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AYRA iN K TLU LSUN 
Bugü bütün Türk milleti tek bir k 
Cu hu ~yetin 15 inci ylldönümün ·· u 
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Nutukdan: 
~~~-----~----------

On beş sene evvel • et 
nasıl ilan d · ş • 

Onbeş asrı Onbeş yıla sığdır n Türk milletinin büyük Şefi 
bu tarihi günü anlatıyorl r 

28 Teşrinievvel güoü geç vakıt, 1 alıkoydular. huriy ttir. ~ Cümlesi il ve edilmişti. 
içtima halinde bulunan Fırka heyeti 1 Gazi Paşa y~m k e n sınd : \ Bund n şka teşkilah esasiye 
idaresi Gazi Paşayı davet etmişti. J - '(ARIN CÜMHURİYETI iLAN kanunuaun 8 inci ve 9 uncu adde-
Heyeti Hare reisi Fethi Beydi. Fet-}EDECEGİZ, dediler. \1 ri de şu suretle hvih olunuyordıı 
hi bey, Fırka namına heyeti idar ce Sofrad h zır bulunan zev t der- , Madde - Türkiye Reis'cümhuru: 
bir liste tertip cıdildiğiudeo, Fırka h 1 bu fikre iştirak ettiler. Yemek- Türkiye Büyllk Millet M clisi hey ti 
reisi umumisi ııfatile Gazi P.-şanın 

1 
ten sonra bir progra tespit edildi. umumiyesi tarafından ve kenei aza-

noktain '.~arl~r~nın da .. alın~asıo~ mu-l G ıi P şa Cümhuriyetia ilanına 1 ~ı. ~y .aından bir inti~a~ devresi 
vafJk gordOguaO ıoyledı. Lıstede karar vermek için Ank rada bulu- ıçın ıntıhap olunur. Vaııfeı Riyaset 
Hariciye Vekaleti için iımi .geçen: nan arkadaşlarını d vete ve onlarl ' yeni ReisicD burun intihabına kadar 
Yusuf ~emal ~e! li~t~ye dahıl ola: 1 mnıakere ve müııakışey lüzu ' ve devam ~d~r. Tekrar intih p olu -
mıyacagını bıldırmıştı. Demek kı ihtiyaç hiss t islerdi. Çünkü on- mak caızdir. » 
Fırka heyeti idaresi de kati bir liste \ lann zaten ve tabiaten kendisi! ) Bundan aşk Cümbur Reisliği
tertip edemiyordu. 1 hımf kir elduklarınd n şfiphe etm - ne ta llük eden diğer iki add ele 

Gazi Paşa katt bir llıte tespitini yordu. \ tavzih dilmiş bulunuyordu. 

tavsiye ettikten ıonra Mecliıten ay-J Gazi Pata sofrasında bulu an ' • * • 
rıldı. Koridorda kendiıhıi bekleyen zevat aynldıktan ıonr , Ç nkayad 1 29 T ;rlnlevv ı 389 Pazartesi fQnO. 
ve gorlişaek iıteyen Ke•aleddinf •infir kalan fsm t P şa ile bir,ik- Ankaradı cerey den hadiseler şanlır-
Sami ve Halit Paşalan akşam ye· r te bir kanun llyihası müsveddesi dır : -
meğfne davet etti. lımet Paşa ile I hazırladı. Bu müsvedde 20 K uunu- 1 Fırka gıupu toplanmıı, hey U vekl-

M'l) M d f . ' • 1337 'hl' '-' . le fntlhebı fizsk resin bııılarımışta Re-ı i il a aa Vekıli Klıım Paşa ıanı tarı ı teşınl h es sıye Is h y tt u m·ı 8 dil k - · 
F · . . . t d 1 . . . . ' u Y Y arze me uıue, 

ve etbı Beyle bırlıkte gittiler. Rıı:e 1 kanununun ev etın şeklını te pıt hryetl fd re in fhı rr mahlyett 0ı,.. 
~·------·- ' Mebuıu Fuat, Afiyonkarahlsar me-' eden addelerini tadil ediyordu. rBk tertip ttlgl llıst yl okuttu . 

.., •• • • •. • • • bu ıu R şen Eşref beyler de orada J Birinci madd nin nihayetine « Tür- Gaıl Paşa o ııı rad Çınkayadakl 
lşıgınt Ataturkte, ıstınadını Turk mılletının bulunuyorl • rdı. 'Onları da yemele .kiy devletinin ldi hükü eti Cü - f .. aıu 2 iru:iJe 1 

asil ruhunda, istikbalini Türk gençliğinin sarsıl-
maz imanında bulan cümhuriyetimizin onbeşin
ci yıldönümü bütün Türklere kutlu olsun. 

DOGU 

Çek - M c r Üçi'nc ii U umi 
görüşm leri Müfettiş 

Bawtln, on beı yıllık V•lııaları bugün ş hrimizde 

FIKRAı 

Cümhuriyet ebedidir 

ardımuıa atarlcen, lt;imistl• JayJa- tekrar baş) yor 
15 Yıllık Cumhurl·yetl•mı·z tumas .. vint; v• iftihar hi•lerirei Oçu en Umumi Müfettiı Tah-

-- ıi Uz r P rı mb gü ü şehrimize 
. ta•vir ltatlr•tintl• d•filis. Çekler Macar} r]a m s- gel ek lizere Tr bzond D hareket 

b · L ·ı On ••ı yıllılt Cürnhuriyctte h•r . 
Baglın va•ıl olJufumuz netice a•ırlarJan erı çerııı en kfın eraziden başka top- etmış ve geceyi GGm ş nede g çir-
milli mlı•ib•tlerin intibah•, bu aziz vatanın her lcöıesini an il•rl•y•n, her an refaha, •aa· mlştir. 

l k l b .J l'd' d•t• lıoıan bir meml•lı•tin ifatleai rak vermek ist miyorl 1 Umu i Miifetti buiil şehri m ayan an arın •a, ı ır • 
Olcayacular ! miıler.. Çanakkalelerde Mebmeclin var.O b 

1 
Tll lı .

11 
.. b _ Pıal 27 ( A. A. ) - Çek hük6metl miz tr lecckler ir . 

ak l · · d 'b 8k n .. d J' eye d "t t n •I yı r mı etını aı Macarlara cevabi notası ı dfin vermJıtlr --~------
Buifin parl sı&ı ennıı e tarı g 8 nu ~ ıp gelçm dr, t rlı no tan baıa tlefiıtirmck i~in kdfi gel- Çetcka 81·anı ın lstfbb ratana aOre, Çek Yıldöuüın "inde terfiler 

k D . k" aı . . b'ldıx.· b w kıt au arın • op arını ., o ~nuıuyor •• ıy~r ı, mesmı 1 
K

1 ogazınra . . ' Ji. T6rlı k6ylü•ü, Türk lıaJını, bükQmetl notada Manlh ımlaı asına fÖ Cumhurly tin o:ıS.:!şlocl yıldönfimG 
içın Tllrk milleti yaıayacaktar. Y ;ı ~a- aaraya çevırmıı. Gene aynı topla- T· le • b • l · re Mıcarlara terk edllec k olan y rı r ünasebatlle E zuru vll!y t i mektup 
yacakbr, çilnkO, kasırıah yamaçlar nn tehdidi altında İstanbul mecliıi, uhr ,!•ncı. 

1
° .1 g•çm.ıı.J Hnc ·~16~ ıoı'n yalnız tula Macar nntasu ile mcs· cuıu Yavers y jftfln ylıQanı 40 lirada~ 

, . h f h f'- 1 · re a ur te•ır •rı eyenı aofmaı gı ı 45 11 0 ... de kızıın iÜneşlı çöllerde, tek bır 1 n • tu a ıs;arar ar verıyor. . • . . k1lıı arazi prenılplnd n bzşka h'ç bir r ya, tu a.avmakamı F hmf Ka· 
nefere 42 lik mermilerin isr•f edil- Vntanm b irı delinmİf, dnıman taze ve lıuvvetlı, onlerınde belıren ı:o'ttalnnarın mınuu babı edlİemlyecc· yar ile Karayazı kaymak mı E ip Kar-

dfbi b~g· aılard• aalip,.iyalarda, çöl· çiz~elninin mahmuzları ıakırdayor. gay•ye dolru yiiriiyorlar. ğlnl blldlrmlotlr. ta'ılnklsa Dı> l~a5nlld abi ~·~ dcrlec yüksAcl~relk 
• ' • 7 • B . Ca h . •tin il l b ı ay ı r , r y vı .. arı mıı •e , ... e 

lerde, Çanakkalelerde, bol bol kanı· Anadolu yanıyor. Tıi rk oilu hliyor, ~ gaye· m urıy · • • • Çek hfiktlmetl, bu mesel in halli kaymakamı Etat Onat YO keza' ilc. Kara· 
nı vumiıtir. Hükümdar dOşmanla beraber. Bir ta- devamıdır. için Alman· ltalyaa hlktmlltlnl t kllf yuı kaymahmı Eilp Kartala dab\ birer 

Bütün bir cihanı husumeti, yalnız kım sersemler, Sultan Ahmet mey- Bu ••bepletlir iti bugün yurdun f etmekte ve terki icap ecı n mınt kalar. yı_l uzaklık zammı veri meal t bil~ 'fe tebılr 
göksOndeki yalın imanile mağl6p danlarıuda, ve düşmanlardan aldık· uzalı yakın biitün kö,el~inJe far· da devir muamelesinin hazırlanması ı co._ı_ım_ı_şt_ır_. ----------
eden İoönllnde ölen, Dumlupınarda ları paralarla neşrettik eri gazeteler- pan h•r lıalpt• aynı ıman, her te~ID içini mOıteıek. Mlacar . Çek h ye· ş hr· mı.zde bugu·· n 

' . M d . . d _, L fı'lc • ·L ..1 • • tfnın teşkl 1 fikrinde ba unduğunu llfive ölu aakaryodn ölen mebmetçık ve de haykırıyorlar: « an a ıshyoruı! uaarııta aynı ı rın •Taae•ı var. k dl · 
' k TA ,,. C" h . . b a· l etme te r. 1 k onun htı91yıtiDde ~ ulı ordu ... Va- mandal .. ,, Türk semaları ren renk ur ıyc um urıyetı e • ı o a· yapı ca 

ı b ndır larla bulanmış, bir zamanlar calıtır. Comhur başkanı tıalıl.bly tlerlnl kol· 
ro ·•• • • • .J • b J lam.mık ta olan Brııv kil Kupatlar altı k t) t •• • 

işte g6ıleriniıin önftndı iki le•lıa: ( 4rba•ı 2 ıncıae) Ve her Turlı un an tam on R ~ 1 1 A d bt t 1 ı 1 u ama orenı . \ a y .. ı naz ır ı5ıoı eru e m ı o an 
" Cennet yurt. da.ralmı'.' da .. ralmış l.stan• beı Hn. • .ev.vel Atatürhiın. bır cüm· ı Andlrey'l vuUe lnd n atrctmfc v ken- 4 

B U G U•• N "' [Profram 1 üncü sayıfatladır] 
bul elden gıtmı , İzmır duşman çız e- lede ftzdılı büyük gayenın tahak· dlslnl Nıcarlarla ttı'cil e il ce.k mnbte· 
leri albnd , pamuk Adana katli m- kukunda en •adık bir amele ola· Ut heyete rısls teyln etml tir. "• • 

Jura uğramış, yer yer isyanlar, düş- 16 ralı falıpmaıta azmetmiptir: 1 MOrnkereler haşlıyor Gazetemiz 
· mana ilhak nrznları, ihtiras! r fıliz- · " Türkiye Cümhuriyeti muut, Prag 25 - Macar mukabil teklifleri Bayram tat/ li münasebctile 
J•nmis, vurdun içinde, nimet i'CSren SAY ı FA muvaffak V• muzaffer olaca/ıtır. " 1 tedklk. edllme'ltedlr. Yakınd mozak • ı l 
ıütsüıler, birer vahşi sırtlan ke il- Balıaclı.f DÜLGER trata başlanmaaı ümit edilmektedir. yarın intişar ctmiy~cekti~ 
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d b. '.Onbeş sene evvelcumhu-
yke~ er e ecn

1
e 1 riyet nasıl ilin edilmişti? 

