tiirkiyeye candan İhsan Cinisli söylüyor: 

b 
v 1 b 1 ·Kasaplar: "Et bize de ag 1 u unmaktayız 1Ş kuruşa idare eder de

- • yınceye kadar et satmak· 
13 sene evvel 
aşar vergisi 
bugün kalktı 

Balkan Antantı konseyı ta devam edeceğim 
müzakerelerine dün de "Böyle bir iddiaya gire~ adam, 

Kö~ Hl 'ntandnşlara: 
Ankarada devam edildi şehrin ihtiyacını tatmin etmenin bir 

B ugun yrını, 27 şubat, Türkiye cum- M• f. B k• }} bır hurıyetln1n esk1 ve kurunu vustat ısa ır aşve 1 er gazetPcilere Ankarayı 
1 

vergi tarzı olan (ışarı kaldırdığının • d . I b ] tı~ Uncu yıldönUmUdUr. 1925 tarihinde ya-\ yenJ en zıyarel eri münase eti e 
11\ Cünıburıyeun kurulmasını tak1p eden d d ki h . } } } 
löy .... ,.,zarfında, halkçı rejin!, evvell uy u arı ta assiıs erini an attı ar 
~11yn Utıznm usulUnden, kurtarmak ıs
<'d iş, ve medent muasır '\'ergUer ikame 
lu etek, bir nevi tegallUp ve sul istimal yo
'lo nun önUnc geçmiş ve kl>ylUyü bir takım 
tbaıarın elinden lkurtnrmıştı. 

t Bugt\n 13 senedir, vatandaş, karşı -
l ncıa de\•letten başka blr şey gönnemek -
t:Jtr. Bu on Uç sene zarfında çok bllyl\k 

~· kıntııar çekilmlşt.lr. Bunda hiç şüp1le 
0ktur, fak.at dUnynyı kasıp kavuran lkti

t:dt bUhran, eserlerini TUrkiyede de gös
trı l'lniş ve köylU, bu buhrandan, diğer 

1 
enııekctıere nazaran en nz mUteesslr o-

Tevfik Rüştü Arası 1.iynret etmi~lerdir. 
nir 02 sonra Başvekil Celal B:ıyıır 

dış Bakanı doktor Te\ilk Rüşto Arns ve 
Büyük mHlet meclisi rei i Abdulluılik 
Rf'ndn Anknrn palastı giderek misafır· 

lere iade! zlyHret etmişlerdir. Bunıı ml\· 
teııkip misflfırler gıızetcclleri kubııl et I 
mlşlcrdir. Yuntın Başw kili Metııl<cas 

Kon e~' rdo;i sifalile şu bryanatta bu-1 
im ıııuştıır: 

- .. lleplmhiıı sıkı bic sım ite ha~

lı olıluğumuz do t Türki\·e ile yPnt te· 
mac;ınıızdnn dolayı ç.ık mnstt'fi tim. Rıt· 
gi ne kad11r ııırmleketımizdc t.11n bir 
SÜ\, Oıı lıllkQm sUrmck.c hcrıtbn, halkın 
hlikClıncte karşı sarsılınaz bir bnğhlığı 

''nrdır. 
Bundan sonra Yugoslav Baş\•ekili 

vazife olduğunu elbette bilir 

Ol• Erzurum Urayı Hayvaı Ahm 
ve Satım RUsumu Makbuzu 

:: tanm A< ı 

I 

Ura 

' J~ feklı ~ uılı im b•t hı iau 
...... _.metl Uerine, mltteriiılne 11a~t Jau..:lw:ml!ll.JrtaC!li·· 

.;. k r.ra alı,oa tı 

illaan Clnisli'niı1 /Jir çift ım:ği c/t111 
:JtJ llnıya ulclı~tlll tt:."pıt eclCll Jntısap 

vesikası 

" 

'.).l'ak çıkmıştır. BUyUk ıcalkınma. dava -
/nın içine giren TUl'k Cl\mhuriyetl, va -
\~t\da.şlnra fedakdrlıklar tahmil etmiştir. 
t c bugün de etmektedir. Vergi nlsbetl n
'1 tt<t.ır. Faka;t bu şuurlu muıet, kalkınma 

1 
a\rasında tendi.Sine rehberlik eden, cum-

;\lrl~et Halk Partısı lhUkQmetıne elinden 
ı eıen yardımı ya.pmağn. çalışmış ve '1tısa 
.,.atnanda, ma.ddJ müşkülleri yenmeğe mu
l lffalt olmuştur. Hü.kQmet başındaki dev
tf:t a.cıamıarımız, büyük tevazu göstere -
t Et, bnfanlan mühim Lşlerin yalnız ista-

Stoyadinoviç beyanutında bulunaıak şun· 
lan ilave etmiştir : 

- Ben de rel in sOzleı ine a\•nen Et flatlarmın dUşilrUlmesı hak.kında 
iştirak ederim. • · .. lleri atılan fikirler etrafında rnUnakaşa-

Ankartuln llonsey toplnntısındn 
bulu11n11 Yugoslıw Başvekili 

STOYADli\'OlrJç 

lıt.ik rakamıannı vennekle lktı!a. et -

~k~ırıer . .lliz şu kanaattey12 ki, üze -
<l ize ~en buhran kA.busu, tamamen 
et~ bile, artık yolunu tutmuş, gerisin 

teftye gitmektedir. Devlet arabasının sı-
rası. lktlsadl dizginlerini elde tutanlar o:r
dlk .tttlhar edeblllrler. Türkiye 600 sene -
~llberı kavu.şmadığı bir re(aha çok ya -

Ankara, 25 ( A. A.) - Bu sabah 
şehrimize gelen Yunan , Yugoslav ve 
Romen Başvekilleri Ankara palasta isti· 
ruhat ettikten sonra Başvekl\lete glderek 
Başvekil Celal Bayarı, meclis reisi Ab 
dulhallk Rendayı ve dış işleri Ba\'anı 

Buııu mlHeakip Romen Htırici) e mns- lara iştirak edenler muhtelif nokta1 na - 1 dört sığır kesilmek\~ .. nen de dlHtkA _ 
teşnnda beyanatta bulunarak, her ik iveki· zarlar serdetmişlerdi. IBU iş' orta~a Ihsan nımcüı bu miktar kesilmiş hayvan bulun
lin sözlerin~ iştirak etm\ş, ~omen l\llkG· C1nlsll bllha~ sağdan s<>ldan bir çok nü- dura.cağım ve gelen ~hiç bir vcı.tand.n.ş.ı gert 
metini ilk de(a temsil suretlle An\ı;arayı cumlara maruz kalmıştır. Bir taraftan çevırmlyeceğim. 
ziyaretinden mntevellit memnuniyetini kasaplar, bir tarnftan hayvan tüccarları Encllmen .azalnruun mektuplarında a'
anlatmış, Romanyadaki di!biU vaziyet \'C dl~er taraftan bclecUye encümeni aza - zo.mt flatı tesblt ederken pek ziyade ısa
hııkkmda izahatta bulunmuştur. lnrı muhtelif cephelerden görüşlerini nn- 'bet etmiş oll\uklnn llakkıncl'n.kl ynzdıltlııtıt 

Mlsaf,rler öğle yenıetlm kendi sa- latmı.şlar ve he~ı de İhsan Cinlsllnln bir satırları Okurken gUldUm. 
far~tanelerinde yemişlerdir. hesap yanlışlığına 'lcurban .glttl~ini ve bn- azamı flntın !sabetsizlin-tnt resmt: 

zıaln da. azamı fiyatın 1ndlrllmeslnl pl · \'esikalarn ıstınat ederek şu suretle. lsbııt. 

ncıa ka vuşacaktu:. 

'l'Urk mlllet1n1n reraıunı temin ede
l'lti llk UtlS\lr, mttstalısll köylü unsurudur. 

111 
Bugun yapılan bUtun kanunlar köy-

YU hlma.yeye ma.turtur. Köylü hnkllca.ten 
er~<ilınlzdir ve efendi olduğunu da an -
Cak Cümhurlyet devrinde idrak etmiştir. 
ltöyıuye .şunun bw1Un elinde oyuncak ol
l'na<tıAını hıı.tırlntan ilk kanun, Aşarın 11-

ta.sı hakkındaki tnnunqur. Ondan sonra 
t.ltaaııe, köylUYü müstahsil kılabllmek \çlıl 
~e<lilen emekler, mcyvalannı vermeğe 
~lıı.mışlardlr. 

Yakında köylUyq mun:wı.sıran 1.4ıntn 
4lhibı edeb11me·k lçin yeni tedbirler alı -
nacaktır. Toprak kanunu bu bUyUk içti -
lllaı lnkll!bı yaratacak bir kanundur ve 
esasen onun için de üzerinde arız ve amlk 
~entnektedlr. 

gqn~n altıqda, yanmış bir çehre ne 
<ıap\nına sartlm~ lkö_ylU, refah yoluna glr-
2tı.lf oıan memlekette 14yık oldUğU mev -
~:p ba.ia.maklarını çıkmata başlamıştır. 
~tın kaldınldiiı bugün, bilmem bir çok 
ftrler~e ha.~ıfl~~cn.k mıdır? Ha\ırlan -
~~ ~1 i:. lı\; ~\~ ~rııar.a l>wıları ha.
~·t~~ı v~ '1r~ı if llnce, ~Ultezimler -
?,en '1eler çekttklerını dU4Unmelerinl Is -
ı.ı1oruı. • 

h Bu M"ada köylülerimize de dfi4cn ml\-
1:tı vazifeler varrlır 

' • " • r 
Milstahs11, çalışkan köylU, hük1lme-

• t n k~n<Uslne ya.pt1ğı !OOa.lGtt.rlıitlar.a müs-
i' hak olma:& istiyorsa. bugün en daha 
~!1§ ~~k me~buı:tyetindedir. Blrse
~llf. b"1da.yı1u çıkarj\l'f\k, ga.z. ~uz plra
' tu teıntn e\tlkten sonra. ~ra.hate çe -
~llın~k, a.ıtik ltöylllnUn yapmaması lı\ • 
~ielen bir 1,ftır. 

. ~iUAD alBA.' 

(~IU&rl/\ 1 tııwa tı~lffıda) 

Kelkltte ~~rt\!~~şuo 
ylldOnü~ .. gij ~ü 

llbayın da daye\f' l>~ uılcluğU:-bu ~ılki ~ören 
· h~~ik~ten çqk ca\11' ,re. \leşeh geçtı 

\{e\kit [ Uf.sust T _: Kelkit \urtulu· fırtmalann hnkQm sürmesi gibi bir çok 
şunun yirminci yıldönOmllnU 17-2-938,engellere rağmen vaki davetimize ica· 
P~r~eo~be gUnU ktııa merkezinde topla- bet ıOtfünU esirgemeyen halkcı v~ genç 
tıan koylu ve kasabalı binlerce bttlkın vallmlı sayın Btty Ferit rorae~ refakat· 
cofk~n ve şen tezalıurntlyle. k~zuda lerlnde ll Ja ~ar~a komutanı Ali Riz 
ş1mdıye kadar mlsll görnlmemış bır şe· " · l\ M .. \. 

8 

kilde kutlamıştır. ~ursay, Def,erdar ""'arrem ?ayın, Hu· 
Bu kutsal bayramımı~a meyslm lca· sust mQhase~ mt\dt\rQ Fe.,•ıı Ôçalan, 

bı yollunn kapalı bulqnması ve şiddetli (Alt taralı 4 tlnel1cle) 
' 

Belediyeden istiyoruz. 
Bundan bir kaç gün evvel çıkan 

nllsh
0

alarınur.dan birinde temas ettJ -
(imlz mühim bir moseleYt Belediye 
hAlA n"zarı ltlhara' almamış bulun • 

I mak~dır~ · · 

1 
Çok kar yaldığı &ünlerde Erzu • 

ruD'\ sokaklarında gezm~k çldden 
~~ke\1 bir mahi?et almaktadır. 