a ıste y a 
Jap 

t • 
1 ı 1 

----------------------~----~ fBaıtar11.rı ı incide) 1 Kl!nunomuzon bıızı . no\talar nı tav~ıh 
lngilt reni Çi d i büy .. k lçisi barış tava utunda bu,unmak 

görüşmeğe gitti 

laztl1'dır. T kllf ~ufor: 
.tırn"''gah\ rında bulunuyorlardı Mecllı· ı ,;i 
td '-ubtt:llf aza arasırıda müntk'aşalu Dedik.ten so .. rr, evve'ce tesblt • 

üzer Mareşal Çan ayşekle başladı. Söz alan azalar lhte hak.kanda len müsYctteyl okumak nıue bir k~t 
ti lr VA motalaala,ını beyan ediyorlardı .. uzatarak, kürsüJü terkt:ttflc r. n 
Bir ftlltr hasıl olamayınca, rflls müzakereyi Teklif mahiyeti anl1atıldıktan ıor r• 
Ufi R'Ö•dü ve buııd,.n soua bir takım tekrar ıı ü 1abşotl8r baş adı. Toky.,, 27 (A. A. ) - BaşvckfJ İ"gllfz bUyllk elçlsl, Mareııtl Çım.,.ayşak· 

Prens Konoyc'y bir muhturn ver\lmfş· le ırörüs k v Japo-alarla ~n'aş'1la~ 
tir. Sa aıuhturıdıı Japon o•da~u tar f n fçln İ ırlltf'renln ne tekilde tavaunt et· 
dan ltial edilen mıntatala"d8 lngUfz ve m sini a zu ettiğini oğren ek için eınfr 
Fıaııaızlann badema Japon huku ·unu almıtt r. 
tanımaları, çın gümrüklerinin derhal .J ponlar 1kl ~ehre daha girdiler 

Bakıra flıtlyac; var 

Tok~o, 27 (A A) - Japon F•aırns k ı 1 k d 
8 

'd - K - Artık • ş :ıclf idam eiz Cuınharlyttt· 
8.kanl hı nrfrettl"'l bir kararname ile 8 r' er 0 un 11• u meyan 8 <JlJl&· h ı 

• ır. lettln Samt Paeınıo takriri kabul edildi. tir,. Cdüm\ sı mec\lsln avunıda ugu. 
baL ı· .. f•v"'a'Ad" lbtly"Ç ol.AuX-unda" do· d 

• ·• " " ~ t · 
5 liu talı:rfre gö•e Gazi Pa§a reisi umu J)'O' u. _ . 

layı t•davOl'ie bu1rın&'1 ba\ır paralardan t r tll 1 1 b ili h ti Bir çok m brıalan !OılNlnden ıoı: 
b l'-d t d 01 ...ı 1 ld "'nı a. s - mnse en ıt t ne eye uınu· . _ , 01 

Japo'll htık.tlıneıi tar fmdan de ühte e'ill To~yo, 28 (A. A. ) - Harp mınta· 
meal velhaaıl leıal mıoh kHlerıt. d akl bü ı rn dan g "len bir telg-rafa i'Ore J 11. 

tün idarenin Japon! r t11rafAndan ele 

fr m li. arını e av •ıen g-er a ın• 1 t f d t kll ... 111 ra lim-t Pr şa soı ala•ak bnlasat•• d: 
blldtrm'atrr. Şimdiye lutdar toplanan m ye ara ın an ev '\e memur e ı 

" yorlardı ki: 
- Fırk~ rııılslnln teklıfınl kabule 

ı btiy ç lutl11r C hıın bizim bir ıek.11 
h11ktlınet göıü~tôğılmüzü bhlyor. B1 mO· 
z'klrtıtıa:ım bir netle ye r bt,olp lfıs· 
de etm •mfk, zaaf ve teş'lıtOtU idame· 
d~" b §1a b1r şev da'lld!r Gul Pua 

mlkd•r ()rt bfn ton olftrtk kay 'edllmeıc
Gaz1 P Ş4 takrlıin kabul edllmeıl 

lı 1 t 
'-t dl pon kl'aatı tkl şehir daba fşğal etmfı 

a nmuı s enme .. e r. 
İngiltere ta,·assül etmek isliyor 

1
ndlr Çin kuvvetleri münh•zlın~n ç~kll· 

ta i ıe1n, ihtiyacı trrıtlame.~ için h ":r ay 
900 ton bakırın tasarrufa da d ğer bir 

k. rarn11meye ra dedllml tir. 

Ozıulae lctlmaa davot eillnller ve leli 
ma saronunı girt r ılım ez doğru kürsüye 
çıkarek, şu kısa mutalaa ve tek iti derLondra, 27 - (A. A) - Çlndeil e t dirl r. 

f!yan ettiler : 

ita ya 
ere e 

em okra 
hemi a 

dev et
yor? 

- Efendiler, hsyf:tl vekile intihabın- Hıızrtttl~rlı•~D tf'klltinln kanuniyet k~~'JC:l· 
da t ş 'noüdü efkAr huıl oldutu ııo'aşıl- mcı1f lazımd•r. Zaa'ı u :nuaılnln idame si"· 
mıştır Bana btr s~at kadar müs•ade bu· de mana yo~tur. I.<""nkanın t,ntnn mlllete 
yorun. Bulıcaaım snretl ballt aızederlm. ll:ar~ı deruhte Attltl eıullyP.tln icat-atına 

Tc~l t ka'.>ol olun1u. Gul Pasa bu tevftkl harek.•t nrur'dlr 

Rom ya harek t e e Alman H ricive nazırının bu ziyareti 
siyasi mahafilde .çok ehemmiyetli telakki edilmektedir 

olr a t 'ç'nde 'cap eden zevatı mec'lste Diğer bir ıuıç aıanı.u taavibklr ıöı· 
ki odalanna davet l'tnltln ve bir gece terinden s .. nrll mOzıkere ktfl i'ôriUdU 
evvel bazı•ladıklırı t•k iti ~anunu müı· va Gazi hazretlerlıılo tek.llflerl~dfllr i 
vt>ddeslnt göstererek ı.oü 1avelel efltAr· maddeler blrerhlrer ck.nnarak mQzeker.ı 
da bulur mutlardır. ve ~abul o'undu 

Ôk'eden soera saat bir buouıta Flr· Fark lçtfma na .nihayet verildikte• 
ka h~yetl umum,yeal tehar toplanmıştı. sonra, derhal mec·ıs içtimaı yapıldı. 

Romaya İlk ıöz büyfik Şefte idi. Gazt P•f& kür· Sıtal oğ:eden sonra altı idi. Teklif ka
süye çıkarak 111 beyanatta bulundular: nun esası encümeni tuafı[!daa oıuleP 

Bertil', 27 [AA] - Bu~Ua Rt>m -'ı zem \' fRyd h gö·ülmektedlr. 1 Alman Harlclye nazırı 
ya bueket .edecek o•an Alman h rfclye Bu zlyzret esnasmda Nezır, F. auıı hareket etti 
nazırı Fon Rlb":>e 1trop'an s Y beti mOna- il Jng iter nlo son h tt.harcketlnl te Roma 28 - Alman dış işleri bak.r.nı 
ıebetlle siyasi mııh tliden fU mflO at ordul nnıo tesllhatıni mevzuu babıede · ırcı saat 20,!'\0 dA Berllnden Romaya 

- Muhterem ark.adaolar, ha'llnde tedk\k fdllerek, mazbıtaıı bazırla.ırk~n 
mO~külita duç ır r.ıdufanuz meselenin mecllı diğer me11lerle mcuuldu 

vıırl!aektedlr. . h k Nazırın Romayı zly r ti Ro c c k bu vazıyet k.ıırşısında Ittılya ile I barekt t etml;t'r. Harf~'Y" rıaztrl ~r~ e· 
sebep ve llletr, bütQa rüfekaca taanüa) EucOmen, tt,1':1'itı esasiye kano· 
etmiş oıduğu ken•atındayım Noksan, uuuda Y'Pı'ac!lk tadilltın mü.taceleu 
kusur, takip etmeHe oldufumuz oıul Ye 1 mnzakeruınl lateyorc!u. Mazbata ok.un 
ş~klldadlr. F dhakika me vcot 'feşlclllta ~ du. Nlha1et kal un bir çok ha tlpl•rln 
Enılye kanunumuza tavfikan bir b~yetl « Y •ıa.ıo Cuıhurlyd • aadalarlle alk.ıt· 

Berlln mlbverlnfn kuvvetlendJrllmul ve Almarıy ı:ın alm ıı lcab den mukabil! tinden evvel H'th:r tlrefl'•dao k"bol 
bu buıostakl şartların talnlyeıl için el· tedbiri rl karartaılarcııcıkhr. edılmft ve talimat almıştır. 

İngiliz - İt lya 
paktı me iyet 
mevkiine giri ror 

Londra 2~ - Nnırl r m e'ls 
iaıvekll Çember yn'an r lsllı?l altın 
ia iki buçuk saat devam den bi 
coplanh yapmı~ le bu loplentıd ya 
pllan müzakereler nttlc .s•n 'e ltal 
rın - loılllz pa~tlnln m rlyd m v 
dine konm sı ve tastlkl 1 in var 
kam11ra ına anedll col lrararlııştırıl 
nıştır . 

BulK r - Yugoslay 
dostluğu 

y • • • vdkfle teşkiline teıebbilı ettiğimiz 18• ~lana• hlhbrhrl • kttbul edildi. 

ı'k Cumhurıyetımız anan, LUtün rütak tıın ber biri vekltler t Oadan rnnra R ılı!cumh ır lntlbııbı 
.lıl I \'O htydl vekile intihabı mr.cbudyıtlnJlçln mP.cllslo re1lne mQracut oluodu. 

de bulunuyor. Heyeti umıımlyenlzln bir· Toplanan lr:ının nıt ceılnl makamı rlJ•· 
8 k led d , d I w d d I den hey. ti vekfle lntlbabrna mec~ur ol ıette bulunan lımet beJ beyetl umu· 

l §roa 6 en n > 

1 
ay ın ıgıoa ayana~a 1 ar. . . manızia görü ten müıkülatııı halli zama· mlyıy fU ıuretle tebı•ı ettl : 

r h t ııefes alarak gezdiğiniz kaldl- 15 yıl evvel bugua, !ü~k mılleb m gelmiştir Geçen devrede, aynı auret « To•klye cumlıoriy'tl rlyaaotl toln 
rı l rın üıerind , misafir gibi kor- tarihinden hız al~rak ıl rı fır~adı. le müşkülAla teeaıiüf ediliyordu. Gö·ü· yapılan tntlh b t Ar11ına yü• elli aeklz 
kuyor uouz .. T6rk anası Türk kız/ Uzun harp seuelerınden sonra, zınde lüyorkl b ı usol baıen bir çok h şenüıle· zııt lıtlrak ıtmtı ve Cumhur riyasetine 
tecavüze uğrayor Bu va~iyeti milda-' bir millet kurdu. Donanmasını t mir •8 badi o!oyor. Htyıtı celUenfz bu yüz elli sek.iz aza mnttetık.aa Akara 
f · · k l · .. ·· t h • l f etti. Bütçesini tanzim etti. Ve on- mllıkUlün balllne btnl memur kıldın.z mebuıo Mu,tafa Kamıl pafa hazretleri· 
aa ıçıo, • em yuru en aın er var. d d d t d" ıevı'ye Ben de bu arztttlğlm kanaattan mQlbem nl Jntltıap etmlş'e:dlr. • 

A d l d 1 · t'kl~l .. • an sonra 1. me en unya • ua o u a par ayan ıs ı il guaeşı- 1 • , .. " • olarak dDıüadOiüm ıekll teıblt ettl::ıı Jşte onbrş •ene evvıl yucudumuıu 
ni öodirm~ğe çalış1yorlar. Bir tanesi, ıın~ ~rışme~ ve muasır .k~ltur se~ı: Oııu teklif edec•alm. 'fekllt'm mı:hzarı burünkü ytıkaelt meclelıt sevlyealne 
de Ş'l ah soruyor yesıoın ilzerıne çıkmak ıçın Atatur kubut olarsa kuvvetli ve m6tflsanlt bir yükı lten ve dalı• çolc ytıkaelttc•k olan 

B zimle ber ber umumi harpte ~ün izinde yürilmeğe başladr. . bn~ Q net teşkili kabil olacakıır. Davletl· cüaıharlyet rejimimiz 29 · Tfşılnlevnl 
mağlup ol olar da var. Bak, onlar~ Hikimiıet millete geçti. Dil iu- mlıl şekil ve mahiyetini tublt eden ve, 339 pazartesi gtınll bOyle llin edllm!f 
· t'klAll • · t • · • E 1 kılibr Cl'eyim iokılibı harf inkılibı, heplmlz lçto g-tye ohn TeıkllAtı Eıııalye ti. 
ıs ı a erına emın ıçın rzurum şa-, . '. • '. 
bikal:ırından Ankaraya doğru gö~ tanh ınkılibı, lisan ınkıllb1, ahlik 
edıyorl r mı? İçlerinden biç biri ha-1 inkdlbı birbirini takibetti. l 
r kete g e,.ti mi? Bize ne oluyor?f' 15 yılda 15 asra sığmayan itler 

Sotya 27 - Bulrar b11şYekl i Köse· ır b ld 
K ·u· d kti ? e· . a•arı 1 

haaof tarafından ynzıldı ı t b Jn dl· uvayı mı ıye ne eme r ızı Y • • • A ' len bir mekalede, Yuroılavy ile Bu'- zili t altında yaşamağa da mllsaadef Moııtrö, Hatay zaferlerı, ııyaıı 
garlatan arasındaki tbedl do t' le t b - etmiyccekl r mi? kudretimizin mehenk hşı oldu. Ata-
rüı ettlrllmell:te ve Bılkanl r sulhu u Bu süallere ve ıeslere, çarçabuk tlirk dllnyaaı, bir zamanlar Tilrkil 
ldaa11t lçla bu dostluğun z url oldu rhoş k hkah ları velaterna ıeılerl ha,dr görenlerin kıskandığı bir Alem 
Rundın bıbıedllmektedlr. k haline inkılip etti. 

rı ıyor. 

Bu alt natın levhası J İıte bu da Climhuriyet levhası .. Yuıo~avyad kanserle 
mücad ld Ey büy k Tnrk milleti, bu levha- • * • 

Yl sen f azl seyredemezdin ... Kabar- Sellm ıana Türk milleti! Sen ki 
Bılıırad, 27 - Yuıoılavyada ilk de dın, şah 'andın, tarihlere küraülük tarihten önce vardın, tar'bten sonra 

ta olarak kanserle müc d le kongresi etmiş olan yayla arda11 1 ay yıldızlı yaşayıcaksın. Selim sanal Çünkü 

aoalacaldır. gCSkl r ylikseldia .... Iıtiklll ve ıeref dünyaya ıinenden Atatürkil yetiş
küheylanını, tarihle nazire olan bir 1 tirdin. Selim sana, kahraman bün
kudr ti Şarkt n Garbe doğru bir yenden, kahraman Mehmetler doğur-Roma orsası 

Rıma 27 - t dl baçuk ayd nberl hamle e götürdün. Yalnız düımanı dun ... 
i.apalı bulunan Rema borsası barUn d ğ'I b. 'h h • 'il • e ı, ır cı anı usumeta ve mı etın Tufanları aşbn, ateı yağmurları· 
ar.ılmıthr. kO t I" · d' 

y ma s ıını e yen ın. na uğrmdıo, saltanatın biyanetine 

YUiO lavyada i intihaiJttt 16 Martta yataklarıada poşlu kurban oldua, dağlarhuzurı•ndaeği'di. 
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1932 den 1937 ye kadar Trabzon bor•a•ında muamele 

1 1 
d t rüy l görürken k hbec:e şehit edi- Tufanları durdurdun, yarılan dailan gören yumurta miktarı ve kıymeti 

aelırad, 28 - Saylav 6 ç m 
8 

- len Mehmetçiklerin önünde 6 Teşri- ayaia kaldırdın, haşmetinden · etrafı ·--- ----·---- -----, 
terlerinin kayıd mUddeti kapanmı tı r. d 1 b · 

Yu(j an Kralı Londr ya 
hareket etti 

Atlna 27 - Yunan Kralı dün k; m 

Parla yolu ile Londr ya hareket etmlıtlr. 
Kral mOtenekklren s yahnt taiek dir 

İtalya milletin en Japon 
ordusnna selam 

Rom 27 - Dü a ~am Doç nln 
baıkanhtın a toplanan filtlııt meelfsl J ı· 
pon '1rıiıı'arıom Karıtnn ve H nkeıı da 
k azandıtları ıkeı i z r ,,rlerden dolayı 

J ıpon ordusuna ltalya U uıunun h re· 
rct!I s3•imlaııaı ııö:ıder fttlr. 

nievvelde selim dur u ar ve eyaz titreten zirveleri dize getirdin, ateş kırıldı. Gökler huzurunda rükiia' 29 Teşrinievvel maziden ziyade 
köplıkler yapan • aban bandıralı ge- yağmurlarını kalbinin üzerinde ıöıı- vardı. Niçin mi?... Çüokü, sen Türk 

1 
istikbali hatırlatan l.ir tarihtir. Bu 

iter temiı boğaz n temiı sularıDl dördün. Kanım kabarttın, hiyaneti mllleti doğuştan askersin, ıen Tiirk 1 tarih Türke, ebedi hamlesini vermi~, 
ağartarak geçip gittiler. boğdun. Niçin mi? ... Çünkü Türktüo .. ordusu, süogünden baıka bir şeye bllyllk ıerefini kazandtrmııtır. 

Hudutl r, milletin arzusuna g6ro
1 
Çünkü büyük Tlirk cemiyetine men- güvenmiyordua !... Şimdi g'Öılerimiz ileriye fırlayor, 

ge i ledi, h"kimiyet millete intikal ıuptun!.. 29 Teşrinievvel, akan kanların, ka- 20 inci, 25 inci yılları düıüntıyoruz. 
etti. B.,ğn yanık naların ylizyleri gül- Suratları renkti, kalpleri hü•iyet- zaDllanzaferlerin sonu değil, dünyaya Gururdan kalbimiz çatlayacak gibi 
dü. K lbi d ğlanmış nişanlılann yu- siz işgal ordularının iıtililarıua uğ- efendi olarak yaşamağa gelmiş Türk oluyor. 30 milyonluk Tirk milleti, 
~aları kuruldu. KapitlilasyoD, ecnebi I raffın . Elini kolunu bağlaılılar., Seni mllletioin bir başlangıç tarihidir. ktıltGr, ilim, kuvYet "abalarında be
hakimiket, şımankhk, zulüm, hiyaoet, arkandan vurdular. Şerefini çiğne- 29 Teşrinievve', tarihleri açıp şeriyeti arkaımda sürilklüyor ... Yal
cebanet, birbirlerinin Üzerlerine yı· mek, ha ta adam d ye yadedilen kapatan bir milletin, tarihte yeni 

1 nız biz değil, bütün dünya onun 
kıl rak devrilip gittiler. Anayurdun milletini öldürmek istediler. Göklerin bir devreye hız verdiii tarihtir. Vel buzurunda eğiliyor. Yaşasın, Türk 
üıel topraklarına göı: diken kem bütün feliketini başına yıktılar ... dünyada hiç bir millet, Türk milleti l milleti, yaıaıın büyük ATATÜRK 

g5zler kör oldu 'Çünkil, P .. Iandöken Fakat hayır!.. Yapamadılar. Çelik kadar tarihf", tarilıin kendiıine hl-1 diye haykırıyor. 
dağının eteklerinclen doian i\ineıin ıünıüler Türkün katılaımıı etlerinde t kim olma•ııtır. 1 Doau 
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C 
... ""'~··4., On beşinci yılı 

karşılarken 
-i'· .. :. . . 

. ~ -· ·' 
-~ 

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı, 

Kim derdi dirilsin de şu milyonla karulf1, 

Topraklaşan ellerde birer meş'ale yansin; 

Kim derdi şu milyonla adam birden uyansrn. 

Kim derdi yıkılsın da ufuklardaki zindan, 

Nurun çiçek açmış dalı yukselsin ufuktan. 

Kim derdi. rakam, cezbesi tutsun da do?lırsin, 

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin. 

Kaçsın da cehennem bile bir damla alevden, 

Çıksın dirilip bir 7.•atan en sonra bir evden. 

Kurtulsun -ışık selleri olsun da o daml:.-

Beş de'uletin öldürdıiğü devlet bir adamla. 

* * * 
Dünya/an bir /erd e·vet oynattı yerinden: 

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden; 

Mazi yıkılıp gitti e·vet fesli. kafesli ... 
lakin bcı günün ey granit b "inyeli nesli. 

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından,· 

Sen Arşı bırak, var.sa haber ver kanadmdan. 

Gökten ne çıkar, gök ha biiyiikmiiş, ha değilmiş; 

Sen alnını giisfer ne kadar yükselebilmiş. 

Zira şu fezalar. uçabildinse, derindir; 

Tarilıini, kendin yazıyorsan, eserindir. 

Bahsetme bu gün sade diin•in' mucizesınden, 

İnsan utanır sonra yarın kendi !'esınden. 

Asrın yaşamak hakkını 7.ıermez sana kimse, 

Sen deı•rini, üstıinde izin 7.ıarsa. benimse. 

Bayrak/an bayrak yapan üstündeki kandır; 
Toprak, eğer uğrunda ölen 7.ıarsa, 7.ıatandır. 

MİTHAT CEMAL 

·Tren Hasreti 
r - ' Bir zamanlar devletin sokulamadığı 

yerlere demir yolunun gelmesi, Halk 
Partısı hükumetinin demiryolu siya-

1 setindeki isabetini bir kat daha teba-

Bölgemize tayini güniinden beri, durmadan dinlemeden , hatta geçirdiği 
ameliyata rağmen mü/ eli işlik bölgesinin imar 7.ıe ihyasına canla başla' 
çalışan değerli ıınıumf müfettişimiz Tahsin Uzer'in gazetemize hediye 

ettikleri imzalr bir resimleri 

Cumhuiyet Halk Partısının büyük eserlerinden olan 
Halkevleri Üçüncü Umumi müfettişlik bölgesinde de 

hayırlı faaliyetlerini hızlafgenişletmiş buluniyorlar 
- -

1932 yılındanberi doğuda yer yer Karsda bugüne kadar 50000 bin 
açılan halkevleri hep güzel , e yninde lira sarfile meydana gelen halkevi da
birer adımCır. Fakat bu adımlar - de· ha bir ayli yard ımlarla idaale uy· 
rinliklere m fuz edebilen bir nazarın ya· gunlaştırılacaktır. Gerek Çoruh ve 
kından kontorul u altında • daha hesab- gerek Bayburt kasabası k rk beşer 

bin lira sarfile birer yeni halk evi ka· 
lı daha ölçülü ve daha faideli atılma zanmak günlerine yaklaşmışlardır. 
sını istemek doğunun mevhihelerinde 

3 ---~ 

r-- ~ 
Gazetemiz 
bugün 
1 yaşında 

Gazetemiz bugün neşr ha
yatının birinci yılını bitirmiş 

oluyor. Geçen sene Cümhuriyet 
bayramında "Doğu,, nın birinci 
sayısını nf'şretnıiş bulunuyorduk. 

Bir gazetenin hayatında bir 
yıllık ömür büyük bir merhale 
teşkil etmez. Fakat Erzurum da 
ilk olarak gün<l, lik bir gazete 
çıkarmak suretile memleketin 
şark bölgesinde okuyuculara ha· 
diseleri vaktinde haber ver ınck 
onların ihtiyaçları, şikayetleri 

ve derdlerile.Lmeşgul olmak, gü· 
zel yazılar okutmağa çalışmak 

suret)le şu bir sene içinde az 
ço~ faideli bir hizmet gördü
ğümüze kani bulunmaktayız. 

Ancak her işin başlangıcı 

güçtür. Erzurum gibi mevkii 
merkezlerden uzakda bulunan 
bir şehirde gündelik bir gazete 
yi tam istenildiği şekild yürütüp 
çıkarabilmek için bir çok tek· 
nik müşkillerle karşılaşmıştık. 

Halende bu müşkilleri temamilc • 
yenmiş bir vaziyette olmadığı· • 
mızıda söylemek lazımdır. 

ikinci yıla girerken okuyu
cularımızı daha ziyade ve bi· 
hakkın tatmin etmek için bir 
senelik tecrübclerimizdende is
tifade ederek, yeni bir program· 
la vazifemize <levanı etmek is
tiyoruz. Maksadımız günün doğ· 
ru haberlerini vaktinde verebil
mek, güzel, meraklı ve cazib 
tefrikalar takdim edebilmek, ga· 
zetenin diger muhteviyatını da 
zenginleştirerek karilerimizin oku 
ma ihtiyaçlarını temin etmek, 
dertlere ve şikayt:tlere tercüman 
olmak memleket hizmetinde bü
tün vasıtalarımızı seferber bir 
hale koyarak çalışmaktır. 

ruz ettirmektedir ·· Ağrının temamen bitirilen halke-
6 bir hakkı olduğundandırki Uçüncü ....., ___________________________ _, vi ülküye uygun çalışmalarına davam· 

Yeni programımızla güd
düğümüz hedefleri isabetle is· 
tihsal edeceğimizi ümid etmek· 
teyiz. 