Dam~rda biriken karlar ~rly~ek 
\çerin sızar: korku.sile ilerkes ~ 
çlka.rttıp bir adamla oradaki ka~la.rı 
sokağa ~ürettlrmek~dlr,. 

Damlara çıka.ııJar her hıüdc so -
kah ııaıa~an yükse~. bulunaµla -
rından ıe~ bir gurur ile aşa.tıya 
hiç ı,alona.nıakta ve kürek kürek 
karlan sokaktan ıeçenlerln, ba,ları. • 
na a tuıaktadırlı&r •. 

1 

Blr taraftan bu bal, cUieı: taraf
tan ı~klanta biriken y~ Y\t'8 
karla~ bele ına~lle aralarındlı ~ • 
l.aşmak lıpkA.~~ ~ma.men ~rtadan 
kaLdıruıa,kta.4ıralr. 

1 
. - . 
Şehlnle o~~ olanın en ta-

blt bakl.:rıncıan bir ~1\..es\ IOka.k\a 
tm~~~ ~t a:a,ıı.a\ça_ yij,r~ektg. 
.\)tın.da.n ı~\iil ~ı: ~I\ ~r an 
ltl~~l#~~k ~ )J.&ı;: klimesll)ıln, \eh.4.hJI 
altyıd& ~~cJqa. ~h ıneçb~ 
~tmtk ~ı\19' ~ clffi~ .. 
~e \ti: ite \".U!Ytt e~l1 -

~· Ji:~n so~ra k~lnl~ q· 
~na 149~ v~ lfSJBIA 18~ eden -
~d!l1\ UU· ~ ~ ı!J.lı'AllWll'~· 
~ '!~ şe~ ~~ 1'ıu~· 

~I&& ltUl!Jt ~(Ckn lst.iY,O.~· 

yasayı düşl\nnek mnksadile 1l-0rı atmış edeceğim: 

olduğunu söylediler. Şf~rı \UilUmiyedc ( A lltarafı S ünclJ sayı/ada) 
tereddU.dli ınıuclp olncıı.k "o 15 kuruşa et 
satmakla ı.p.ı:ar edecek -ve bu satışını te -
madİ ettlrcmıyeeektlr., ıg1bl fikirler ortaya 
attılar. ı 

FIKRA: ---·-
Kütüphaneler Et flyatıarının lndlrllmool meselesini 

en evvel ortaya atmış olan İhsan cınısıı -
nln bütün bu fl.k1rlere bir cevap vermr.s\ Dünkü nilsballU2da R. Fethi TAfltU!' 
1co.p ediyordu. Bu nçık cevap anotı.k cfk{ı.rı "bir şehir küUiphanesf istiyoruz.. liafllltlıı 
umumly~yl tenvlr edebU oek mahiyette bir görüşü '"ardı. 
olurdu. Medeni bir şdlrln UıtlyaçJa.nnın onı 

Dlln mn.tbaamıza gelen ihsan Clnlsll başında ,-elen bir derde dokunmuı olanı 
kendisine yapılan hUcumlarn cevabını nrkadaŞUllın fikirlerine t:uua.men. ıştlrak. 
vcrd1. Blr t:ı.raftar kasnplnra, diğer ttıraf- ederim. Derhal böyle bir kütüphane. te&liJ 
tan belediye cncllmenı nzıı.larına ve blr edllmeUdlr ve bu iş Enurwnda y:apılmalt·· 
yo.nda.ıı da hayvan tUccnrlarına \'erilen ta olan bütün işlerin başına alınmalıdır. 
bu cevapta ikna edlcl b1r takım vesikalar Fau t bu yeni kütüphanenin vash bir. 
da ibraz ett1 \'e bunları aynen nc.şretme- kltaplı\J' mecmaı olmamalıdır. btanbulda. 
mizl istedi. Hakikatin tebarüz etmesine ve bir çoklaruu bildiğimiz umumi kiltiipha _. 
bir memleket meselesi olan bu işin hayır- neler, tanıdıklar, bildikler nezdinde 
l• bir neticeye bağlanmasına ycı.rdım et - tesadUt ettiğimiz lıususı klit.ilj>baııeJer· 
mek emelUe onun beyanatını ve bize ib· slstemsb bir şekilde bazırlanmı.ıanlir .. 
raz ettıği vesikaları aynen oku~'Uouları - Ekserisinde ilk meşrutiyet.. senele.rtiıde ne
mııın dikkat nazarlarına arzediyoruz. ~lr sahasına çıkmış çeşlW p.ıete kollelt .. 

- Kasaplar cemiyetinin gazetenlz( .lyonlanru bula.billrslnlz. Fakat meHIA bit· 
vazdığı açık me'ktıubu okudum. Burada ba· felsefe metaklısı için: pek ehemmiyetli &e.
na dUıkkAn vermek gibi tıcar~t flkrlnr ~kkl edflebihm Bergson'wı ltltapllmnd.an 

iç uygun olmıyan bir teklif ynpıvorl 119 blrislııJ bulilmar.sınıı, buna.. mukabil 
Bu teklifi kabul etmekUğlm için göster . köhnemiş lllmlere alt bol bol eski harfli 
11klerl sebep ise makul de~ildlr. Mnhallf Türk~, Arapça ve Acemce kitaplara ıe _. 
Başından gelecek adama. benım dUkk! • sadüt eder.slnlı, d ! unlar.ın bhıJ 1Nr pa. , 

nım Cümhuriyet caddesinde bnnn. verme- rayadır. 
~ tekli! ettikleri dükkı\ndan <laha ynkın- Bu kii.t.iiphımelerln artık moda:D ret' 
dır. Olğer taraftan Erzurum öyle bUyUk rnlştlr. O toılu kltaplaı buı.flnb •&edlit 
blr şehir değildir. Bir ucundan diğer ucu· yaratıcı ve mucadclect QJ'lıiı- yeUftlre .. 
na gitmek bile insanın bir gl\nUnU almaz. maltr. Belki içlerde yaşayan oenal ruliut, 
Kaldı ki benim dükkO.nım btitUn köşelere itikat ve tev.dddillin tesır.Jerinde ~e' 
nazaran merkezi bir vnziyettcdtr. Mem - sevkederler. 
leket1n ihtiyacına. kAfl gcle.!ek miktarda Ytni l>lr şehir kütllphan~ yapma&: 

t kesmek meaeleslne geUnce: Bu b0nlır mevnıu bahsolurken bllha:ssa bu nokta na
için gayet ta.bildir. Böyle btr id:lla ile or· rarı itiban alınmalıdır. Ve yel\1 lditüplı&-" 
ta.ya atılan adam memlt-ketin ihı'iyırcını r.t. okuyan nesil muasır ilimle bqbqa IÖ-" 
tatmtn emaett tlbotte c:\ü.füneeektl. UugUn tArecel bh: ~ olmalıdır. 
atall\•~• l\\ntttı •~1nt tıın qt. '""" Ula.Da ıKqp; 
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EKONUMI BAHiSLERİ 
• Birkaç yı l evvel Ağrı şaki· ' 

lerininin dolaştığı yerler 
Nazilli fabrikası 

ilk Türk 
basmasını çıkardı Trabzon - Iran Transit 

Şiındi parayı üzerinde taşıyan tüccar ve 
Fabrikanın kurulnıasile yolunun ehemmiyeti 

tah. ildar i. tediği yerden eınniyetle gidip geliyor 
Nazillinin yanı başında yeni ı\1azisi çok eski olan bu yoJ, kendisine verilen 

Doğu Buyezıt [Huc;u t] - D. Baye- ayrılmış buldum. Köy ortuhmna ılökü- bir ~ ehir 1neydana geldi 
1.tdtn bir tek Musun Nahiye i \'ıınlır. len basımılıklardun pek ıt~ı me,cut. l\Oy Nazilli [Hu usi] _ Nazilli'den Boz· eheınmiyetin nekadar yerinde Ve isabetli 
Bu nahiyenin etrtıfın<lıtki 33 parça köy!l kıtnu.?unun eınretliğı fşlenrı mcmıırlıırca do~an'a geçen yolcular; şehirden çıkıp olduğunu yakın bir atide ispat edecektir 
biri birine kısmen rcıkın ve- kııza köyle· husnu suretlo ynpıldq~ına ve yapılınak<la 1 dn Mencierese doğru uzandıktan bir . .. • . . . 
rinden ayrılmış çnkor bolgejni teşkil olduğuna kmıl olıluın. GPzişleriııı epe\' tıdd t k d'l 1 . pyeni bir Trnbzon tnınsit yolunun mazisı,guzergahı de~ıştırılmfş yeniden muaı· 
eder. Nahfve merkezi ka nbndan 28 ki- uwdı Nahivt> köylerinde teker teker cı~. I ~111 . e ı.ıot nru 1 enb 1' eri nı yşeosenln ı'kl çok eskidir. Homalılar dovrinde ~aın köprUler inşa ecıllmi. tir. 

" w ıı emın or asınca u ur ar. ' 
lometro uzuktıtclır. Etrafi llaglarla çev· lnştım H:r ş · cleğişnıi~ dnğu· j yanında yeni, bUyUk ye aydınlık bina· ı bu şehre ziyade~ııe ehemmiyet verilmilj 80 Kilometre kadar tutan hududa 
rilmiş bir ova orta mda mahsuldar bir nun erı hıcra kuşesinde işlerin •olundu ltırlle bt\vük lJtr hareket ve canlılık kay- ve 'l'ı'abzonun elyevm Gnzelcehfsar de· yakın Şeyhlup kı~mının inşaatına elyevıP 
toımığa maliktir. ijalık gölt\ suyu bu gettlğlni ve hıılkın refah içinde ya.,adı· ı nağı, g~ ·eler! buna eklenen ve ta nll~n ye.rinde sun'i bir Uman blle inşa devam. edilmektedir. G:ri kalan budud 
ovadan geçerek baştıın başu araziyi su· ğı_?ı gördUkce Y.~~hl~ ~ubardı hlr kaç 

1 
uzaklnrdıın göz alan ışıklnrı ile de nur- edılınlşlı. kısmi ıse bugl\n yarın eksiltmeye pıkarı· 

lar ve bir çok değirmenleri çevirir. Öte· k.oy mııhta~ı~ı gordum on.?a k_nı ar vez· ı lu bezenmiş hissini \'eren yeni bir atem. Bu llınan Asynnın içlerine, Hinde lacaktır. 
den beri halkı çırtci ve bir kısmı da ko· ne defterlerını _ ge~.ir~p g?st~nyorlardu. Bu nur kayna~ı , hu yeni alem, da· giden yolların başlangıcı ve hatta ser· HUktlmetirniz sade yol yapmak ile; 
yun yetiştirmekle meşğuldur. Nııhiye Bunlarda gt~nu ~ununo ış ~ apmış ve ha bir kaç ay Öl'Ce en btlyiiğümüzl\n, best limanı idi. bu yolun eski rağl>~U kazamıyacağırıı . 
merkezinde köyUn eski seker esinden ~esap!Hrını ~ı.r blıtçe. esa ına. t~~ğl~m.ış 

1 
Alatürk'nmu1nn yaratıcı eliyle açılan Sli· Bizans devrinde Trabzon lrukın dıı takdir . c•tıııiş \'e Devlet Demiryollarl . 

başka 934 do yerleştirilmiş ve toprnk 'e reztt ge~_ııl~rlle bır çok ~üy lıj~eıının mer Bank'ın Nfizilli Ha ·ma fabrikasıdır. bir Lkelesi idi. Abbasilere Bizansm vı:ısıtusıle bu yol Uzerinde muntazaOJ 
snhibl edilmiş 40 kadar hane Ahiska Y~P «lığı gordum G_enç nalı ıye ımıdl\rU· j Cumhuriyet Hl\ktlmetiınizin yeni bir blltün ihracatı rakipsiz olan hu yoldan po..;tular yapılmasını temin etmiştir. · 
göçnıenlerile meskundur. n~n bu köyl.er Ozerı~de yaptığı sıkı tef· sanat Abidesi olanık Nazilli ovasına kur- yapılmaltta idi. Zamanımızd~ ucuzluğun hor şeyde 

Burada bu yıl içinde üç sınıflı bir ti~ ve ıııurakabeleri ~ayesinde bugl\n nz duğu ''e memlekete hediye ettiği S. B. o manlılar devrinde ise vaziyet esas olduö-u cin takdir edilıni T bzon 
mekte.p yapılmış, köyUn ortasındaki çeş· gorUnen bu 1 lerln bir kaç senede meıle- 1 

8 · . .. · . • 1 ı· 0
• ş, ra 

. . . • • . . . .. ~ . . b' . asma fabrıkası, gun geçtıkçe ~ız ıı un değişmeğe yüz tutmuştur. Ceneviz ve ımanındakı masraflar yarı yarıya ucuı· 
me de yenıden ) aplırılaıak Nnhıye mer· nıyetın l>Utun evsafını tıışı~acak ır sa ı ve yerli yabancı plyıtsalımn dıkkııtını Vendiklilerin buralardan ayaklarının ke· lt'lıldığı gibi b' . k k 1 ·I ki d I· 
kezi çok güzelleşmiştir. Bu merkezde hllya varacağına şUphe etmiyorıım. lfer çeken bİr köşe oluyor artık ' ,., b 1 ' ırtço 0 8~ 1 ar a yapı · · - - · · · ı · silmesi beraberce getirdikleri ticaret ına6a ıış anmış ır. bir kaç bakknl ve ışçı dukkanı da bu· saltada köy işlerını ıhmal etmeyen ka· Ac·ıhşı daha s8 ,ıılı bir günU geç· h .

1 
. b 1 · · b s k Ö · b k · l' • " avutının da O'erı mesıne se ep o mucıtur. Bu kadar .~t'hul"'t bü k _.__ zl.T> lunmakdadır. Burada yenıden bır köy mun ay ıt ı ,rneğın u amunu cı· miyen s. B. Basma fdbnkası, tam yolu • . 6 

"' ... ' "" • au..ıu :ı ... 
odn ı ve köy meydanı, köy fidanlık ve . var için örnek oltıcnk kanırntındayırn. ile çalıı;;mnsına girmiş ve iki ekible de S?veH _kanalının açılmas~ da bu knr!;ısında elbette yakın bir istikbalde bU 

numune tarlaları vUcude getirilmiştir. j geceli gllndüzlü çalışmasına bdşlumıştır. yolun ışlni korletmeğe bl\yUk bır sebep birlik eski ehemmiyetini kazanaca~ şup~ 
Nahiyenin ğurbinde ve lükriben on p t t· k l 

1 
Bu durınudırn çulışmımın muvaffıık e~er- olmuştur. Vaziyet h?yle olm~kla bera- hesl.zdir. Bug·UnkU dlU'gunluk sırt İran 

beş kilometre uzakta yine etrafı daghır· a llOS a ur ll\ l teri şimdi .\nkara, İstanbul ve fzmir'den b~r, Trabzon tr?nsıt ~·olu dalma Iran tllccarıarının eskiden görctUklerı muame· 
la çevrilmiş bir gOl bulunmakdadır: Patnos ( Hıısust ) - Ilıcada bu sı· haşlıy;ırak ilk Tnrk basmusını bu gnzel l lçın ~ski ~hem~nıyetlnı m~ıhafaza ve b~ lenin tabu bir neticesidir. 
(Balık göl). Tıtbiutın her güzelliği ~azın ralal'da hemen hergün awt çıkılmaktadır. ı yurda arzetıniş, tahmin edlldiğinden çok l tllk~nın hutUn ıhracatı daıma Iran transıt Yavaş yavaş pa.rlak Jıakikntler k-ar· 
bu güle mutevecihtlr. Göllln etrafındaki Av Alemleri çok şenlikli oluyor. Yirmi,, r .. zlnsile de beğendirmiştlr. Zııtcn bu yolıle arlmıştı.r. Anc,·a,k son se.neler zar· 

r d B l 1 ı b 1 1 1 şısında. tllccarların fazla. inat t>tmtyecek· 
kUçük küçük bulaklurdan ııkun berrak otuz kadar köylü atlara binerek. ekseri·! güzel ve vel'imll yurda hftııgi iş, o en m a a um_ ~manı. ra zan ıınanı . ç n 
ıulıır teınmuı ttyının 90k sıcak gUnlerin- ya kurt avına gitmekte ve hiç te boş BüyüğOrııOzün kudretli ve sihlrkf\r eli oldukça . ıııuhım bır rakip mevkUm al· lerı ve ık.endi mentaatl<'rin1 takdir e~ " 
de bile soguktan içilmez. Etrafıudak.1 dönmemektedir. değmiş de boyle muvaffak olnmıımış ki: mıştır. I~ı!has.su Bıttumun e~velfı Culfaya ceklcrı şUphesJzdlr. 
yeşillikler ve gölün kenurıncJakl ta~lar· Xazilli basma fttbriktısı, basmaların· ba~~hu I ebrlıe dem~ryolu ıle ba~lan~a- ÇUnkü artık Iran - Trabzon transit 
da görünen )1osunlar ityrıca bir yaşuyış elan başka muhitinde yeni bir hayata s.ı .ı r~bzon .- lru~ ~olunun ehemmıye· yolu en kısa olmakla . kalmrunı.ş, ayni ta· 

ve huyat zevkini bahşeder. D Q G u yol uçan, çevresinde hemen her bakı- tını zıyadesıle l1Uşurmllştl\r. manda e-ıı ucuz ve en emin bir yol halini 
Aşalrin yaz aylı.ınnda yaylası bulu· mından hllyülc ·har~ketlere amil ohm . A~cak şurasını kaydetm~~ lcabe: alm~tır. 

nnn Sinek daglıırı bu gülün etrafında iLAN TARİFESi bir hayat ve medenıyet kaynağı da olu· derkı 1 rabzon - lran yolu tabıı vnziyelı Eskisi gibi yolların bozuklu8u, köprll· 
yükseliyor ye Jğdır, Tuzluca, Diyadin, 8 net sayıfada snntlmi 2!1 Kuruş yor. . . il.ibarilc her noktadan l~anm menfaatle· ıt.•rin çUrUklUğli kalmamıştır. CUmhurt -
Bayezit, ve Kural\öse köylerinden gelme 7 

11 
,, • r:>O Fabrika, şehırde·n· nç kılıım_et~e kn· rıne <~nim u~guıulur. ~unkU Iranın Av- Yetin ft>y1zl1 müdahalesl saye&nde bu na-

binlcrce inslH! ve hayvan cevlangabı 6 • • • 71) : dar uzakta ~ldutlu _ıc~n blHUn ışçı, m.e· rupa ıle munasebetl~rı~de en kıs~ yol tıo.ş \'azlyctler artık tarihe kar~m~tır. 
oluyor .. Yağ,peynlr ve sair hayvttn mab- 5 • • • 100 • mur ve teknı~yeıılerını barındırac.uk, ıs- bu yol?ur. But um lnr!kıl~ yap_ılan. ıtıra- Buglln için yapılacak şey dost İranlı· 
sulleri bUttln burada toplanıyor. Yaz 4 • • ,. 150 • tirahat ettirecek, ihtiyaçl~rını temın ede· c.ut d?ıma vasıta değıştirılmesıni ıçabet- tarla beraber el ele verip her l.k1 kardeş 
n\.·ltırında buralarda '-'ac:ayan bu insanlar 8 • • • 200 • cek evlerile; npartımanlarıle, hastahane tırdiğı gibi, daha pahalı ve daha uzun-

., " "' 2 250 ievletın mennfiini korumak için çnlı.~ -
sar havıı ve suyun verdiği suğhımlıkla 1 : " • 400 • ve kantini ile, ı;;por sahalarlle, sinama- dur. maktu·. 
bttslalıksız köylerine dönüy9rlar Kışın tıan verecek kimse.lor DO"'U • sile, Nazilli ovasında yeni bir şehir ha· Basrn körfezi yolu ise ziyadesile 

. b" · . u Onze- lini ıılıvor ve gl\n O'eçtikce bü\'Uyor. N T 1 11 11 d R Yapılan bu yol n~ yalnız TUrkler için, 
soğuk gllnlermde ıle burahırdan ınsan test idare •.rndürllll'rUJle ıntlrac•ıat etme " "h .. d k 1 °b 1 k . ·uf uzundur. e fır c yo ur e, ne e us 

k B 
_ . .. m ır. • .. - n1U ılın e a u u ı ır n us top· 11 •1 k" k b 1 t k d d >ıe de yalnız İranlılar tçindlr.. Bu yol 

eksı olmaz. ıthk golOn ctrafındukı tidlrler Devamlı il"nlur lc•fn lıustıst f " "k h 11 . d h d yo urı e ıyııs a u e meyece erece e . .. 1 d 
1 1 k' .· b · 0 

Y Iı"·nn aurı a ma a esı, a a oğrusu d F zl 1 r"'k 1 t...... lran - Türk menfaati içindir. koy er en ge en yllz erce ışı u golden tarife tatbik edilir " 
1 

S 
1 11 1 1

., , . uzun ur. a a o a u yo un geç ıgı 
1 k il . 1 . 1 • kendi ad le • nmcr ma ıa es , ~ge nın 1 k 1 ki b b t Biz burada tere<ldUt.sU.Z dlye-b1llriz ki 

b~lık uv umu suret e mmşet erın te· Kırmızılı ilAnlarda tarire bir misli ideal bir parçası oluyor. yer er çora 0 ma a era er, ranın "lienfaatıerJnc uygun olan bu yolu İran -
mm edi~_'orlar. fazlasile alınır. Sl'merlerı'n kurduklıırı Sümer sıwr· transit mıntakulanna da zlyndesile sar· 

N ı 1 1 d lılar elbette t-crcth edeceklerdir \'e etme-
a ııyeye geçen sene ge en_ ka· Adres deX-is,tlrmek 2:l kurusluk O C· tarı , TOrk spor kurnmuncıi dn tescll pa ır. 

b 1 "' bt ı 6 • B l l' · iki b' ı lıdlrler. ÇUnkU onlar da bizim gibi hUsnU mun ay genTç, c. u ış.mu6ı seven r ıc are rete tabidir. edilnıiştir, spıır rahşırialurı kadın, erkek, enı ımanı ııse · ecne ı mem e· 
d d "'' h b r d k .. kl d kt d" B d --;!yet sahtbldirler. a amı ır. na ıyem:a er ta.ra m a öy no~u Ah "f • bütan mensublarının spor ihtiyaçlarına ket toprH. arın an geç:!!e e. ır. u a 

yollı~r~ yapılmış, tek~rl~klı. her tlhlU U one tan esı cevap verecek bir genişlik \'e zenginlik- mühim bir mahzurdur. Kııtettıği mesafe- Z .A. 

v.e~aıt_ın ge~nıesino musaıt bır hale ge· Seneliği : t 2 Lira de. Şehrin uzak kalışını dllşl\nerek, ye nazaran, hc~en hemen Trttbıon 
tırılmışlir. En sapu yerllerden etruft taş Altı aylığı : ~ • C. H. P. de fabrikada SUıner semt oca· transit yolunun ikı mislidir. Umuru Jandarma 