Doğu gazetesi Erzurumda intişar ıçın, vaktı çok daralmış demektir. 
ettiği günden beri, hemen her Şimendüferi karşılamak için" Vila-

gün şimenüferin hasretini çekti. Garp· yete, Belediye) e, İmar birliğine vedoğ· 
ten bu tarafa aşılan her merhaleyi, rudan doğruya halka terettüp edf'n 
sevincle kaydetti. i3u hasretimizin ifa- bir çok vazifeler vardır. Vilayetle Be
delerini her gün gaze sahifelerine akset- lediye elcle vererek çalışmaktadırlar. 
tirirken, zannediyorduk ki, Er7urum <la Nitekim son iki sene zarfında şehrin 
oturduğumuz için yolsuzluğun, azabın· manzarası hayli değişmi~tir. 
dan mütevellid derdleriınizi döküyoruz, 
halbuki trenin Erzincana gelmesini mü
teakıp anladık ki, fikirlerimizde yanıl· 
ınış, Erzurumda oturmadığı ve yolsuzluk 
iztirabım filf'n duymadığı halde, devlet 
adamlarımız, bu iztirabı, çok daha de· 
rinden ve ço daha büyük mikyasta du· 
yuyorlarmış. okuyucularımız himmetli 
nafıa vekilimizin; bundan evvelki telg
raflarındaki harareti elbet sezmişlerdir. 
Bir zamanlar devletin sokulamadığı yer· 
lere demir yolunun gelmesi ve her sene 

Erzurumdan iki sene evvel... ay· 
rılıpta bugün tekrar bclecek bir va· 
tandaş asırlarca uyuyan mahmur bel· 
denin uyantısını görecek ve memnun 
olacaktır. Eksik kalan cihet elektirik 

meselesidir. Öyle limit ediyoruz ki, ilk 
katarı Erzurum istasiyonıma getirecek 
tren aydınlıkları s<:malara uzak bir şe· 
birle karş }aşacaktır. ve Erzuruma çı· 
kan misafirler şehre geniş , istasyon 
caddelerinden geleceklerdir. 

yüzlerce kilometrelik ray fer~ edi lmesi Halka ve bilhassa csr.afa de bü
halk )partısı hükumetinin demir yolu yük vazifeler terettüp etmektedir. İk· 
siyasetindeki isabetini bir kere daha tisadi hayatın ınerhemetsizliğini göı 
tebarüz ettirmektedir. önüne getirerek vatandaşlarımızın yeni 

Buyıl zarfında muhtelif hatlarımız hay ta intibak etmeleri lazımdır. 
üzerinde yaptığımız yolçuluklarda gör· Asırlardanberi teessüs eden bazı 
dük ki, demir yollarımız, şarktan gar· meslek acub .. leriniıı trenin gelmesi iize· 

be ve şimaldeı cenube dogru geniş- rine, büyük şehirlerden gelecek rakip· 
ledikce, yolçıı mıktarıda artmaktadır. lerc ınLıkavemef edeıniyecekleri aşik5r· 
öyle ıa~ ediyoruzki, zarar veren hat· dir. Yeni ve r<!kipsiz pazar 'bulacak 
larımız yoktı r. Hepsi feyy:ız bir olan sanatkarlar Erzurumca yerleşerek 
istikb, le namzettir. mühallı ve il ·r!c:nd: istc:neyen, za· 

Şimendüferin Erzuruma gelme!'i nıretlere uymayan g"çİm ş·ıbeleriııi 
çok yc.ıklaş'lu~ olduzuna göre glizel boğacaktır. 
Erzuru'11un yeni hayata intibak etmek C. B, 

Umumi Müfettişlik her çevreden ol- ederken yurdun aksayı şarkında ve 
duğu gibi bu yüzde~de ileri adımlar Karadenizin burcunu teşkil eden Of 
atmış merkezin birinde takdir ve yar· kasabasındada yepyeni bir halkevi çok 
dımla doğuya bu vadide dahi uzak yakında kapuların: Türk gençliğine 
istikballere müessir olabilecek yepyeni açacaktır. 
halkevkri kazandırmı ... dır. T b d .. ra zon a en münasip ve ferahlı 

Artık şiikran la miijdelenebilirki bir yerde inşa olunmak iizere pilanla
Ciimhuriyct tarihine basamak olan di· rı yapılan keşf yedi yüz yirmi üç bin 
yarlar ve tarihi huzunleriai unutmak. lirayı bulan halkevinin de temellerinin 
giiler bir yiizlc l·ayatda yol almak atılmasına yakla~tığını tebşir edebiliriz 
günlerine erişmişlerdir: Üç senedenberi doğuyu imar ve 

Gazetemizin bir yıllık öm· 
rü içindeki neşriyatı ile temin 
ettiği faydalar okuyucularımızın 
elbette gözünden kaçmamıştır. 

İkinci yıla girerken karile
rimizin daha ğeniş bir çalış· 
ma e&zmile neşr vazifemizde eli
mizden geldiği kadar muvaffak 
olmağa çalışacağımızdan emin 

1 
olmalarını diliyoruz. 

Doğu 

..-.--------------------
Zira: Mi.ikafatlanınak sırasının do· tezyine çalışan hüklimet merkezimizin 

ğuya gcldığini işaret buyuran Türkün yaratıcı hamlelerile gülümsemege baş· 
büyük Atası bu mükafatları hır bir layan bu diyarların halkı her yeni rattığı bu yeni iman mabetlerinde nur· 
tevzi etmekte yeni yeni ccmilclcrle eserden yeni ve kavi bir iman alarak 

1 

landıkca hugünden daJ.ıa parlak bir ya
doğuyu taltif etmektedir. huzur ve refaha eriştikce yarın için rının gelmekte olduğuna şüphe ve tee 

Doğuda halkevleri bakımından ta· hazırlanan gcnçlikde Cümhuriyetin ya· rcddüdüınüz yoktur. 

kib edilen progr.ım : m:ak olmayan bir 
günde doğt nun bu Türk mabedlerini 

Tlirke ve Türkliğe yaraşacak çekreler 
de çoğaltacak elbette onların dahille.· 
rinide daha layık ve cazib tefriş ede· 
cek, ha~saten kitab saraylarını şimdiki 
!erden çok daha faideli zenginlikle • 
büyiimesi rnbm ı llıkla beklenilen -Cüm
huriyet neslinin Ör·Üne koyacaktır. · 

Nice )ÜZ yılların yaratt:ğı Tiirk 
tarihinin sahifelerinde hllkiki şöhretler 
kazanmakla beraber Cümhuriyd hü
kumetinin ce bir pırlantası olan Er
zurum şel ri; her muc.ibeden imar ve 

ihya edilirken l alk.:\ i bakımındanda 
tez} in edilmek üzere doban bin lira 

sarfı gibi b:.iyük bir fcd<tkarlığa maz· 
har edilmi~lir. 

Üçüncü Umırmf müfettişimiz Tahsin Uzer halk arası .. da lıalkm 
derdlerini dinlerken ... 



• 

L 
Üçüncü Umumi Müfettişlik mıntakası dahilinde 

dünkü ve bugünkü Kültür durumu 

K7"rsta "fs'm"";;,P~ş,q llk ~kul~ )inası f 40,000 J liraya· satın alınmıştır. 

Mıntaka vilayet?erinden yalnız 

Erzurum ile Trabzonun küçük bir ta· 
rihi vardı. Her öğretmenin folkloruna 
çalışması za rurcti vardı. ~ 1 

Mıntakanın hiç bir vilayetinde 
müze yoktu. Halbuki mıntaka vilayet- : 
lcri Türk tarihi noktasından pek kıy
metli eserleri w vakaları ihtiva edi-

- • :;w 

Üç1nc·i Umumi 
m·i/ ettiş Tahsin 
Uzer hcısene Trab -
zon lise sinin te
melini atarken 

29 1.Tq rin 938 .. . 

Yukandun aşağl: /ık mekteplerimizden birinde 
talebe zeybek oynarken, Doğuda Cumhuriyetin 
yükselttiği kı'iltiir yU7nlarından Bayburtta 
Yerköy okulu f Ki san fa okulu, 936 da yapılmış, 
3500 liraya çzkmıştır.j Yine Bayburtta S·imür 
köy oku[u f 3500 liraJa çrkmışfır.J 
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Uç üncü Ur. uıni Müfettişlik 
Bölgesi!nl! T 

.. 

A I M 
Geçen seneler içinde ne kadar 

diktik, ne kadar hiçtik? 
Gün geçdikce 

inkişaf eden 
~eniş iş.l saha~ı o1an 
D--- __...... - ._ 
oğu bölge~inin: zi-

rai du;u;;;u bu yıl ge~ 
Çen yıllara nazaran 
da~a eyi b'r safüaya 
girmiştir. 

Doğu kö) lüsü · 
nün kalkmac;ında ö
nemli isler almış olan 
Cumhuriyet hi.ikume 
timiz proğ'ramına id
hal edio tatbik saha· 
sına geçilmiş olanlar 
dan faideli neticeler 
alınmakta ve bunun 
semeresi sene geç
tikçe bir nisbet ın:it e 
7.ayiden ilerileyece
~i tabii bulunmakta
dır. 

Bölgede yetişen her türlii toprak 
Ürünlerile hayvan ve ~ayvan mahsülleri 
Ve Endüstri mamulatının da ~de2"cr!en· 
ınesinde kiymetli met-aİ sJrf ediln:ek· 
tedir. 

1 - Şimendüferin bölgeye 
girişi: 

A.~n n ·;,n'mP {i1ltı•ılığ1 

3 - Doğuda Pamukculuk: 1 +l'raviz ~af p1muk elde edilmiştir. 

r --- ' 
Geçen senelerdenberi bölgemizin her 

yerinde tarım işleri tam manasile teknik 
tecrübeler geçirmiş, bu tecrübelerde eyi 
netice allna"! sahalarda derhal faaliyet 
başlamıştır. iklimin icaplarına göre en 
verimli usuller üzerinde yürünmektedir. 

~ - J 
pılmasına ka• ar verilerek ihale5inin nün kalkınmasına muhim bir amil teş-

kil t• tıniştir. Bunu:ı n~ticesi olarak 

önün üzdeki yıllarda Erzurumda bir 
iplik fabrıkası kur.ılmasının hükumetçe 

yapıldığı ve İşe başl<' ndı?,-ınd< n b~nun 
ikmalında pamLk ziraatı çok genişle· 

yccek, doğuda p~nıuk ) unlu i~tihsa

lının on misliııt> çıkacaktır. 
lğdırda kı rulan (pam••k kredi Vf' kararlaştı~ı teb •İ rini memnuniyetle öğ-

satış kooptratifi) ve b:ınlcrın birliği •c>ndi1<. B·ı _ fo?rıka kurulduk.~an. sonra 
ilk teşekkül ~enesi olan 9:n y l ı re- pamuk yetışdırıneğe çok musaıt olan 
koltesi olan 1,572 to.ı pamuktan 1COO1 Tuzluca, kağızman v~ do~u bayazıt 
tonunu Alınanyaya ve 355 tonırnııd; kazaları ovaları da genış bırer pamuk 
ttalyaya ihıaç etmek suretile 550 bin ve mütenevvi mahsul sahası olacaktır. 
Türk lifası mıktarında ınenıleke~e dö
viz girdirmek suretile Iğdır köylüsü· Deıır.1111 sahife 7 3 S, 4 de 

Uçüncü Umumt Mntettitlik Murt kast 
. 