Kumandanı lzmirde ~!\mel~r.i yı,ı~ılmış yoll~rdun geçerken ~s: ~& ı;;:ı~ı 1 ,M : ğını açmıştı, şimdi de bu ay içinde, Sü· lran - T~~bzon transit y~lunun Iran 
kı de\rın ~a~ayış ve ızdlrablı. gOnlerını ECNEBi MEMLEKETLER İÇİN merliJerin iş. haricindeki çalışmalarını hudu'lnrı .dahılındeki kısmı 3.)0 kllomet-
hatırladın~. Bır kaç s:ne 'C.V\'elıne kudar toplu bir yolda kıvınetlendirmek için 20 re kadardır. TDrk topraklarındaki kısmı lzmlrden yazılıyor: Jandarma i&' 
Agrl eşkıyasının soru bulınde dolaştığı ~T~e~~~ğl ~ n Lirft ŞubuÜa Sümer Hulkevl açılacaktır. SU· ise 750 kilometreden fa.dadır. nel komutımı Tug-general Naci eV\'elkl 
bu yerlerde, buglln binlerce lirayı tek ba· • merliler, kendi evlerinde pH\nlı ve top- Cl\mhuriyel HOk1lmeti Iran transit akşam şehrimize gelmiş ve Basma ha· 
şına gezdiren bir telısilctur veya bir lu çalışımı imkan ve va ıtıılarmı bula· yolunun vaziyelile zlyadeslle meşgul nede karşılanmıştır. Ganeral Naci dün 
tUccnrı hatırladım. Her köye uğrndıkca Bu gece nöbetçi eczane cakları için, bu çalışmalnr daha verimli olmaktadır. Ve bu yolun eski ebemmiye- sabah 1zmlr cı'-:arındaki Jandarma kıta· 
etrarı tuş duvarlıırla çevrilmiş ve yeni di· ohıcak, gl\ıel egenin bu sirin kOşesl tini kazannıa~ı için de hiç bir fedakarlık· atını teftişe başlamıştır. Şehrimizde bir 
kilmiş yüzlerce söğnt ve kavuk ağaç· 

11V AT AN" eczanesidir çalışkan ve ateşli Atatürk evladlannın tan çekinmemektedir. Hulıbazırda yolun iki gUn kalacak olan sayın Tuğgeneral 
ı~ırlle karşılflştım. Köy içini yine muııta· hnreketlerile, canlı seslerile yeni bir hci· nıUhiın bir kısmı inşa edilircesine tamir dün Valiyi ziyaret ederek bir mUddet 
zam ve gnzel sokak ve meynanlıkhırla yala knvuşacuktır. edilmiştir. Birçok yerlerde eski yolun görüsmOştOr. 

Edebi Tefrika No: 72 
Ferda elini alnına getirmişti. Sesi lf tlrlyordu : 
- Yoksa bunu yaptın mı Hacer? 
Ocııç kadın kaşlurını çattı ı 

- Ya ne yapmalıydım? Ortada hn ·atı tehlikede bir hasta 
vnr. Çırpınarak evdiğl nd~unı isliyor. Taş gibi karşısında du
racak değildim her hıılde. Onu çağırdım. " Ferda çolc ağır, 
geliniz" dedim. 

Ferda fısıldadı : 
- Geldi mi? 
Hacer gl\IUmsedi : 
- Hem de ne kadar çabuk. Hala dalgın yatıyordun. Bir 

şeyden haberin yoktu. Seni kucakladı, kllçUk bir çocuk gibi 
bağrına ba tJ. Uyanman için yalvarıyordu. Onu hlç böyle 
ırörmemiştim. Hayretle seyrediyordum. Koyu mavi gözleri sisli 
Blsli bakıyordu. YüzOnOn bütnn ıı,uıırı takallOs etmişti. Uzun 
bOyu ve geniş omuzları bile snnki .çökmnstü. Bambaşka ·bir 
ndilmdı. Seni bir zaman kollanndarı -bırakmadı. Bir aralık ağla
dığını gördOın. Her hali, her hareketi seni nusıl bir çılgın 
glbi sevdiğini gösteriyordu. Sunki en onun gelmesini bekle
miştin. Birdenbire iniltilerin durdu, Akif Cemal tıttnld duyu· 
yormuşun gibi kulağ'ına eğer sen öltlrsen 1 ya~amıyacağını söy· 
lü ·ordu. Öyle icten Sevgilim ,, dlyorclukl sana Ferda, heye· 
c4ndan Utiredim. Artık snyıklıımıyordun, nefesin dUzelmiştf , 
müsteı ih bir uyuyu,un vardı. Bir aralık yamna geldim, ateşine 
baktım. Alnın du eskisi gJbl ytınınıyordu. Hemen doktoru ca· 
ğırdım. Geldi, baktı ve bize mOjdeyl \'erdi ı Kurtulmuştun, 
hummanın tehlikeli de\'re ... Inl atlatmıştın, Bu haberi aldıktttrı 

onra Akif Cemal blr dereceye kad r kendini tolnyabildi. 
Biraz sonra da gitti. . 

Oenç kadın sustu. Ferda çok dalgındı. Blr. nıfüldet öyle 
lKf l de snkut fçfr.dc k~khlar. Ak am ohı ·or<J~. götreıer e_trafı 

GENvuıMADIM 
sarmağa başlamıştı. Çamların diıllarını ruzgOr daha kuvvetle 
tıll ı yordu. 

Gene ilk öı.U açnn Hacer oldu. Genç kıza dikkatle bakarak:3 
- Bir şey söylemiyorsun, dedi. 
Ferda başını çevirdi. Dudaklarında isteksiz bir tebessnm 

belirmişti : 
- Ne söylüyeyim ? 
Hacer sinirlenmiş gibi ornuılartnı oynattı ı 
- Ne bile) im ben? Bir şeyler söyle 1 Konuş, vullalıi sana 

içerliyorum Ferda. Neden b:ınu tumamile açılamıyorsun, anin· 
mı , orum ki.. Meselll Ressumır: yanında elinde silahla baygın 
bulunuşunun sebebini bile daha söylemedin. Her şeyi gizle· 
mekte devanı ediyorsun. 

Ferdanın dudaklarında kırık bir tcbe llm belirmişti :. 
- Defteri okuduktan sonra senden artık gizlenecek nem 

kaldı ki Uncer? Beni yanlış anlıyorsun. Blltl\n o hndiselero 
yeniden dokunmıya kendimde kuvvet bulamlyorum. Onun ya· 
nındtt neden beni elimde ~ilahla baygın bulduklarını anla~uk 
istiyorsun öyle mi? Çok basit, sana anlatayım. 

lhıcer yerinde merakla doğruiınuştu, genç kız gözleJ'inl 
yurıın kapadı\ Httlslz bir sesle devam etti: 

""""':' Ben gittiğim zaman Akif Cemal yerde vurulmuş, yalı· 

yordu. Onu kanlar içinde, hareketsiz görUnce çılC.:!rır gibi 
oldum, öıdUğünt\ sunınıştım, yanında siltilı duruyordu. Hemen 
kaptım. Kendimi öldürecektim. Ötesini hatırlamıyorum. Heyecan 
IÇln~e bmu\ "v(lffa~ Qlrırndan Qftlf« dt\ up ~4 ılmı~ım, · 

Hacer hayret içinde yavaşça mırıldandı : 
- Peki neden bunu mahkemede ~oylemedln? 
·- Nasıl söyllyebllirdim? Heyeti hAklmeyl bu söze inandır· 

marn ihtimali pek kuvvetsi2di. Sonra horkese Ressamı ıevdi· 
ğlmt ilan etmiş olacaktım. 

Genç kadın manalı bir tebessümle gl\ldü: 
- Anluşılıyor ki bu itirafı yapmıya biraz da gururun mani 

olmuş. Çünkü itlrafınla zaten şüphede olan Ressama kendini • 
sevdiğini tevil kabul etmez bir şekilde anlatmış olacaktın. 

- Belki bu düşllncenin de tesiri vardı. Fakat dediğim gibi 
nasıl olsa, hu ltirnfa bir çÖkları lnanmıyacaklardı, "Kurtulmak 
içln böyle bir yttlana baş vurdu. diyeceklerdi. Hatta Akif 
Cemal bile böyle düşünecekti. Zaten kendini benim vurdu· 
ğuma öyle emindi kl .. Tevkifhaneye geldiği zaman .• 

- Ay Ressam tevkifhaneye mi geldi? 
Cenç kız başını salladı : 
- Görüyorsun ya, ::ıenden hf ç bir şeyi saklaııııyorum artık. 

Evet hastahaneye geldiği gibi tevkifhaneye de geldi. Fakat 
bu sefer onu çağıran ofmasıştı. Huni o gt\n siz giderken ha· 
deme kadın bir ziyaretçinin geldiğini haber vermişti ya. 

Gen~· kadın gözleri merakla parlıyarak •Evet" diye lastik 
etti. Ferda ağır ağır devam etti: 

- Ben o ziyaretçinin Kerim Namık olduğunu sanmıştım. 
Çnnko ona haber yollamıştım. Hal'"uki aldanmışım. Gelen 
hocam değil, Akif Cemıtldi. 

- Peki niçin gelmişti? Ne istiyordu? 
Ferda acı acı gUldn : 
- O da sizin istediğlnizi lsliyordu, yalan söylememi, ken• 

dini benim vurduğumu mahkemede itiraf etmemi.. 
Hacer yavaşça mınldandı : 
- Hayret 1 Neden böyle bir teklirte bulundu ? 

. - . ( ArAası qar) 

ler 
ler 
lan 

tll 
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EN SON HABERLER.9 
ispirto f iatlarındaki tenzi
lat aldkdarlara bildirildi 
Ankaı:a, 25 (A. A.) - ispirto fiat· caktır. Bu ispirtolfmn sat ispirtoya na-

1-rında yapılaır tenzlltlt inhisarlar Baş- zaran farkı içerisinde bir mlkdar kinin , 
llılldDrlUğUne tebliğ edilmiştir. bir mikdar da Bergamot bulunmasıdır. 

• . Lamba ve gaz ocaklarında kullanılan 
k Kolanya ıstlhsalı içın 140, 130, 120 boyalı isplrt.olann fiatı 68 den 45 ku· 
llruta satılan Ispitolar 90 kuruşa satıla· ruşa indlrllmiştir. 

Viyana sokaklarında 
''Yaşasın Hitler!,, sesleri 

1 
Viyana, 25 ( A.A. ) - Dlln akşam yeni Bnşvekllfn söylediği bir nutuk bin· 

~rce bttlk tarafından geç vakta kadar nllmayişlere sebep olmuştur. NUmayişçl· 
ı.~cn bazılara .. Yuşasın Bitler ,, bnzılan da • Yaşasın Şuşnlg • diyerek sokak
'Clfl doldurmuşlardır. 

---------------------------------------
Bir ayhk ihracat ve ithalatımız 

Ankara, 25 ( A.A. ) - TUrkt~·enin 1938 İkinci Kanon ithalatı kıymet ltiba· 
tile dokuz Dlllyon, ihracatı on llç milyon liraya varmıştır. 

lran Hariciye Nazırı vefat etti 
N Ankara, 25 ( A.A. ) - Bir müddeıtenberl rahatsız bulun:m İran Hariciye 

ıııırı yapılan ameliyat neticesinde kurtarılamamış, vefat etmiştir. 

İtalyan ordusunun 
manavraları 

Aıuerikada bir kanuna 
göre berberler sarmısak 
yiyeınez 

o 6 t: 

Benim görüşüm 

Gene şehir 
kütüphanesine dair 

R. Felhl TAŞKll\ -------
Şehir Klltllphanesluln derhal ku· 

rulmasını temin edecek materiyel 
elimizde mevcuttur. 