hı il/\ I lf 8Ull\ t/11 1/1'1 Vf.1..f GÔ/iJ;'N f1\./J//i HIKDAR &'F. KIY.W.,7'1 
1932 1937 

u coo 

-' 6A2 •O• 

1933 1934 1935 1936 19~1 

f 

i 

Bu gün bölge sahıl kısmını yekne
sek sıra dağlar i1e iç 'ilayetlere kapalı 
\e munakalate az mlisaiddir. Buralarda 
ınunakalat haman haman sicak mevsime 
inhisar etmektedir köyler aylarca kar 
altında mahsur kaldığı, iç vilayetler, 
daima muncıkale d enİl yollarından uzak 

Tabiatın b ~h~eıt i ğ i ikli rn hmu~i · ı B ıı O\•a·ıın rnya ihtiy<ç gö;teren pı
yet'eri ve topn~ te~• kkiilati itibarile m· k, Si<;:ım, pirinç ,.e sair m'.l\wılatı 
·nünbit, mahrnldar, geniş, lğdır ovasında topr., k h:-ntl"r n•»t sile Ara> n:!)
bund;ın be~ sene e ıvel pek m'1\.clııt ri rlen alı:ıan ma

1
1dut su i

1
11 sulamr

o!arak pamuk ziraatı yapıldı;!"ı h:tldc sare Y<Pm nehir s ıyu ;t ~aldı"'~ın::lan ve 
me01leketk kurulan iplik fabr:kalan ınn ~ern tP~i,at ol-ııadığmdan hazan 
~ibi nıahraçl;ır bulundıı}ıı ldan iic sere mahsulatın susuzluktan y<mdığı görül· 
içinde b:..ı mıktar 50-60 bin dekan.'' mcktedir. Üçiindi Umumi Müfettişlik mmtakasr dahilinde 7932, 7937 ye 

[Serdarabat] barajının ya-
1 

kadar istihsal 'l'C borsa da muamele gören fmdrk mikdarı 7.ıe kıymeti yükselmişdir. ve iki milyon kilo) u miı- ı A 1iren 

olduğu gibi zemin arızaları ve kara yol· 
larınm müntazam olmaına~ı yüzünden 
hu köyler kudret ve kuvvetleri nisbetin
de degil ancak mahallin ihtiyacını tat· 
ınin edecek kadar az ve çeşitleri mah

ls:u::c::!2m::!mJC:J'EI 

m 

D 

~©ifil ~n 1rc§llfll ırrrc§llfil~ ütü 
n ar tüğü b yol, zevk ve emni-

ecek büyük bir ana yol olmuştur e dud ve mahsul yetişdirmcktedir. Önü- y 
ınüzdeki ) ıl Erzuruma girecek olan Şimendüfer iç Bölgeyi tam ortasından A : BİRiNCI MI:-.:ITAKA Trabzon l 600 mctremikap kaya hafriyatı yapıl· 1 

blokaj yapılmış ve 16898 metre tul tnai imalı kamilen hıtam bulmuştur 
Laşdanbaşa katederek köylü istihsaıa- 1 lran transit yol ınun umum tulü 942 ı "• 2873 ıııeteıııik~p azuşnıao imal kırma taş silindiraj• yapılmış ve 5 45166 nıetrenıikiıp kır_ma için.~"?' 
tını kolay ve ücüz olarak iç ve diş pi- kilometr~J ·n ibaret olub, Trabzon. 0 1unm ış 371 m"tremikap kireç harçlı metre açıklıklarınba 4 adet beton köp- taş ve 

3~55o me~re~ukap blokaı ıçın 
yasalara arzedeceğinden köylünün is- Gümüşhane, Erzurum. Agrı 'ilayet 'eri moloz 217 l ıııetrenııkap çimento harçlı rü yine bu yol üzerinde 7-+ 3 açıklık- ham_k~aş ıhzu ekdlılmış ~eh 156

8d3.1metk· 

eseya 

1 
1 4 ,11) k" 2

50 
l b I d 6 d k"' • .. ki k remı ap taş na· ve ı zar e ı ere 

tıhsalati hem artacak , c hemde tencv- dahilindeıı geçmcktec ir. ı.o oz ·v ın.-tremı ·ap tuz u •· arın a a et oprunun aya arı ıs- k d 1 

1 
K k k d t 1 l B 1 

.. . d .. b l .1 l . k~ .1 ır ın mıştır. 
ıroa ·apan, ş ·a e, ara ıyı , , u temin edilmiş bulunacaktir. Trabzondan ara ·öseye ·a c:r 0 :1 yapı m ış ır. u yo uzerm e uç men etoaarma ta )1 e erı amı en ye- p k A k 1 K b k 

oJa
11 

kısmı kısmen ve muntazam v · .tdd yol b kını evi ternarne:l ikmal niden yapılmıştır. Karaköse ile Şıh· D b H k 1 K·· .. k.. H • . . . . eve oynu, asan a e, opru oy, o-
2- Doğuda Tohumluk Işleri: kısmen tamire nn htaç şo~c ien ibaret ·rıılmı tır. bııb arasınna 254202 nıetremıkap top· rasan, Dellal, Tahir bakım evlerinin 

E . h I l k . . .. I l ve K:ır ıkös den itibaren <lan 82 ki- B : ikinci ınıntaka; bu yo1un 350+ rak ameliyatı yapılmış ve 27 kilomet- İnşaatları kamilen ve Eleşkirt, Çelik-

} 
yı nkrn sutl~ b~a t ıçın kgluzebce bıa· Joınrtrelik kısmı elyevrn hali inşadadır. 108 nci kiiometresinde \'e Aras nehri relik mahallin tesviyei türabiyesi ik- hane bakım evlerinin kısmen inşaatları 

zır anmış ·uvve ı ır opra a era er ·· · d k · H ı ·h J b 1 · d 
t 

. ğl h l Ik b" Şihb:.ıhdan hududa kadar olan Li8 •ızcrın e aın orcıs?n muvakkat ge-ı ma ve ı 1.ar o unmuş ve me eın en hitam bulm ıştur. Kopdağ-ı ve diğer 
emız, sa anı, as a ı ·sız, seçme ır . · ·· 'k ı d ı E ı k'l l h il' b. d b" · '-1 

t h k· ı . l "kt" d H l kilometrelik kısım ham yoldnn ıbaret .;1<. ı ı ·nıa e ı ıni.ş 'e rzurum - lıca 30 nucu ı onv treye o an ma a ın sı- ır yer e ırer çeşme ınşa Kı nmıştır. 
o um e ı mış o ması ı · ıza e er. a - . k r· . N f 

b k
. b .. k '1 1 t L 1 ·ı· tır. Bunun t.:Hakı ·eş ıyesı a ıa ve· yoluncn 00 7- 14 

u ı J gun ·uı anı an o:ıum ar cı ız , k k 1 · kaletince miinakasaya konmak üzredir. kilometreleri aıasın· 
arıı:ı ve vasıı arı gayrı muay~en' T •t yolunda ve u··zerı.nd da 3736 ıİıetrerı ikap 

vcrimsizdirler, eyi ve vasıfli kalitesi ransı • 6 e · l t ı" ııakl ve ıhrnr c-{ ıl 
yüksek verimli mahsul elde tdilmesi yapılan lŞ er ı.iş \C bu yolun 9 
için h1kı1met ErzJrunda 2403 dönııın 61·2 kilometre arnsınd \ bir adet kilornet relık ıııahallı-
genişliğinde bir toh•ım islah ve üretr.ıe 8 111etr»lık ko·· f·' u·· tamiri, ve bir ad-t · ı " ııin şoscsı yapı mış ve 
istasyonu açmıştır. Bu istasyonda müh- 4 metrelik betoııarm:ı menfez 25 met- Horasan ile S;ıçb f e 
telif denemeler yapılarak iklime uy- re tulund,ıki istinat divan in~ası. 
ğun verimli yüksek vasıfli tohuınlıklar 20Jf 61+ 24') kilometreleri ara
tcsbit edilerek üretup sıkıncı tohu·n- sında 342503 Jira 55 kuruş 
Juklarile degi~tirilerek kullanılacak to- bedelle müt .. a!.hide ihale oluna:ı tes
huınluklar ile islah ve istandarize edil- viyei türabiye, şosa, köprü, istinat di
miş bir mahsul istihsalı cihetine gi::li- varı, yol İ<;ardleri, yol korku'uk1arı . 
lecektir. işlerinden 28 796 metrenıik \p toprak 

Bunu l neticesi alınıncıya kadar hafriy .. tı 28618 ınetremikap kaya ha1
-

çiftcinin temiz ve hastalıkdan ari tohum riyatı, 9337 ınetr e:nik:ip kar .;ir inşaat 
kullanmasının temini için çiftcilik mer- 3)3 metremikap 250 tuzlu beton, 294 
kezi kalabalık köyler adasında olmak metremikap 350 tuzlu betoı•, 1100J 
üzre geçen yıl dört tane kurulmuş o- met re blolcajlı şose, 33939 n etre y•ı · 
lan tohum temizleme evleıi bıı sene lınız kırın~, 6G5 rıhtım olmak üzere 
ona iblağ edilmiştir. Bu cv!ere konulan ceman 45701 metre tulunda yeni ~ose 
Selektör makinaları saatte (1000) kilo ) ac>ı!mış ve 680-4.00 mcre açıklık
tohum temizlemektedir. larında :n adeJ müceddd beto:ıarına 

Çiftcinin tohumluJU bedava olarak makara lcöprün:in de inşaatı bitaıiştr i 
temizleyen, ilaçlayan bu evlerin adedi Değirmen dere sahil boyu t •• hkimatın
önüm:izdeki yı l daha çoğaldılacaktır. dan 805 metremikap toprak hafriyatı 

ar..ısınJa eın:ınet ~u- ' 
retıle 6888 metremi
kap harı1 ta? ihraç ve 
nakleclilıııiş ve 722 1 
ıııctrem ıkap ş ıs! iç:n 
ham taş v~2666 net
re tJl b'okaj yapıl· 
mış ve 16652 m• tre 
t..ıh.:nda kıs:ı taş silin 
diraiı yapı 1m;ş ) in~ 
bu yo!un Saç tepe ıle 
Kı zıl yokuş arasınc'a 
y;lni 441 - 466 kik
metreleri} arasında 
ihale surel i le 9608 
.netremika p hcım t aş 
ihzar, olunmu.ş 9458 
metr~mikap taş kırıl
mış, 5164 metre tul 

Tra!ızo:ıla lran hududu arasın lı rn ·.n'aıam s·ı, ! 1 ~e işlt>gen yolcu[ otobüsleri t'f eşya 
kamyonları bir durakta 
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' Doğ da Ma e 
Doğu maliy"si gayesine kuv

vetli adımlarla yürümektedir. Cüm
huriyet hükumetinin Türk!benliği
ne nur vermeğe ba~ladığı tarihten 
evvel doğudaki maliyenin hedefi, 
sadece, hazine menfaatı idi. 

Cumhuriyet maliyesi, paranın 
mahiyetini anlayınca çare ve ted· 
birlerini aldı. Mazinin sakim ve 
kara zihniyeti yenildi. Doğuya kö· 
tü memurlar değil , güzidelerin 
gönderilmesi pren~ip haline kondu. 
Mektepden çıkını~. maliyenin her 
sahesinde .. bilği edinmiş, kalpleri 
vatan ve memleket aşkile çarpan 
genç maliyciler, Doğunun her kö
şesinde çalışmak için dağıldılar. 
Bizzat inkılap içinde yeti~en bu 
gençler, vatana olan borçlarını ve 
halka karşı vazifelerini ınüdrikdir
ler. Halk verdiği paranın nereye 
gittiğini ve kendisinden kanun ve 
mevzuatin tayin e_ ifri hadden faz
la para istenmediğini öğrendi. Do· 
ğunun yayla kısmı hayvancılıkla 

geçinir. Gıdası da, kazancı da bu 
yüzdendir. Bir hayvandan alınan 

vergi yüksekdi. Cümhuriyet hükü
meti, köylünün bu derdini sezdi. 
hayvanlar verg isinden esaslı bir 
surette iki kerre tenzilat yaaıldı. 
ve hatt bazı hayvanlardan alınan 
vergi külliyen kaldırıldı. Bu tenzi· 
lat Türkiyenin her köşesinden zi
yade Doğu için faydalı olmuştur. 

Hayvanlar adedi günden güne faz· 
lalaştığı gibi, bu tenzilat bir çok 
harp ve sefaletlerin kurbanı olan 
yukarı Doğu halkının umumi geli
rinde büyük bir selah amili olarak 
sayılabilir. 

Hemen her köylüyü ilğilendiren 
erazi vergisi son sendler~ kadar 
ortaya müşkül vaziyetler çıkarti
yordu. Vergi e~as itibarile fena 
vergilerden değildi . Yalırız yukarı 

doğuda bu verginin dört muhtelif 
esas üzerinden alınmakta olması
dırki şikayetlere, şızıltılara yol açı
yordu. Tahrir görsün, görmesin, 
tcsbit edilen kıymetlerde bir te· 
canüs, bir isabet yoktu. Muhtelif 
tarihlerde yapılan fe r ağlar kıymet· 
leri aksatmıştı. Tevzii vergilerde 
büyük adaletsizlikler sırıtıyordu. 

Ciiınhuriyet hükumeti bu gayri t a
bii vaziyetin onune geçti. Büyük 
fedakarlıklara katlanılarak yeniden 
erazi tahriri yapıldı. Tahrir işi 
doğunun her köşesinde muvaHeki
yetle bitirilmiş, erazi hahiki kıy-

1 

metleri Üzc>rinden kıymetlendiril· 
miştir. 

Yukarı doğuda vergi tahsilatı 
çok geri idi. Cüınhuriyetin tees
süsünde ve son senelerde iktisat 
alanında atılan kuvvetli adımlar
dan sonra durumda önemli degi
şikler olmuştur. Yeni yeni binalar 
kurulması, Demir yolları , :şoseler 
yapılması , iktisadi pazarlar bulun· 
ması, ziraatdeki yenilik ve inkişaf, 
halkın verim kabiliyetini çoğaltmış
tır. Halk, Cümhuriyetin fazilet ve 
varlığına inanmıştır. Mazinin karan
lık örtüsünü yırttıktan sonra, kaza· 
nan, rahat ve huzur içinde yaşayan 

ışığile nurlanan halk borcuna sadakat 
göstermenin vazife olduğunu öğren
miştir. Tahsilat, halkı sıkmadan 

günden güne çoğalmaktadır. 