Erzurum mllnevverlerlnln elle
rinde çok değerli kitaplar bulunduğu 
gibi, gene şehrimizde bulunan bir 
kırtasiye ve kitap pazarında da ya
kın ve geri zamanın başlıca mOhlm 
eserleri vardır. 

Knltür Bakanlığı aynca bu mev· 
zuda geniş mikyasta yardımda bu· 

}unabtlir. 
Kuracağımız bUyllk şehir kUtUp

haneslne ( Halk okuma odalannı ) 
ve ( Şeref köşesini ) IU'\veyi unut· 
mamahyız. 

Türk Kültllr tarihinde otoriter 
mevkii bulunan Doğulu fikir adam
larının resimleri, isimleri ve mllhlm 

1 eserlerinin ataları bu şeref köşesini 
snsleyecek değerli mevzulardır. 

Vatana yüzlerce büyük fikir adamı 
hediye eden ve bugOn binlerce 
genç talebeyi bağrında taşıyan zeki 
ve san'atk4r ruhlu Erzurum ve Do
ğulular; bu kntuphanede fikir ihti· 
yaçlarını tatmin, memleketin bugün· 
kU ne~riynlını muntazaman tısklp ve 
kendi aralannda yetişen büyUklerini 
tımıma ve tebcil etme suretlle fikri 
seviyelerini biraz daha yUkseltecek
lerdir. 

.Uoğunun fikir meş'alesinl tutuş· 
turmak için sizden bir kıvılcım , bir 
kitap, biç olmaz a biraz himmet 
istesem, seve seve vermez misiniz? 

Bu sene, Afrikada Libya Amerikada vazii kanun hiç boş 

Ç k 
durmnyor. Geçenlerde Marlland bOkü- -

önerinde yapılaca mış ıneti dahilinde kabul edilen bir kanun Suallere 
Roma, 25 - İtalyan Ordusunun bu l!ylhnsınn göre, eğer bir delikanlı genç 

:beki manevralnn Afrikada Llbya'dn bir kızı evinde, haftanın altı gllnU ılya- •----•••••-

l'}'ao eder.ektir. Bu manevralısrın ev rete gelirse, kızııı ailesi ba delikanlıyı Cevaplar 
~~lce söylendiği gibi fevkalade bir ma- nişırnlı uan edebileceklerdir. Bu taktirde 

1Ycti olmayacaktır. 1935 de 1talyan Or- dellkımlı bu kızla nişıınlanmağa ve ev· ••••••iM•••• 
~Usunun senelik manevrası Brenner et- lenmcğe mecburdur. {Okuyucul1trımı:mı bizden .<1oraC8!}ı 
\'11tında, yukarı Adıç'ta yapılmıştır. 1936 suallere doktorumuzln nl'llkiilum:ı bu 
~, ltayanın göbeğinde, Avillo clvannda Ohyo hükümeti dahilinde kabul edl· slltunlarda ceııap ııereceklerdir. Okuyu· 
hpııdı. 1937 manavraları ise Sicilyada len bir nizamnameye göre, gUne4 bat- cularımızdan husust ;urette posta. ile 
~'Pılmıştı. ônUmUzdekl sene ise Libya- hkdan sonra umumt yollara çıkacak uvap almak isteyenler ayrıca on sekiz 
dt Yapılacaktır. hayvaıılara kırmızı fener takılacaktır. kııru~luk pul gDndermelidirler.j 
~ Yani manevralar dort sene için- Nebraska hükOmeti duhilinde de 
~ e Alplardttn Afrika ya doğru bir is ti- berberler sabahın yedisinden akşamın Acaba hastalık mı ? 
ll[Qet takip etmiş oluyor. yedisine kadar soğan ve sarmısak 5 _ Kırk ya.şındayım, bu son gtlnler-

Mnhtm ltalyan cnzltamlan Aferlka yedikleri taktirde nakdt cezaya çarpıla· de ~Uham cidden açıldı. Çok yemek yiyo-
~•ııevraları için,. şimdiden t.aıım ve ter caklurdır. rum, çok susayorum. Başka bir .şikAyetlm 
' Ye göreceklcrdır. Susµz mmhıkttlıırdan Sovyetlerin Efganı"stan yok. Acaba bunlar blr hastalık mıdır? 
ll&h ve techlzatı ile asker ve erzak tı k f d k" C - Çok yemek yemek, çok su içmek 
~k lı da geniş mikyasta tecrnbe edile· ve ran a ı ve bol miktarda idrar çıkarmak şeker has-

tır. Konsoloslukları ta.lığının a1t'lmeııertdir. Çok oturan bır 
~İr htrvat pO}ı"tı"ka 8d8ffil M k 22 S zat mısınız? Yürümek ve saire gibi vUcut-

os ova, . - ovyet hOkôrııeti, ca caıı.şmanız yok denileeek kadar az mı-
öldü Efgan lınkOmetınden Merv ve Tuşkentteki dır? Şeker hastalığmd:ın şüphe edeblllrlz. 

_ . • Konsoloshanelerint kapatmasını rica et- Evvela. bir idrar muayenesi yaptırı -
'd Belarat 2:> - Maruf h1rvat sıyası miştir. Buna mukabil Sovyet hOkümeti mz. İçinde şeker bulunacak mı? EvvelA 
k~ınlarından Ante Pavellç geçen Cuma de l:.fgıınistandaki Herat, Mezımşerif bu meseleyi esaslı surette halledin1z. 
~ il altmış dokuz yaşında olduğu hald(> ve Meymen Konsolosluktan ı k t • 
"1et~ebde ~lmuştllr. Hl06 da ilk defıı cııktır. Bu suretle her iki boıc':ımetlaıi0:. S O L U C AN 
bıtv us lntıhap .edl.lmi~, ~9l8 de. nıll!i cak kükumet merkezlerinde birer Kon- s _ Böcek dllijürüyon.un. Acaba ne-
19 at mecllsl ikıncı rcısllğıne seçıl~l~tı . soloslnklan bulunacaktır. reden eldi? 

1 18 K4nunuevvellnde Yugoslav bırlığl S g 
f:b•-d , Al k d , 

0 
t kbel ovyet hOkOmetl, lran tıUkilmetine- c - Solucan dediğimiz, bu hayvan-

~ lQ e naıp e san r a ( m s u · . 
ttl ) bir muhtra verml"ti de aynı şekilde mllrııcaattu bulunmuftur. ların yumurtaları çiy olarak yediğim1ı 
l d C Ç '" b. J ,. fran hUkiimeti Sovyetıer nezdinde bulu· sebZeler, meyvalar lle karnımıza. gider. 0-
oy OfC em er ayn l nan yedi Konsolosluktan beşini kapata· radan nçılır ve nihayet solucanı yapar 

ziyaret etti caktır. Sovyet hOkümetl de !randa bulu· Bunun 1ç1n çiy olarak y~nilen yemiş ve 

Lond..;., 25 (A. A.) - Dnn ak;mm nan altı KoMolosluktan dördünO kaldı- satreyl çok 1y1 temizlemek rn.zımdır. Yı • 
lond 

1 
L ld C b k rııcaktır kadığınuz suyun da çok temiz olması l~-

lt._verkalyla ge eben 
1 
° t orçf d u a iiUm · , zımdır. Bu su da geldiği yollarda kirle -

-,.. Çem r ayn anı ın nn kubul L l . t H . . ~tlıniıur. e ııs an arıcıye Nazırı nebnır. o zaman su bize solucan yumur-

'vıa l G ·· . V d Roınaya . d k taıarını gettrebillr. 
reşa orıng arşova a gı ece Solucana karşı su yerine 1y1 kayna -

" Varşova 25 ( A. A. ) - Alman Ha· Varşova, 2) - Hariciye Nazın mış su 1le yapılan açık çay içme tavsiye 
Ilı~ Nazın Mareşal Göring buraya gel· Bek Mart uyı içinde ltttlyayı ziyaret olunursa da bunun da uykuyu kn:;ırınası 
1' IUr. Varşovanın iyi malOmot alan ma- edecektir. Bu seyuhatın proğramını Uıtlmau vardır. Mevcut solucanları düşUr
ı,11 tıunde nazaran, Mareşalın bu ziyareti tandm etmek üzre Lehlstanm Roma se· mek lçin mutlaka bir hek.ime müracaat 
k~lllesile Leh devlet adamlarlle yaptığı firi buraya gelmiştir. zaruridir. 

ııı:!'mel"re ıiyast ehemmiyet atfedll· Bek 1929 da Mar~al Pilsuski'nln Ç I r p l I a 0 y Üz 
ektedir. . kalemi mahsus mUdUrn iken, husust sı· 

ll.omanyada yeni raua Romayı ziyaret etmişti. Martta s - 28 y~ındayun. Blr gece sokağa 
l'eşkilatı Esasiye kanunu ltalyaya yapacağı seyuhat ltalyan. leh çıkmı..ştım . Soğuk rUzglr esiyordu. Eve dö

dostluğunuıı bir tezahUründen ibaret ola· nU.şte ba:ktım, yüzilln bir tarata çarpılmış 
~ 'l!Ukreş 25 - Yeni Romen teşkllAtı e- caktır. Hiçbir siyast anlaşma imza edil· oöst~rdlm . "OUn çarpmış., ded1ler. Bu ne-

l'& kanummun re;1 Amma konması mlyeceklir. den oluyor? 
11(% içinde cereyan etmiştir. O gün bil- c - YUzUn bir tarafa çarpılması bir 
.tı <levatr ve dükkAnla.r kapanmış, her - Kanyanın Dışbakanlığının çok sebeplerden ola.blllrse de en zlyadP 
ı l'ey s.andı~nın başına gitm\ştlr. Ro - b · · 1 akla gelen ve sizin de sebep olarak gös -

~t\Yada rey sahibi olan vatandaşlar yenl eşınCı Yl 1 terdlğfnlz gibi soğ\ık rüzglrlar Amll ola-
Utıu 4 milyon, 283392 reyle kabul et - Budapeşte, 25 - Kanyanın Harici· bilir. Tamam bir inme muhtemeldir. 

~l@r<Ur. ye Nezaretine gelişinin beşinci yıldönO· Sıcak pansumanalr yapınız, so -
~ransız Başvekili mü münasebetlle, kral naibi Horu, Ha· tuğa çık.mayınız. Hastalıklarınızın 1yı 
llariciye Encünıeninde riclye Nazırını uzun müddet kabul et· olması memuldUr. inme yüzün blr tara -

mlş ve kendisine Horti ailesinin gDmfif tını tamam işgal etmez de yarım olursa 
~ l'a.rıs 25 (A. A) - Başveklt Şolan dün 
~tn parıtmento harlclye encümeninde 

ı111rı lltkkınaa lzahM vermif tır 

çerçlvell ve armalarla tezyin edilmiş ve o zaman iyl olma Umidl çok azalır. Ta • 
altında sltayişkArane bir ithaf cnmlesl marn blr yarı yUa olursı 41fa Umldl ço-
)"ııılı fotofrHfmı hodtye etmlttir. A•kr~ · l>OKToa 

3 

ET MESELESi 
(Üst tarafı 1 incide) 

Kasapların he.saplarına esns lttlhnz 
ettikleri ve encümen azalnrının azamı 

!ta.ta temel olarak kabul etmlş oldukları 
canlı hayvan !latı hakikate uygun de -
ğlldlr. 

DUn açık ml1zayede ile ve belNUycniı' 

memuru marifetlle hayvnn sattırılan pa
zardan iki inek aldım. Bu müzayedede 
karşımıza kasap Süleyman çıktı ve lddlal· 
bJr artırmadan sonra bu bir çift inek 3C 
l!rada - ynni teki 18 liraya - benim lıze . 
'"imde kaldı Oradaki belediye memurun . 
dan aldığım resmt 1htisap k:1ğıdını getir· 
dlnı. Bakın görlln, lcnp ederse resmlnl gn
~eteye basın herkes görsün ... 

Bu inekleri ben pazartesi gtinU mez 
~n.hada kestireceğim . Encümen azaların· 

!)raya davet edertm. Halkın menfnatıerın · 

~lmaye etmek maksadile !lignl et tıkelr' 

mevkl bu davetimi kabule kendilerin! le 
ryar eder kanaatlndeylm. Mezbahada bl 
'nekler kesllecektir. Çıkan et, yağ, gön 
c;akat tartılacak ve tiyatlandıraacktır. Bı 

~esabı tekrar, açıkça ve cfk!rı umumlyev' 
t.envir etmek maksadlle Doğu gnzeteslnlr 
'lk ~ıkacak nUshnsında. neşredeccğlw 

Yanlışlığın nerede oldu~u o z.'l.mnn açık

~ tebarüz edeeektlr. 
Bu hesap yanlışlığın blr tarafıdır 

Olğer tarafı da İstanbula sev.kedllen mal 
'ar ve yine masrafa dair söylMiğlm sözler 
bir takım rakamlarla yalanl:ımağa kalk· 
malanndndır. Elimdeki n·smı faturala• 
ıızerlnde her zaman tetkik edilmesi kabr 
olan şu raıdkamları verlyoruın. Sonbahar 
da İstanbula sevkedllmek üzere alınmış o 
lan bir tokluyu ele alalım . Ve hesabımız· 

'lunun üzerinden yUrUtellm: 
150 Ik1 aylık besleme masrafı 
100 17 gün süren Erzurum - Ttabzor 

arasındaki masraf. 
22.5 2 Otllosu Trabzonda 3 kilosu va · 

purda yenmek üzere ot pnras 
(kilosu 4.5 dan). 

5 
1 

5 
80 

3 
5 
7 

Trabzonda komisyon 
İstif parası 
Gemi sUvnrısıne verilen 
Va.pur navlunu - bu 15 şubattaı 

1tlb:ıren 40 kuruşa dUşmüştl\r -
Ollmrük ve baytarlyc 
Trabzon - İskı.nbul çoban ücret 
Mal sahibinin vapur nıwlunu 
sevkedllen surunun 300 koyu• 
olduğuna nazaran 

387.5 Erzurtımdan 1stanbuln kadar yn · 
pılan masraf yekt1nu. 

B,u 378.5 kuru hık mnsrafa istanbıı· 
masraflarının 11Ave edilmesi icap eder. B 
masrafların müfredatı şunlardır : 

6.5 Ta'hm11 ve tahliye 
7 
8 

25 

5 
30 

0 .50 

Borsa parası 
Bir gilnll1k ot parası 
Komisyon % 2 hesablle, takrl · 
ben 
~hya ve çoban parası 
Sevkedllen koyunların % 20 F 

dlğerlerıne nazaran kilo başın · 

3 kuruş eksiğine satılır. Bu ek 
slğln diğerler! üzerine blndirdl{i' 
fark yanı çıkma parası. 

Celep cemiyetine koyım bal}ır 

verilen 
'f!2.00 İ.staııbulda yapılan masraf ye . 

konu. 
Bundan sonra kasabın yaptı~ı mas · 

raflar da vardır. Bunlar da şunlardır : 

234 Mezbaha resmi 
50 Buzhane masrııtı 
25 Nakliye 

309 YekOn 
Şmdi kes1lml.ş et haline gelinceye kn· 

iar muhtelif suretlerle yapılmış olan bı 
'llasrafları yekfin edelim : 

378.5 
82. 

309 

769.5 Yekt\n . 

Bundan et haricinde kalan ve 120 ku· 
'"U., deri, 50 kuru., sakat, 40 kuruş barsn.ı.r 
':Jedeli olan ceman 210 kuruş çıkarırsa1' 

~eher baş koyuna 559.5 kuruş masraf ya
')ılmış olduğunu anlasınız. Böyle bir tok-
1uyu biz ancak 7 liraya. satın n.ln.bllh1z. Vf' 
"l'lezbaha.ya yadar bu bize 1060.5 kuruşo 
'11alolur. Mezbahada bunu blz olduğu gibi 
o:ı.yakta kilosunu azahıt 22 kuruşa satarız 
Ve böyle bir toklu aza.mı 50 kilo gellr. Bl-
1aenaleyh toklu başına kArımız 40 elli ve 
>ek fevkalade halleri de ancak bir liradır. 

EncUmen azalarına bu hesabı bir ke
"larda saklamalarını tavsiye ederim. Ken
·ıııerlne bir sual tevcih Mllm~1 halinde 
ioğru bir cevap verebilmek lmkAnını bu 
;uretle elde etm1ş olurlar. 

Yine encümen azaları mektupların - ı 

1a daihç ve kıvırcıktan bahset.ımı.,ler. Bl· ı 
zım t)\lrada t\ıtlıç ve kıvırcık yolct\ır uıı 

-kıztl knraman sevkederiz. 
Bir noktayı nyrıcn t.cba.rUz ettınne-k 

!s terim ki benim faallyetı He btıtUn Erzu
nunluların sn..ıygısını kaza.nnnş ola n Belc
diyeReisinln .şahsına b!r diyeceğim yoktur. 
Onu bllti.ln Erzummlular glbl şayanı hllr
met bulmaktayım. Bnn-enaleyh onun şnh· 
ının mUnakaşamıza karıştırılması doğru 

de~ildtr. Ve fiklrlerımızı asıl maksattan 
lnhlraf ettirmekten bn.şka bir faidesl de 
yoktur. 

Hacı Taftanın hakkımda söyledl.kle
rf ne hayret ettim. Kendisi belkl Kars 
Hay\•an Birll&1n1n hesaplarım murakabe 
"tmek salılhiyetlni kendinde bulab111r. 
""aknt bcntm hesaplarımı murakabe et -
11ek ve bu hususta fikir beyan etmek sa
Ahiyetını nereden almış{l.ır? Ben ona 
öyle bir salA.hiyet vermedim ve vermem 

ie ... 

Buraya kadar söy1e<l1klerlm muarız -
'anma bir cevap vermiş olmak içindi. A
· ıı ehemmiyeti haiz olan nokta bu değ11-
Ur. B<'n bugUn bir çok kimselerle halk he
mbına milcndeleye girmt.ş haldeyim. Be -
'lim bu yalnız cephe alma vaziyetim Uze
lne muarızlarım : dayannmıyacaktır, lk1 
t<' günde sözünden dönecektir., fikrlnl 
rtaya atmışlardır. Gerek belecUye encu -

nen azalarının, gerek Knsnpla.r oemıye • 
inin gnzetenlze yazmış olduğu mektup -
arda bu cihet açıkça ortaya sUrUlmlıştür. 

Muarızlarım mernk etmesinler, hal
·ımız endişeye <lUşmesln. Iddiamı bir 
,11\ddct tayin etmek suretlle kayıtl.n.ndır
ynak istemıyonun. ÇUnkU ben hayatımda 
myıt altında yaşamış bir insnn değilim. 
"'nkat fikrim şudur. !Bunu açıkça ortaya 
mrmaktan ve bUtUn efktlrı umumiye mu
rncclıeslnde bu hususn söz vermekten çe· 
<inmiyorum. 

Kosaplar " 15 kuruşa blze de idare e
i er .. dl~inceye ve 15 kuru.şa et satmağa 
'>nşlayıncayn kadar sığır etını 15 kuruşa 
atmnktn devam l'deceğlm ve bu etin cin

~ı hiç bir znman piyasada satılan etlerden 
1şnğı olmıyacaktır. Belki yüksek olacak -
' ır. Ben de muarızlarıma aynı şek.ilde bir 
;: llmleyle cevap veriyorum. 

Halep orada ise arşın burnda ... 

13 sene evvel 
aşar vergisi 
bugün kalktı 

(Bafmnkaleden devtım) 

KöylU bugUn buğday ekmekten kork
ııamalıdır. Çl1nkil devlet Ziraat Ban -
-caları 'Va.sıtasııe bu buğdayları !!atları 

ıuşürmeden satın almakta ve bu suretle 
.em köy!UyU himaye etmekte ve hem de 
.stlhsaldtm artmasına çalışmaktadır. Köy 
ll iktisadı sava.şta ldyık olduğu 

'llevkll edinmek istiyorsa, katasım 

la bilekleri kadar kuvvetlendirmenln ça
·eslne bakmalıdır. ~kiye baAlı, babadan 
~örenek an'anelcrı damının altından çı

uınp atmalı, zlraatte ıslahat yapacak 
'.cdblrlel'I öğrenmeli, az işle, az emekle çok 
rnzanmanın yolunu dUşUnmcUdlr. 

Köylü artık evltltlarını kız erkek o -
mt.malı \'e bu okuyan görgUlU evla.tıar va· 
.ıtaslle yuvasını şenlendlrınelldlr. Her şe-
71 hUkllmetten değil, gözU açık, karası 1ş-
11yen evla.dından da beklemeli, kuvve -
,ın lttlhattan doğduğunu unutmayarak, 
\'erimli çalı.şabilmek için, emniyet -
.~. sadakatle müşterek menfaatlere 
ıızmet etmenin yoluna girmelidir. Millet 
J ttgUn, CUmhurlyet hUkO.metinden çok 
eyler bekliyor, fakat, rejimin de mlllet -

' en beklediği büyl\k şeyler vardır. Buhran 
Yılanının başım bir tarafde.ıı ezerken, dl-
1er taraftan halk lehine fedakArhklann 
·~!dini yapan devlet, halktan da kendl 
ı:endllerinl yUkselmelerl için hlm.met 
'oekıtyor. Köylü bugUn dUnden çok uya • 
nıktır. Fakat yarın kollle oldu~u kadar 
kafasllc de mUstahs11 olmalıdır. 

clRAD BABAN 

HAVA 
26 • 2 • '938 Hal 8 Raporu 

Hava tazyiki ı 600.8 
• • (Oentz ıevlyesl) : ?70.6 

Subunet : .- 9.8 
OD şak suhunet ı - 11 .2 
Rutubet : % 84 
Ruzg&r ı Sııkin 
Sema : temamen kapalı 

Yattı : davamh 8 M. Mı 
Rııyet : 2/4 
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Kelkitte Kurtuluşun 
Y ıldönümü Günü 

(Üst tarafı 1 hıclde) 
Matbnn MOdQrU Rusuhi Bozkurt, Fen 
memuru Talll.t Demirel , Kelkit nıecll i 
umumt azası ve C. H. Partisi Başkanı 
Hayrettin Şalıtn , mnteahhit Al. AkyUz 
olduğu halde bayramdan Lir gUn evvel 
kızakltt yola çıkarnk akşam saat 1';' de 
kasnbuya yedi kilometre mesafedeki 
Terpnsek köyü önUnde istikballerine çı · 

kan Kelkit spor kulübü nıllntesipleri ile 
bunlara iltihak eden yUze yakın ııtlı 
~·ok snııılıni bir surette 'karşılamışlar ve 
sa~t on sekizde Kelkiti şerefler.dirmiş
lerdir. 