(Soldan sağa) Ağrı A;ğır d :posun la d.>ğan bir ta·ı . Cim ··pne ayğı r de,Josu merkep/erinden f Adı 
Nalkcran, dogdıığu yd 1926, bo.'J i47 geldıği irrri,'ı 792 ?, S/at a ieii 756 J, Karsta kırmızı ırk Buğa 

Ağnd!z boz K aramun cisi, Ağnda yetiştirilen ha!Jva1 lardan ' 

v TERİN ER 
1938 İzmir enternasyonal Hayvancılık bakımından vildyetleri-
fuarında Doğu vilayetleri mizde şim~~~-~~~~r neleryaptık ? 
tmıirde sekiz senedenberi müessis ve Memleketimizin hayvan ihraç bö:gesi olan Doğu viiayetlerinde 

İzmir fuarının bu sene k h 
her sene biraz daha genişen büyüyen gösterdiği mevcudiyet gere ayvan neslinin islahı, gerek Üretilmesi, gerek 
we mükemmelleşen fuar "Doğu,, vi-; "h • 1 • • d •• 1 ·ı • d k f ki d 
layetlerinin de iştirakini sayın umumi · Limanın heman ortalarına isabet 1 raç iŞ erinin uze ti meSI Üne nazaran ÇO Or I lr. 
Müfettişimiz Tahsin Uzer tensip bu-

1 
eden sahade Kültür park dahilinde tesis ~.,,_ 

yurdular.. Memleketin bu köşesinden 1 olunan fuvarın kapanışında son vaziyeti Hayvancıl.k bakımından iç coğu ger mahallerde dahi sıfat suni telkih dir. Bu yüıden doğudaki bu milli ser 

~~ür bucağı?a v~rlık eseri olarak götü- izah ed~~ fzmir Belediye R~.is~ dokt~r 
1 
b~~da ge~ir. Erzurum i~?~sin~e dij er 1 istasyonları yaptırılr~u:.k St retile ~öylü vet bir misli artacaktır. 

Koyunculuk rulecek ve teşhır olunacak neler yok- B:h~et_ ~zen ~akaml~~ın katı ıfadesıle vılayetlerın yardım ettıgı hır ay ; ır kı rakları r. ın, mahallınde telkıhlerı tat
du .. Ne çareki füarın açılışı gününe bıldırdıgı vazıyete go~e: fuvar bu se· deposu tesis edılmiştir. Bu depoda ı rkı mi.ı ed i leceğ i gibi pek kıymetli olan 
az kalmış ve hazırlıkların neden ibaret ne geçen senelere mısbetle her b~- muhtelif, damızlık a~~irla~ın A adedi _41 1 h ku~e.t damı~lık ayk ırlanı ıın da s_ıh· Hariç piyasalara da ihraç edilerek 
olacağı henüz tayin olunmamışdı .. Alı- kım~an .. muva~fa~ olm~ş ve. te~am~I kadardır. Bu aded yuze ıblağ edıle- hatlerını;ı mu afazası tahtı knııne m;ihim bir varidat getiren hemen hemerı 

t t
.b t d h'l" d l 

1
.. esen gostermıştır. Cazıp çıçeklı bu- cektir. a'umış o!acakt:r. her nevide ve kısme-ı de ak karaman 

nan er ı a a ı ın e yapı ması uzum- .. k b' b h f I il .. l ı ı k · J • • k J • • . . yu ır a çe as at yo ar, gonu efe- Muhtelif sıfat ve su ı 'i telkıh ıs- Sıgır r.esli o.an ~aı vılayet erımH oyun arının ıyı 
l~ hazırlıkl~rın ıcrasında heman her vı· rahhk veren havuzlar iyi tenvirat, te- tasyonlarında faaliyette bulunan ay· . A .. .• . koçlar intihabile, örerr.e ve töremele .. 
layet ve tıcaret odaları büyük bir has mı.zl 'k . . b'' .. k b' "t" B d ] l ' Bu neslın tekasuf e ttıg ı mahaller rı' ı e sarı· me~aı· ed ılm~kte oldug"' und"n 

ı ıçın uyu ır ı ına.... u e ğır ara sun i ve tabii olmak üzer "' E K A"' ·ı A ti · ı k - - ""' :sa · t ·· t d ' l F·· .d.ld" M k ' .... rzurum, ars grı \ ı aye nı e ı'm "n l b l I b sıye gos er ı er. uvare gı ı ı. u orasyon içinde gerek devlet ve gerek bu bir sene içinde 2165 kısr ğın s ı · c:· .. , . . B b h 
1 
.• d. - ~ mera ve yay ası o o an u mınta .. 

.. .. d · d l h h . . . . d'kl . (B llm ş ane. ıın ay urt ava ısı ı r . k . ' AL . b . d ., l k d • 
ayyen gunun e tıcaret o a arı pavyo- eş as ususıyenın ın~a ettır ı en u fatı icra edilmiştir E 5 .. h k . k . anın ı stıa ı::. ı nı s etın e çoga ma ta ır 

d 
· { k · · · · b. · • J · · t, ut ve er uvvetı no taıra· 

ııun a 3 üncü Lmumi Müfettişlik mm- ınşa uvar omıtesmrn yanı ır mımar Ag" rı ile Kars vilayet merkezle· d b ··ı k · · ,. ı k K Bölgede SaJg"' ın Hastalıklar ··h d' b .. Z< r n an o e ı ç ın nıus ı 1 c ara crs 
rakası vilayetleri meşheri "Dog" u na- ve mu en ıs gru unun nezaret ve mu- rinde de husuı..i büdç e ile t esis edılm iş G ' . · k k k b ı '· ı · ş k · ı · l · · J h " k b · b'd' ) p I .

1 
f" 1 1 ' e o.e.un . rrr. ızı ır ı a u ec ı ınış ;ı r v ı ayet crım JZl e er sene 

.mı altında açıldı. binlerce yüz bin- ra a esme ta ı 1 ~: ~vyon arı:. uvar ?i~er ayğır deposu mevcrd olup hu olcu_, undan Ziraa t Yl kaleti taraf ndan binlerce ha,panların helakine sebep 
lerce insan bu meşherin önünden gel için ancak çok guzeldır .. denebılır. ıkı depodan Karsta 5 dam ızlık Ayğır l Gölede tesis edik n in ı--khane i'e teş· olarak köylüleri çiftınden bile mahrum 

di, geçdi bakd1 •• Her geçen zair var- ve 1 merkeb ~yğır, Ağ rı ela 3 at, 51 kil~ t bir k~t daha tc.·k i/e ediln i ~ ecerek sefalete sürükleyen vebayi 
lığının terazisine şüphesiz bizide koy- Fuarın iktisadi bünyesi de merk~b. aygır b·J lunmakt~dır. . . V "' bu m:iessese ne_,lin b:itün l::ö lkede l bakan tastalığı Cumruriyet hükume-; 
d D ( t d J b' · Sayın Başbakan Cela" ı Bayar açılış- Bu ıkı Jepnda kadrolarıle bırlık isl..ıhan İ!"lk i ;af ına büyük hizmetler ifa timi-in kurulması akebinde temamile .. 

• u.. ev e a ına yapı an son ır ım- d · d"l it- • B d 1 d b. · L 

tiha d · ·1d· y lt d l nutkunda devlet iktı'sadAı gı"dı .... ı.nı'n ana e te vsı e 1 ece tır. · ı epo ar a ır edece i şimdiden anlaşılmaktadır. orta('an kaldırılmıştır. Diğer hastalık-
n a geçm ı.. e a ın ma aya '"' · · d 5G9 k c " 820 r ~ , .. . . , . . .. · 

il t kd
. J J hat! · h b ld ·1 ı · sene ıçın e ı~raga s ı . at Kars ve Gole t 1 t.ııı bır l:.o 'l a c e· 'ariada cıddı surette ınacadele edıl· e a ır o un .ıu. arını ıza \ e u yo a ı er eyış I t. . 

merhalelerinde görülen muvaffakıyetli yaptın mıştır. posu haline ge lec _ktır. Şimdiden her mekte ve hemen hiç zayiat verdirıl-
Fuarda neler teşhir ettik tezahürün ve iktidarın mahiyetini en ' Sıfat, :.;uni ~elkıh İsfasyonları köye bu cin~ ten bir boga verilmekte- merr.e'ctt:dir. 

s:lahi~ettar bir ifad: ile mü!deledile~ .. 1 Bu sene Erzurum vilayeti.1İn ' · .., 

Bilhassa dış ve iç piyasalara ihraç 

()lunan ve kuvvetli istihlak maddele· 

rimizden olan her şey vardı . Bundan 

haşka mamul ·eşyalarımızdan Erzurum
da imal olunan k< man ve ayakkab-
3arı ilayburdda yapılan pulluklar ve 

Karsın süt tozu ve kazain g ibi fabri
ka mahsullerini , Iğdırın konserve şef· 

talileri Erzurumun kuyumculuk işlai 

Rizenin hasır takımları , bezleri hassa· 
t en göze çarpıyordu . 

dınledık, anladık ve ınandık tuarda bıl· Aşkale kaza merkezi ile at kesafeti 
hassa ticaret odalarımız devlet mü-

1 
fazla bulunan Hasankale merkezinde be

esseselerimiz iktisadi varlığımızı ra· 1 şer hayvanlık birer sıfat istasyonu bi· 
kamlar ve grafiklerle göstermişlerdi. ~nalarına baş lanılmıştır. G ele(ek ) ıl · 
Her mevzu üzerinde yavaş yavaş , bü- larda bu pek lüzumlu ü.tafyonlar teb· 
yük bir dikkatle ve tam bir ay do· I şir edilecekt;r. 
Iaşdım . Ekonomi sahasında tayini için / Kezalik ) ine bu sene Karsın iki 
şahlanan milll enerjinin her merhalede yerind.ede bu binalarc'a., ikisinın inşa · 
ne büyük ve ınuyaff ak eserler yarattı- , sına başlanmıştır. 8aybı.:rt Kaza mer
ğını gördüm ve rejimin tesis ettiğ i bu kezinc'.e de 15 hayvani k bir s ıfat is· 
sis temle yakın bir günde milll refahın t asyonu yapılması takarrur etmiştır. 
mutlak olduğuna inandım. B}-1 suretle atların kesif bLıh.ınduğu di· 

---

-

A grc ili Aygır 1.Pp·>su ve me:nur evi 
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29 1. Teşrin 938 f------=--=--=--=--=--=-=------------========= 

Erzurum, emsalsız abideleri ve 
modern binalarile Doğunun en 

güzel bir ş~hri oluyor 
Cumhurıyet. ca?desınin uzandığı yeni mahall~deki grup inşaatı 

daha şımdıben Erzur~f!lU~ fizyonomisini değiştirmışti r 
Bayındırhk işleri ı Hasankale, !erca~, ispir, Kop .dağı, r'-.-..·--------, 

Jandarma numune karakolları ıkmal 
A - Yol faaliyeti : ldarei hususiye olunmuş, Erzurum Num•Jne hastanesine ERZURUM 

nakıt ve tabsisatile Erzurum· Gümüşa·; kalorifer tesisa.tı yapılmış ve yine Nu· 
ne, Erzurum ·Tortum (Tortum - Oltu), mune hastanesıne mutbah yapılmıştır, 
(Karabıyık • Tercan) yollarında ceman) .. Muvaze~ei umumiye tahsisatile 
13908 metre tulunda şose yapılmış ve uç dershanelı llıca nahiyesi, Pırnaka· 

a!rıca bed~ni. m~kel~ef amele. marife· t pan ilk mekte~l~rile~ beş dershaneli 
tılede tesvıyeı turabıye amelıyatı ya-

1 
Aşkale mektebının bır kısım inşaatı 

pılmış ve 7 adet köprü tamir kılın· l ikmal olunmuş ve bakiyt-leride 938 
mış ve ayrıcada Transit yolu tahsisa· senesi tahsisatile ikmal kılınacaktır. 
tile yaptırılan 6819 metrelik silindi
arja yardım olunmuştur. 

B · Yapı faaliyeti : Muvazenei 
umumiye tahsisatile, Aşkale, Hasan 
kale, Tortum kazalarının hükumet ko-

1

' 

· naldan kısmen İnşa kı'ınmış ve Ha· 
san kale ceza cvile Erzurum, Oltu ka- ı 
zası hükumet konakları tamir olunmuş 1 
Ilıca, Pırnakapan, Tortum, Hınıs, Oltu 

ı t 

·--- ----------------
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-Engin bir şehirdir Erzurum .. · 
Buna rağmen ·mu bir bakış

da görmenin, ululugunu bir rın· 
da sezmenin imkcini yokt~r. 

Her büyük gibi mületıazıdır. 