Erte i günt~aal on buçuktu hali{ 
Cumhuriyet alanında toplanmış ve ge
rek vilayetten gerek Kôse nahiyesinden 
gelen da vetlllerle kazu memurları özel 
yerlerini alarnk torene başlanmış ve 
Yüzbaşı Halit Akmanın komutasındaki 
süvarilerle yeknasflk elbiseli bekçilerden 
mürekkep işgal kuvveti saat on bl rde 
kazanın i ·tirdadını hatırlatan bir gfüterl 
yaptıktan sonra evvelce hazırlanmış o
lan Türk bayrnğı lstiklô.I nınrşı ile özel 
yerine çekilmiştır. 

17-2·038 Günll aot on dörtte mek-
tep salımunda spor kulUbU nnmma ter· 
tip edilen mnsnmerede oğretmenler ve 
kaza gençler[ tnrafındarı M Gilvur f mam,. 
piyesi tem il edilmiştir . 

Ba) mm gUn \'e gecesi knsabıının 
her sokağı kadın ve eı kek köylel'den 
de gelmiş olan binlerce halkın çalgılı 
ve şarkılı eğlenceleri) le ve yaşasın Cıım-
huriyet, yaşasın Atrıtllrk , vurolsun mil
let nvazelerile çınlnyordu . 

Cece Pıırti Başkanı ve Belediye 
Başkanı taraflarından c1ııvctliler şerefine 
por kulUbOnde kırk kişilik bir akşam 

ı.iyııreti verilmiş, bu ziyafetten ınntevıızı 
ve -;enlilmen Vullıniz sofrasına aldığı 
köylU, kasabalı , nıemuı· ve hnlk brıtUn 
Kelkitlilere ayrı ayrı iltifatta bulunmuş-

tur. O esnada kıı\np kurağı önünden geç
mekte olan fener uluyı ile de alakadar 
olarak oymmmakttt olan mllli oyunları 

seyir ve takdir elm işlerdir. 
BrtesJ gUnü avdet nrzuc; unu lıtıar 1 

eden misafirler kendilerini isllkbul 
etmiş olan alJılarla ka ubuya beş kilo· I 
metre me~afede bulunan Morokoın köyü 
önüne kadar atlı olarak yollanmışlar ve 
orada uğurlayıcıl ırın her birinin ayrı 

ayrı ellerini sıkliktan s nra kızuklarınu 
binerek uyrılmı~lurdır. 

Misafirlerin Kelkitten uyrıldıklıırını 

haber alan Köse nahiye ·i lııılkı i~·lerin-

Buııu müteakip kHza külll\r fşyarı 

Ziya Ozlt\rkle Öğretmen ~tehmet Atay 
işgalin bir tUrlll kıılplerden silinmeyen 
acı yaralarını teşrih ve lzııh etmiş ve 
i tirdııdın Türklere neşe ve hayut bah· 
şctnılş olıın sevinçli neticelerini anlat
mıştır. Bunlardan ·onrıt söze başla
yan vilayet hususi muhasebe müdürU 
Buy Fevzi Öçalan bizzat ve tukımı ku- den do~an bir istekle otuz kadar allı ile 
mandam sıfatiyle içinde bulunduğu işgal nahiyeye beş kilometre mesafadeki llav· 
\'e i llrc1at hatıralıırını ve Türklerin 0 cış köyü önUnde ve yüzden ftızla y~ıyu 
zaman maruz kalmış oldukları fecaat ile nahiye merkezi civarında misufirleri 
\'c hakaratı çok vazıh surette birer bi· karşılamışlar ve nahiyeden beş kilomet 
rer unlutımık diııleylcılerlni tehyiç et- reye kadar ayni kulubalıkla uğurlaınış -

llllşlerdir. , tardır. 

l, __ Y E_N_i E_S_E_ R_L E_R _I 
Doğuda Kültür Hareketleri 

Yakında Trabzonda • Doğuda Kül
tür hareketleri • adında aylık bir terbi
ye ve Kültür mecmuusının çıkacağını 

huber aldık. Bu mesleki mecmua bize 

Erzurum Ziraat Müdürlüğünden 
MolUrltl tohum temizleme makinesi 

15 Mart 938 gününden itil..ıuren çiftci to· 
humluklarını parnsıı olarak çalkayıp 
ilılçlamaya lJaşlıyacuktır. Jstekli olanla
nm ziraat mt\dOılüğOne müracaatları 
ıınn olunur. ( No. 140 ) 5 - 1 

gönderilen proğramına göre, Koıtürüınu- Trabzon Belediye Riyasetinden 
ze tticl hnmle ve hareketleri, bundan ı - Trabzon şehrinin belediyede 
başlrn da garbın terbiye ve tedris saha· mevctıt musnıJduk 1-2000 ve 1-500 lik 
ında ki en yeni usul ve cerynnlurını hurlta ııe bunlann tanzim ve ter inıino 

takip edecektir. e5ns olan hesubala ml\steniden belediye 
M~cmua yalnız Trttbzonun değil, bO- yapı ve yollar kanununun 1 inci maddesi 

tun Doğu villlyetlerinln mecmuası olarak ahkamına tevfikan, 1 1000 lik haritası 
çıkacuğı için, sözlerimizin, bilhassa öğ· yaptırılacaktır. Muhammen bedel 1500 
retmenlerimizln kalem yardımında bulu- liradır. 
nacaklanna şüphe etmiyoruz. Doğuda 2 - Bu işe alt şartname, Belediye 
birçok sahularda münevverlerlmize söz fen mlldilrlUğü11den bila bedel alınabilir. 
dOşer.Onltırın bildikleri. gördUkleri ve ilmi 3 - ihale, ttQık ek.silme ımretile 
bir mecmuadu efkarı umumiyeye akse- 8-3-193 tariihfne ml\sadüJ Sah gOnü 
ltlrmek istedikleri bir çok şeyler vardır, saat 14 de beledi\•e daimt encümenin· 
Bunların her biri ayn ayrı birer hazine de yapılacaktır. • 
halinde kufalarında yaşar, yahut etrarın· -j - Muvakkat teminat 112,50 lira-
da dar muhitin hududunu aşamnz. dır, 

Türk öğretmeninin kendi muhitinde 5 - Tal~plerln1 ehliyeti fenniyelerl 
bildiğini, gördUğünn, öğrendiğini ve bul Nafıa vekt\letınce m~ıstıddak n~Ul}endis ve 
duğijnu yazması, Türk coğrafyasına, ta· ya topoğnır olması şarttır. (No. 143) 4· l 

rihi~ etimolojisine, arkeolojisine: en- .ERZURUM DEFTE RDARLIOINDAN : 
oğrafyusma, hUlasa kül hnlınde Tnrk · 

:ırnıttırtıne, tc\'azule s.Oylemek lt\zımsa, Mubtelif tnrJblerde müsadere cdi-
knnnca kadarınca hizmet ıetme i demek· len H.88 .kilo buğdny unu ve 350 kilo 
tir. Bu bakımdan « D.oğu da Kültür lııı- çavdar unu 17 - 2 - 938 gUnUnden füba
ıreketleri » .Bölgemizde hakiki bir ihıJya- ren i5 gün nıUddetle n~U.Zaedey~ ~onul· 
ıca cevap vereeek demektir. muştur. Talip olanlan_n ihale tarıhı olan 

Mecmuada blltıin ilk ve orta absil 4 ,. 3 · 938 Cuma gunU saat on d?ıtte 
t1 1 · i al"k dar .eden mesleki .defterdu~lıkta mUteşek~ll. satış konıısyo· 

m essese erm a u nuna muracaat etmelerı ılfı.n olunur. 
azılar da bulunduracaktır. 

Mecmuayı 'ıkaranları amiıni~·etle 

tebrik eder ~e kendiler.ine muvaffakı· 
ıyetler dilerl~. 

As~eri anot mektebi mezunlarlnda· 
ımm . .Şahttd~tnameml ~ayi etti~imden 

Y.enisini çıkartacağımdan .esklslnin bük-
,ırnQ •oktur. MUSTAFA. 

( TQ , 142 
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Yerli mab ku11anma},{ 
parayd bir cebinden di-
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K z lay balosu 
5 Mart 938 

,., Kızılay,, seneljk balosunu bl!l yıl da 5 Mart . 
gecesi Berediye salonunda verecektir.. Bal0n~ın 
diğer serııeler-Oen daha (Ç0k 1gıüze1 \f.e eğ1en~ıJ 
oım:ası 1ç1n şinudiden haZJrbklar ~rapılmalktadır., 

-.-,.____... ...... -·--~----- • • ---··-·--- -!.-
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Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Jl11zir1111d11n itibnren tntbıkına 
b11ş/11nacnk olan tallm11fnamenln 
mndde madde neşrine deı'lım 
ecliyonl'z. Alllkadarlar kendile
rine ait olan kısımlar için şim
diden lı11urlıklnrmı yopm111Ja 
baş/amn/ ult rlnr. 

27~ - Ekmeklerde rutubet de· 
recesi % 30 dan simitlerde % 20 
den ve govreklerde % ıs den yu
karı olmumHlıdır. 

278 - Noksun vezinli ekmekler 
Belediyece müsadere edilir. Ve sa
hipleri cezalandırılır. 

2W - l<'ırıncılar gllnde azcmı 
ve asğarı ne kadar ve ne cins ekmek 
yapacakları hakkında Belediyeye be· 
yanmıme vermeğe mecburdurlur. Bu 
beyannameden noksan veya fazltı 
ekmek çıkarmak yasaktır. 

280 - Ruhsutlı fırınlardan gay· 
ri yerlerde pişirilen ekmekler hiçbir 
suretle sutılaınaz 

- ıa -
Balt.k:tJlm· 

281 - Zeylin yağı, sude ~ağ, 

kuru balık , pustırrna, ırnvurma gibi 
pişirilmecien yenilebilecek şeyler 
alelumum kapalı \'e muntazan kap
lar içinde bulunacaktır . 

282 - Yugların, unların \'e di· 
ğer yenilect:k şey !erin tttğşlşl yasak
tır . 

2ı3D - Bukkullıırı n ğıda madcle· 
!erinden \'e yemek ve mulbak ltH·a
zımutından btt.,ka şeyler sutmusı 
yttsııktır. 

- l'ı -
lüı uplur. Tıtnıkc·ııhıı·• S:ıkht· 

t•ılm· ve Hnlıkl•ılar 
284 - Kasnp dUkkanlarının as· 

ğ'arı sahıı s ı 10 metre ınurabbaulır. 
28 > - Kasap dnkkanhırında hiç

bir taraf bölmelerle terrik edilmez. 
286 - Kas11p dOkkanlarında u , 

tesisatı hulun<lurulınıısı mecburidir. 
287 - Kasap ctnkkanlarında et , 

ku •ruk , iç yıığı \'e temizlenmiş ol· 
mak şartile ltl\' llk, hindi, kuz ve 
bunlrtra ınüma il hayvan etleri , dil , 
beyin ve böbrekten l>ttşka bir şey 
snlılamaz. 

288 -- Kasap dUkka.nıarında 

Erzurum 
)lahallesl 

Hacı cuma 
> lt 
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Çukur Zeynel 

Ocı 

Ayas paşa 
Habip ef. ulya 
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, , 
> > 
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Murat paşa 
Gez 
Van1 er 

,. ıt 

,. • 
J{avak 
Yegen ağa 

" > 
> 

» 

Caferiyc 

> 

• 
> 

» 

.. 
• ,, 
il 

, 

Bakırcı 

C~dlt 

Hacı Ouma 
AH paş:ı 

Habip eL StıtlA 

Vakıflar Müdülüğünden: 

)levldl Cinsi 

Kevelciler DükkAn 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Arabkirler > 

> 
> 

1 tlhk.a.m dahili Tarla 
Hacı Halil 
Kumlu dere 

> 

> 

> 

,. 
Hekim S . 

Gürcü. Kıı.rkı 
Imam pınıı.rı 

> 

lt 

1.stıhka.m dahlll 
Gölbaşı C. 