Palandöken eteklerine öyle bir 
sığınışı, sonra otıaya doğru 

öyle bir yayclışı vardırki, ne 
taraftan bakarsanız bakın onu 
ancak küçük bir ev kümesi ve
ya bir kaç canmn bir araya 
gelmiş Afinareleri şeklinde gö· 
riirsrmz. 

Onda göze batan yiikscklik
ler yoktur. Fakut. bu, şehrin 
çok yiiksekde yapılmış olma
sına mam değildir. 

Erıurumun bu bakımdan 
yaylanın oğlile büyük bir mii. 
şabahatı vardır. Yayla çocuğu 
göriinüşindeki te•vazııa rağmen 
içine bir dünyayı Hapsetme-

Erzuruma 
Cumhuriyetin 
İlk hediyeleri 

~ * nin sırrını öğrenmiştir. Erzu-

2 Cümhuriyet halk partisi rumda onun gibidir. -·--
binası, 1 anıd, 1 hastahane in- Erzurum basitliginirı içinde 
şa, 1 hastahane tamir, 1 park ., erişilmez bir millet gururunun, 
havuzu, 1 spor meydanı, 6 nü- sadeliğinin içinde kabına ııarıl-

1 I~ liii il 
İş ve iş~i 
--·----

Memleketimizde ulu ~al 
çalışma bütünlü~ünü "düzen 
altında yürütebilmek nıaksa 
diyle 15·6·937tarihinde~ 
riyet mevkiine'J girmiş Jbtı 
lunan iş kanununun tatbika 
tını teminvel takip: vazifesi 
le ia etmek v:. İkt i ; \ t V · 
kaletine baR l( olmak .-ü-W:-e 
bir iş Dairesi teşkil edilmiş 
ve iş hayatindaki hareket 
ve kesafetler ve Vilayetler 
arasındaki münakalat vazi
et~iktfsadi ala-kabakımı 
nda Türkiye Cumhuriyeti 
ülkesi 14 Bölgeyeayrılmış· 

tı. 
mune evi, 1 jandarma l-arakolu maz bir memleket aşkının sP.m-
34 ilk okul, 5 hükumet konağı boludur. Yaylanın Aziziyede Merkezi Trabzon da 
1 vali konağı, 1 kaymakam evi can veren çocukları, Allahü- bulunan 13 üncü BÖigeye 

ltJ il '"'J 1111 

3 belediye dairesi 39 fidanlık ekberde karlara karışıp mahv- Kars ve Ağrı Vilayetlerile 
5 mezbaha 20 dükkan 3 kilo· olan, Atatürkün izine başlarını Erzurun Vilayeti de bağlı 1 

.. -.:.>ır=...__........,C-"'-~~::....: 

7 __ _ 

1 

metre alektrik hat şebekesi 9 koyan evlat/arıda öyledir. bulunuyordu. m 'wı rela , 
ç~me 4 içme suyu tesisatı 328 S~7;lesi Erzurum dir tarihtir, Erzu- Mevcut 14 Bölge 1 iş Dairesinin 1938- -Bölgemiz faaliyete gcçtigi üç aydan 
kilometrelik telefon tesisatı 64 Erzurum merkezindeki Emrazı züh· rumlunun bir tarih olduğu gibi. büdce Y'lı teşkilatiyle 20 Bölgeye iblağ beri 7 si Erzurumda, 2 si Kars'ta ve 1-
köy okuma odası, 150 metre la· reviye hastanesi çatıya kadar ikmal 1 Ve hulasa Erzurum en geniş edilmiş ve bu meyanda Erzurum' da ol· ide Iğdır' da olmak üzre 11 işyeri tespit 
ğım, 27 hela, 51 meydan, 3 aka- kılınmış ve bakiyesi 938 de bitecektir· 1 manasile türktür, dadaşın en mak üzere teşkil edilen 20 inci Bölge· etmiştir. Bu İşyerlerinden 2 isi yol in-
rat 2 cadde, 1 mezarlık, l hal 1 Erzurum merkezinde bir adet nümune geniş ve en güzel manasında ye bağlanmıştır. şaatı 2 isi su yolu inşaatı, 1 i elektrik tesi· 
pazar, 1 gazhane, 1 mezbaha a- evi yapılmış ve nümune hastanesi muf-1 Türk oluşu gibi. Bölgeni~ ~aaliyet başlanğıcı olan· satı,5) bina inşaatı ve 1 ide tuğla ve kire-

huru 1 perk, 2 ilan evi, 1 furun 1 hah inşaatına yardım edilmiştir. Ha- • ·· 
1
•
8

·
9

3
8 tarıhıne kadar 13. mit fabrikasıdır. 

buzhane 1 bekci evi 1 hamam sankale, Erzurum<laki Gazi ilk okulu 1 \. BAHADIR DULGE!,J Trabzon Bölğesi tarafından Erzur· Bu_ işyerlerinde çalışan işçi sayısı : 
yeri 2 kablıca ve banyo 1 nü· Çağlaya?. ilk oku~ları tamir edilmiş ma~aUe i_çin ~üfettişlik ?ey:t. fenni- um,. Kar~ ve .A~rı da olmak üzere 36 iş 5 inşaat yerinde 140, 2 yol inşa· 
mune apartımanı 170 bin aded ve ahalıı mahallıye marifetile yap· y:sı ~e~rın mustakbel ~azıyetını daima yen tes~ıt edıl?1ış bulunnı~a~tadır. atında 3701 Elektirik inşaatında 15, Su 
parke koldırım 3676"metre mu· tırılan Habis köyü ilk okuluna yardım goz onunde tutarak bır senelik esas- Bu ışyerlerınde çalışan ışçı sayısı: yolu inşaatında 8" t v 1 k' . ~ . . .. 'dd' l ·ı ld . 4 b k Ö 19 6 k .. J, ve ug a ıremıt 
rabbaı adi kaldırım!800 metre· edılmış N_umun~ hastanesi tamir olun- v~ cı .' ça ış~ası e e ~ edılen~ urı:ıu- _an a a · _ısımdan. murekkep fabrikasında 12-16 yaş arasında 20, 
lik 21,616 metre murabbaı im- muş, ve Çıfte mınarelerin sabit mobelye mı ~azıye.t planını Nafıa Vekaletıne Sıvas Erzurum demıryolu ınşaatında· 16-18 yas arasıada 15 k l k 
la ameliyatı ve ferşiyat 595884 işi ikmal edilmiştir. Belediye tahsisa- btastlık ettıreret·ıbu plan dahilinde . işe 5090, 3 muhtelif bina inşaatında 1350, üzere 70 işçi ki ceman 6iı~~ç'd 'o ma 
metre murabbaı toprak hafriyatı tile de Belediye onünde güiel bir kül- 1 a~ an~ış ~e a ı u.ı~um y~pılan bına· ~ lun. fabrikasinda 29, 2 maden kömürü İş kanununa nazaran t~sn:f~r. tabi 
28 ahşab ve kargir köpru··, 17 tür park meydane gelmiştir. Cumhu· ar a u p an gore yapı mıJtır. ış erınde 3 ü onseK:iz yaşinda çocuk ol· tutulan isyerlerı· ka ~29 dd . 

· t l' · .. ·· d Yapılmakta olan b I k .. :.: • mınun ına esı 
menfez 1578 metre murabbaı rıye ote mm onun en geçen Gürcü ına ar ma uzere 41, 1 Şose ve köprü inşaatin mucibince iş şartİarmı " . ·1 . t b ·ı . k 1 M ... tf ·l"k d . . d . ~ e ışçı erın a 
harçlı İstinat divarı, 2611 met· çarşısına ı tısa ey eyen yol Arnavut ute ış ı . aı~esı a 20 sı 18 yaşında çocuk olmak üze- tutulacakları inzibat sav lık k 

k ld 'l k ld 1 Kolordu daıresı 200 ı~ 'h d g oruına ve 
re murabbaı kuru istinad divarı a ırınıı ı e a ırım anmıştır. . . re ' ıterzı ani! e 4 ü 12· 16 yaş ara· İş emniyeti icaplarını O'Öste . b" d -

G 
· Postahane daıresı · d k 1 k .. 11 2 

6 rır ırer a 
120 tamir edilen köprü 193 ki- rup ınşaah Müfettiş Umumilik evi sın a ~oc~ oma uzere ' kundu· hili talimatname yaparak kanuna uy· 
lometre yol 16053 metre tamir Erzurumda Müfettişlik Grup inşa· Kolordu Kom t 1 ğ . racı dukkanında 6 Si 12,16 yaş arasın. ğunluğunu bölgeye tastik ettirdikten 
edilen yol 24495 metre murab- atı İsmi altında yapılan binalarla bun· Mv. Mst. koı:u~:n~ık evı · da çocuk olmak üzere 17. 11 Tuzlada sonra işyerlerine talik etmeğe mecbur 
baı tesviye 383 kilometre yeni l~r~ Yilayet, Belediye, Erzurum imar· Otel ve gazino 

1 
evı ~~9, Pamu~ ~arı~ kooperatifinde 122, tutulımşlardır. Şimdiye kadar bölgeye 

den yapılan köy yolu 900 kilo- hırlığı, Halk fırkası, Maarif vekaleti, Çift Apartmanlı 3 aded memur evi ~ut ve peynır ımalatında 30, doğramacı 14 dahili talimatname tevdi edilmiş ve 
metre tamir edilen köy yolu 175 Evkaf idaresi gibi müesseselerin de Müfettişlik grubu inşaatı için şim· lık v~ maran~ozluk. işlerinde 10, Demir· bunlardan 9 zu kanı:.ıun 29 uncu mad· 
kilometre toprak tesviyesi yapı lesaslı ;e ciddi yardımlarile Erzurumun d!ye .kadar hü~umetten bir milyon 70 yolu ~~letmesın~e 100 ki .33. Ü. çocuk ol· desine uyğun görülerek tastik edilmiş 
lan köy yolu 

30 
menfez. m~thalınde pek yeni modern bir ma- hın lır~.lı~. tahsısat alınmıştır. mak uzere cem an 8238 ışcıdır. 1 Devamı.say/a"lSıda 

- :-----------• halle vucuda getirilmek üzeredir. yeni . Kul tur . Bakanlığı tahsisatile baki-
ye ınşaatı ıkmal edilmekte bulunan 

Yakutye kı§lası 

erkek muallim mektebinin çatısı saçaklı 
çatmaya tahvil olunmuş ve der~hane 
kısmının t~mel tahkimatı ve diğer 
noksanları ıkmal edilmiştir. Ayrıca ya
la~haneninde temel tahkimatına baş
tanmıştır. 

Parti tahsisatill' y:ıpılmakta olan 
halkevinin boC:ro ·u zeıııin katları ik· 

'

mal olunrııu~ \ e biti ılınek iizcn• bı.· 

lunınıışhır. j l Yapılmakta b:..lun~ n ık ' ac..led nü· 
~nune t ' \; i kan i!e ı ikmal o unnn ştur. 
lıııar b : rliği meırifeti'c yaptırılmakta 
olan apartmanda bitirilmistır. Evkafın 

} aptırr! ı;ı apnrtm:ı.n da bitirilmek 

l 
ü.~~~~ir:. :~';ı is<ırlar. vekal~tinin in:a ~t· 
tırdıgı lnhısarlar bına~ı bu sene biti
rilecektir. 

. " ~,;p. - ·": . • . ... • • ' . . -- • . . 

• Erzurumun meşhur Bar oyunları 



• 

•• g 
•• 

--------...---·-·- ooGu 

aha 

1 IK arsın kazan 
yeni serler v 
müessesel r 

... 
ıgı 

10 ~nıl, 1 t mir edilen has· 
tahane, 3 dispanser, 1 spor mey
danı tamiri, 2 nahiye müdür evi, 
19 ilk okul, 24 ilk okul 
t miri, 4 helediye dairesi, 1 hu
susi idare daire ;, 2 damızlık hay
van deposu, 1 fidan lık, 5 mez'oa
ha1 2 içme su tesisatr, 153 köy 
okuma odası, 31 aka ... at, 16 ka
rat tamiri, 2 sıfat ist syouu, 16 
ahşap ve kargir köprü, 27 men
fez, 47 kilometre yenid n yapılan 1 
yol, 115 metre murabb ı te~viye. 