.. 
,, 

KUçUk hamam s 
Kemer altı 

• • 
> 

" 

il 

'P 

il 

Cennet pınarı 
Hacı Ahmet 

Dere S 
Oüml\ş Masnd 
Dabağhane. s. 

Hane 
Hane 

.. 

Samanlık 

S:ı.manlık 

Samanltk 
Dabağhane arsası 

Arsa 
Tarla 
Han<' 
Arsa 
Maarsa 
Tarla 
Arsa 

> 

> 

iP' 

Dl\kkO.n 

> 

,, 
> 

> 

Hamam 
Han 
Hadı ağa hanı 

Arsa 
Hane 

Vakıf ve 
akar so. 

46/ 12 
47/14 
48/16 
49/18 
50/20 
61/22 
52/24 
53/26 
54/ 28 

118/93 
399/95 
401/97 
400/ 5 
142/ 19 
158/43 
159/45 
160/47 
161/49 
162/ 51 
163/ 53 
164/ 83 
165/ 85 
166/ o 
173/ 21 
182/ 21 
18'1/ 6 
188/ o 
189/ :? 
182/13 
56/ 13 
58/ 5 
59/ '1 
60/ 9 
61/ 3 
90/ 3 
108/8 

109/ 11 
110/12 
111/ 13 
112/ 17 

113/ 18 
114/21 
115/ 2'3 

286/ 19 
286/ 6 
193/ 30 
404/23 

, ,. .. ~ Hane 

2&7/1'1 
541/~5 
B87/26 
S38/~ 

Yukarıdaki vakıf yerlerin mlllklyetl satılmak. U-zerc artırma.ya çıkarılmı~ ~ 
tır. 16/Mart/ 938 tarihine mUsndlf Çarşanba gtlnU ısaat <>n beşte Vakıflar idaresln· 
de ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin mUrt caat eylemeleri. (Na. 123) 4 • 2 

hayvan ke,sınek yasaktır . 

2s9 - Kasap dükkanıarmda Erzurum Askeri Setınalma Kars Valilig--inden 
cımlı htıyvan bulundurmak yasaktır. k 1 yonundan 

wo - ı~usup <lnkk~uıarıncıu ke· om ş .. Kapalı zarf 4sulile ele~l· 
ınik , boynuz, cleri, bağırsu" ibl aooooo tlç ytız bin kilo buğday ka- 'k ' t 
şeyler bulundtJrnrnk yasııktır. palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah- vı }OŞa~ l 

291 - Jlıızır kıyme yapmak ve min bedeli ınsq on ~erli qin iki yuz 1 - Kars, Sarıkamış. l~dır elektrr 

k elli lira ilk teınlnııtı ı. 293 bin, iki yüz prolelerl hususi şnrlname1erı ''e~iştlril • 
satmak yasu lır . " . r,; • b k r t T rekf 15-2-938 den itibaren ' 45 gDn mUc$· 

2~2 - Kasap dükkBnlarmda doksan uç lıra i:.ı yetmış ,eş uruş ur. det! 1 kapalı zarf usulile e'ksilltır.eye çı· 
satıl un etleri parça puı ça nyırmuk Ekıiiltmesi l 7 Mart 938 Perşem~ karılmıştır. 
te,.hlr etmek ve sutmuk yasaktır. gnnn saat on birde Erzurumda asken · 2 _ Kars şelırinin idrollk elektr* 
Hayvanhır bOIL\n olarak bulunacak satmalma komisyonunda yapılacaktır. tesisatı (296400) liru 
ve isleyene istediği yerden ve isle· Teklif mektupları belli gün ve saattan 3 - Sarıkamış şehrlµln lokomobil 
diği ınikt.ardıı verile,cektir. ' bir saat evvel komisyon · bnşkanh~ına e)ektrik lesisatı (8Ö011) lfra 71 lrnruş 

29J - Etlerin üzerinde tıatları· veril'mlş veya poŞta 'ne g~nderildıiş ~u· 4 - lğdır şehrinin Loko~obJlli e}ek: 
nı ve cinslerini gösteren etiketler bulunacaktır. Şurtnamesf her glln komls- tirlk tesisatı (846~2) lir~ 63 kur~ştur. 
bulundurulması ınecburtdir. yoncla g9rUlebilir. ( No. 11 t ) 4 _:. 1 5 - Kars ~e~ripin · e~ektri~ 'te;is~1 

294 - Belediyeden rulısııt al· optan veya k!rgir, Toprak a~ş~P, ışl~r 
ınaksızın kusap dUkanı açılamaz. ERZUM DEfTERDARLIGINOAN : ayrı diğerleri ayrı ihale olun~r. 
ı\cılıınlar kapattırılır. Ve ellerinde .J • • ~ 6 - Kars, Sarıkamış, 1 _idı~ ay.rı: 
bulunan etler müsadere edilir. Tt\fk parası kıymetini koruma ha:~ ayrı ihale olunduğu gibi bepsı kul balın 

. 295 - Snkutcılar, baş,• 1!iikcnbe, kıntlıtki 12 numaralı knrarp~m~ye - tte f461104) lira (34) kuruş olarak ;~a' 
• karıunamenJn hnküınlerl duırpslnde al-

1
:t 1'-1 · 1 ı ' ' 

ciğer, dt1luk ve ayuk gibi şey.ler sa· • • · e o unur. 
tubilirlerse de kmmpların satma· tın Ucıaretl v,e ajhn alış ve:ışJ Jle m,r-ş- ' { _.:_ ToP.tan ihale oldugu ta)tdlrge 
ya mezun o,ldukları Ş<Jyler.l satamaz- gul olan hakikt ye pU~mt şa~ıslann l t 1 se % 2o dabllinde Nafia Vek&t~· 

mezkOr kararnamenin dördilnoU mudde- ~ en r 0 : ~ · ı . K ~tJ· 
lar. . si mu'cibince tutmak mecburtyetlnde Öl· tine t~sti~tı gı~~ş of&n T';t~ca, ka:atA· 

296 - Şakatcılarıp ~attıklnrı dukta'rı defterlerin num~nel~ri buiırlan-J m.an, lAkrp~kça~t', t~stul~ ved . e, ıhmr b"'aniJ 
.şeylerin tmnamen temizlenmiş olıırak • t ' · ' · ' · ları e e trı es sa arın an e mış ır. 

1 
• • , • • • ı 

satılması mecburidir. Altın ticareti yapmak l\z~ra ~1aliye birı yaptırılac~ktır. 
2~7 - Ciğer ve tnvukların şi- Vektlletlnce' mez~n kılınmış1 .olttn B~nka-ı . 8 . - ~afıa Vekflletinçe fasl~J' ~il= 

.şlrilerek şatılmu_şı yas*tır. larla ,kuylİmcu' v~ anti,ka,cılar gibi san'at miş yilfarıda ya~ılı üc şehrin ~os rasiJI: 
ve tıciıret erbabının ve dişçilerin ve 1 daki evrak şunlardır. ~roje, Keşif, Ffo 

ı:--~~~~~~(-D"'!_ev_a"!'m~e'!"'rl•ecek) hurda ~.~ya 'm~sn'u 'altı~ a}~İn ve satımi· ni fartuaıfi~, hus~st ş8rtna19e; ·~ay~n:far· 
ErzÜruw-A~erJ .. satmalnıa- ôi ~p'8;t} m4tade ~altnde ~~ra p~en ~~- lıl< i~l~rl ş~nef ~~rtn~ıp~l, ~Juıt~~· 

· ·· . · ' · .. · ~ )'.ikt veya bOkmt şahısların azami bır P,roJesıdtr. , 
Komısyonnndan : hafta içinde •daremize mhraçaat ederek · . ? - Tajipleı:in bu J~ler1 yapa P.Ur 
· · · ·· . r · / · r • • ceğınJ gösteren 938 takvım senesi ı~~ 

Sarıkamış için kapal,ı zurfla .eksJlt- m.e.zkQr nu.munel.er.l almalary v.~ ~eft.e.r- Nafıa Vek&.1eHnden almış · Olduğu ehlfY 
meye .konulun 23000 kilo sade yağm>l l.erinl ona ~o~ baprluraraq ta~d* şesiknsı ile ~38 ' Senesi tiçaret Qit&Sl v : 
istekll çıkmudığında.n yen.iden kapal.ı edilmek üzere ( Defterdadıtımııe) lbra1 kası . " · · t ' f ~ ı 1 

.zarfla eksiltıneye konulmuşt1:1r. Tahmin 'eylemeleri lüzumu llan olurıur. · ıo - Muvak~at te~lnah liradır. 
bedeli 21~50 lira Hk te~natı 1638 lira . · ( Nô • . 130 } ' ' 7 • ti 11 - DOsyası Kars' ve lstanl>ul 10· 
75 knruştur. Eksiltmesi 12- Mart - .93Ş · fıa MndOrlUklerl~de olup Kar.ın ı• lir' 
Cumartesi gUnU saat on birde EriUf1m:l~ ' .... . M k d ao kuruş, I2dir 4,20 Sarı)<aniıtın 4' nr~ 
cta oskerr $atınuıma komısyonunaa ya· V~l.aye~ . ~ ~µı,n .an rrı11kabilincte isıeyenfer aıa~nırıer. 
µJlacaktır. Tek:1if .ektupJun ,btJIJ • gµp Aş~gıda a.4!arı yaJılı cn1ü~am1~rrn ~2 - lnal~ AA·~.63ff Çar~tt~b4 'Ç 
\'.e saaltl\D bır sn.at eweJ Jcomısy~n {lraıi "tahrirlerlqin ltfraı safahatı jkmAl P.P. saat 15 de l(ars lfukQmet kon~ 
Başka~lı~:nu v.erjlm1ş veya ~ostı;ı. il.e dil j · e itir'aılurı •1114r~ heyepnce tet: IÇinqek) DaimJ E!1cP.men' 04asında tqP 
~ön denim iş bulunıwaktır. urtnam_esJ e . • m ~ v ' · . · b' . 1 r·· · i'· jıacak ~prel ~omsi~ıorlca yapıla~aktfi'" . 
her gün komisyonda gl)rlllebi ir. li• ,e4~er~k p,Jq.aı J<ara.r~ .. a$,an. rpı~tır. "l'aliplerln"" "49()' nul:H'rolÜ ~-artuııı gi 

( No. J33) 4 - 2 .038 ~e)i Y~ın4aµ lJlbiir~p a.ra~; yer· r~ qaiirJad1:lıır1 tekJlf ' mek'tn;>tarııu JP • 
Jilerj y,eni ta~rlr ~ıywe~Jer~ pıenp,q_ep, ri~ır n1~ni1' l~ ~yice tca_Ratılll!Jf. otır 

Sahip ve ,aaşmuharr1r1: ~art, .e'1ile,ceğ,f Y>Of LJ,yıl> .af~1~ ~aP,r;r "ffld~~ l f ~~ı şa~tt~q r?Jr şaa~ QvveJIP. 
~.H"-P A' •. UAN ~8:rrıµı,un,ıµ.ı ~9 ~ney W~~d.es, P.1P~i?l~~~ ~ap~r ~çmsif<?Jl rlytıf~tlp~ yf'rmj~ o1P!i~ 

umum :neşriyatı idare ~d.e,n ~azı ~eıı ?l!\t:J ,o)~ur. ( ~o. ps~ ~ lan~ J?O~t!lda vqkµ,l~ula~ geçl~m~!e•t 
-&ıu~u.=. ~~~ ~'"" · JWt.C\ı ~av~k k~bul eijılrnJy~cpaı Utıı PtUtlP.f. 

~ 1~: HP.P l'~·~ K•r•r 1ır~ıııı 'tfo, lllJ •. , 
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