:i.9 lilRI. 'Cl'IZŞJ\lN 1938 
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m larile memlekette 
şühret alan diyar yor g z 

Doğunun mu takbel lzmiri diyehil ceğimiz 'Kars Şirin Gümüşane Transit yolunun üzerinde bütün 
muhim bir tic r t ve sanayi merk zi olacaktır .. ~?tiyaçl~r~nı tamamlamağa uğraşıyor 

A. - YOL F AALIY ETi dd r 1 busu mele verırlsl ı h ,, kuk ıtı (16908) d 1 ıt r G umu şa ile vıl ayeti Mun zenel u mumlye t •ho!ıalll• , •. 
af ya tahıl,. tll• •• bed•• I m Dk il ı ele kaz., ç ve hız et erbabı tahıkl.uk ,

11 
A - YOL FA ALI YE 1l ' ldutl bum De r.r •hm et · Kelkit - Erztnc•n yolu•· yardımı !1• Kars· Enuı um' K rs· M"' •it' (8829:>) flrad•<. al ye ta bslıatlle Pire bm•t. Kelkit • Erxlnc•n da 83 adet men !ez yeniden yapı 'm ııtıt• 

Ardabaa - Yalnızçam, IAcbr . Tuzlucı, Tahstlat Jolonda, 
14 

kilom helik müc dded<n B, dcr;! mDkellt! amele mır;retf 'I k 

1 

şose yapılmış ve Plıabmet - Kelkit yo lEO ıra mlklp ha ttı kırı'mıı l8!7 

yollarıada 19380 me•rell mıbal in ıo· 1931 mat yı'ı fçlode Halive tabsi luı:un meydandnk\ P.ohmet köprU&ütıüo metre mikap kıııu dıvar yıpllmış 19 , . 
1111 yıpı1mıı 1840 metre m\ ip taf kt· lalı % 72 ve nb ka tab•llatı % 15 Ur. Kelkit ~lheti ııenar ayıa-ııe aksamt ah- dr t köprü temlratına yardım olanrııuf 
nlmıt, 8( 240 n:ııtre mikap tesvly 1 tü 1933 malr yıh içinde Halfye tab ile• % şb bfye~ı kısrne r t mfr olunmuş •e gene ve 11yrıca da taıvly tl Urabfye ameliyatı 
rab\7e yıpı1 m1e ve 150 kHcmetre\lk n:a- 71 sablka t bsllatı ııfab tt % 3 ve 1937 u vc•,u 62 X 00 inci kltomctrulnde a ıtml t r 
hal üzerinde ıethlret lora ıhoınııtır. a'I y h içinde Hallse tabllat nlsbetl 3 X 8 açıilı~,.dakl GUllObalua kOprftsft y p 

1 

' ' 
( 12 • 070 ) •e•klıtında 28 adet be· ~~ 99 a hıka ta hıl!at •lsbetl % 1 s tür • y akları klrırtr •e beton rmo olu ak B - YA Pi FA ALI Y ETi ' 1 dar el bu'' 

tonatme köprü in•• kılın '' ve iki adet Muhasebe mücedd•te• in•• kılınmııtır. Ve ır ne bu siye tebıhatlle merk • m•mleket hastan•· 
demir köprü ile 7 adet ahııp t bilyeli 1931 mdl yıl içinde Varldalı U<11u- yolun 66 X 500 m tre inci kl!om<t<eslude ıl•ln bodru'll Ye z mi• katları lnşo kılı•· 
nim klrıılr Uprn tamir edllmlıllr. miy d n vil y ı alsandıklanna tiren 12 metıe •çı~l·ıtıoda K Ilı.it ~GpıO•ü ııenc mış, Gü üıane, Kelkit, Kös• hOkd~•t 

B - . Su laaltyetl. Kars merkeıioc para (2188154) Ur dır. Bundan bUtçe da-
8 

k ayaklart kirglr •• t.b!Jyesl beto arme konaklarlle, GUmüıan , Baybuıl, Kelkit 
ıt kilometre muu!edekl Borluk soyu un bili ve harici olaıak (2171989) Ura sar- arı amııt• Halkevl bln•oı •'arak nıücıddeden ı.ıa kılıamıııır. M· ilkokullar! n vali konalt tamir olu•· 
demir boru ferıl1atı1 kıpt j, ılakları ftdllm'şllr. 193l ma'i yılı içinde varlda- lira bO.tçe dahUI ve harici s rfedUm'ıtlr. 1 

su· Şiran yolunda 20 adet köprü ve muftut. 
lk••I olu•muı, bora da e•kl tevziat bo tı U ( 1736772) il ra olup bu adın bHçı M ti yılı ' V •rldat Sor il yat •eni &Z inşa kılınmıı 131 mılr a mi k A b Portl t • hslsatlle Bayburt Halkevlal• 
ıularlle 17 çeşmeye su-. rllmlıtir. d bili ve bar'cl (1713267) lira satfedll- 1931 2188154 2171989 harçlı istinat dıvan lıııa kılınmış ve temel kıımı lnfa edilmiştir. 

Kıaııman merkezlnd ki içme suyu· mt lr. 1937 maıt yllı fçl de varidatı U. 1933 1736772 1713267 B!lybuıt · Of yolanda fiç adat köprn ta- Belediye tabslaatlle de Gümoııo• 
nu• demir boru ferolyatı maslııkları lk· (28292 ltJ lira. olup bundan (2813267) 1 \937 2829211 2813267 mir o!unmaetur. mcrltezlnde iki adet hali yapı'mıttrr. 
mal olunmoı ve ı üceddeden lnıa kı· - · - - • -hnın depop alınarak bupadan t 'z'et K t mübındlslerlnha bulunmaması ve yoUa Varidat: 
borularlyle kaaabanın üı çeşmesine ba· urum ve rs a rın ol:naması y~züod. n 1 ylk118 fslllode , (Bı~.•69) lira (5) kuroıtur. Ou bel 
le kılınmııtır. Bu itler idare! bosus•ye edilemiyor ve kaçakoılık devam ediyor· Jll evY81kl OD b" yıl lçerlsladekl var!• • t • du. On beş senelik: lıtlbuhıtın beher 11• dat bu mıkdırın yL\zde biri dereceaınde 

tabıisatlle yapılmıştır. r n v z y C - YAPI FAALiYETİ: 1dard hu- a 1 e 1 neye laabet eden mıkdarı bundan evvel- olm ttıtı anlrt•lmııtır. 
ki ı n~l1'rln b her senesi lstıhsalat mık· Kanunlar : 

ıuıiye tabılsatlle Sarıkamıı bük O.met ko _ -- duından yDıd~ yüz raz'adır. lillumum c.r..aan fşlerl 1 Hulran 937 

ilk olı.ullııaab b tmıpe Kırs mer!ı. zlnd • fffi Il aflffilZ a lil a azl ffia Uffia fi J{creste, odun vo kömürüa ar ae a ar. 
1 

o
5
) tarlbll or an .nl· natı ve Göle, Atpaç&ydakl bıı ders neli o h kk d b l" t o t lbl k d ( 2 

ki ismet Pıea ilk oiu'u ile vaH ooağı ın b }d l } ? N } } k sari yerleri: nmnııme11 ıe go nımekte fdf, Bu niıamoı· tamiratı lk•al olunmuştur. Müvazeneyl Ş Yl a e er yapl 1. e er Y pl aCa ? Keres~eUk fsllhıa'atın (1 75 411) t· ı mı ve z ylllerf e tallmalnamder Cumbu· ra mlk4b K E • me rlyetlm prenıJplerlne uygun olmaJıtııı· 
umumlJI te.bılıatlle Göle hükumet ko · J aıs ve ı zuru illeri mın- dan buıılar n t t' iki d k aaıının bodıum ve zemin katlım bltl ıll Orw nlar: ı Kadro : takan dabllln de ve mtıtebakl (tO 325) b. u•- -

1 

... -ı.a a 

0

1 n e me urlar ço K ııı d O 
1 

lk • uy .. am ı.ıı 4t ç rlafnde kalıyorlır.:1•· 
mit birinci kat betonarme döı n ştlr. ars , mı takıısın a: yalnız San· rman ann ldart, ~enni ve, malt hu- metrem Abınında Atıı, .. Vao, Bitlis, Muı ' Nlbayet (937) yılında (Bl16) Slflh eısl Şuk k6JÜ cl•erındakl iki del ••rl 1• k· k mış GO.e, Ard•ban, Posof, Ç ldır •• ıuıetı Kau 1~ meık z nd bu unn bir •e k11aıen de Dl7aıbak11 Ulır! mıntak•· I bir ormın kanunu •• yeni blry or
hane ile bir adet müd11rlyet bin sının K ğızma~ Uç !erinde ormanh r ?1evcut j orman _başmutıendtst (Direk.tör), (.3) or· ıında sarf ve oduıı kömür ise s rf Kars m"n nlzamnau.ı ıl TC (

838) yılırda da 
l•fHh mULtazım olarak lk1ral kılınmış olup c man (173,765) hektat\Ü; atl de-

1
man mubendlsl, l2) kltlp ve il kıı· ve Erzurum lllerl mıntakaın dahilinde (344') sayılı o?man kanu

11
una ew b'f 

.. ltdır morkHlndokl htt\d•et lı.on ğı dlr Bu orma ların lbllv eli ğl ataç mıda bir orm n meaul mubaolp vo (2) taıf •e lstlbllk edlimelı.tedlr. Oa baş 111 k•nun v•k•r•fıp tatbik m .. ktıno konu!· 
am bodrum kat ıneaatı ikmal olunmuş · cln8lorl ı .. rı çam ve y lnı z Posof Uç ılu- katiple idare ıdllmeHedlr. evvel yolların olmamasından clnr illere dulu ve bazı y~rlerdı ormın'ar. 0 def· 
tur. G•ne Iğdır aerkeılndekl ııü ıttk d ki ormanlarda ıa•ı ç• m c'nıl<den j Karı lU mıntıkasında: (2) orman lı.oreıte ıe•klyatı yapdamıyorJu . let tarafından tıtetll•etlno baı:andı. 
alnısının tamiratı b\tam bu'muı, Sarıka· betk j(öknar 1e Kaıızm n llçeılndekl mühendisi (4:) orman kltlbl ve (22) or · FabrJkalar: Ormanların muhafazası 1 

mıtdalı.I dlıpaoaer blnaaının tamiratının orıı:aol rdn da ıorı ç md n baska me· mao meqba memuru. Ve E· zuıum 111 O• beı 11ı içinde Sa·ıkamış ı•v•sl . Ü•nıanlarıa mubufaza11 daha on., yaııaı ikmal edllıalıtlr. Kara m ık•zlod . ıe, d uda~, ~ ça rğıç, kaıa •taç, a mıntakasıı da: (3) orman mübendtıl (4) d• dcVıet d mir yol' arıoa alt olarok y:- otmaa ser bekçi •• bekçileri ve 
101

a· 
ki hükOmet konatı J ndarma komutan vak ve öğut - llğ oları bulunmıktadır. orman kltıbl (17ı orm n mes ba m•·ı pılan bir ksrecte fabrıkaıının ırnevl lı- daoda ormaıı ser mubafız Y• muhıtıs• 
lı&ı, cna ••inin tamiratı kimllen bılam Sorı ça '" ok nar cin alndeD mada dl- mu ıu bulun akladır· O •. beı ıl en 1 tlhaalıtı (5,000, metre mlklp ırnera •• mema ı la• ile l l'1 edtlmekt• idi n lh, y• · 
balmuıtar. Gno K 

11 
meıknlı:d parti kır a~rç clrsl rl baltalık belinde orman· bu mıııtakabrJa Mr orman mUh ndfsl kerestedir. Bu truers ve kereste Hudut-ı(937) yılında _(3 1

57) sayılı bir o rman ke>t 
tahalaıtlle lnıa kıbnoıakta olan Ha!keyl lor t kil ı ton k ' dlr. butunm durulmadıaı gibi dlter m mur· Karabı,ık ar•Hndr ki d emir yo!Jarna aaıf rume teıkllit kanunu yapılarak koıum• 
bleoaı bitirilmek Dıaıedfr. Etıurum ili m•nt•k• ınd6' yalnıs lnr ad dl dı yok deneeelı: _kadar azdı edllm• kledlr. Buodan b•ıka a nl 11 a i>I ask rUeıtırfltp bu teıkliAıtan K•u vı 

D _ Kata merkezinde 
4

08 
25 

b k- Oltu, To tu ispir, Ha aaluıl•, Çat, Aş Kcraate, odun ve komür dablllnde biri d 1 1 d 1 1 Y ç 1 E'ıurıım lll oır l m11ıta'osında s~rıkamıf 
1.,1ı1ı: kıamrnıa batltuı nıOtebaı~ 

1 
Tüık kal ve orman muam ı.tı E•ıurnm ilin fsıthı ııııı dlııorlde Karata" ; 1 k uıı r byo la~ıoa •e ilçesinde bir orman bö k ko ut nt•I• 

harita mfibendlslerlııc• y pılarak Nafı bağla T rcan ilçe' erinde ormanlar bulun- En faz1a iflthıey ta 1 tutulan or Ali c n lp D rm 
68 1 

ltelckzla ıırn fs rahibi ı tdıueslnd , olmak Ozere Sarıkamıı Gö'• 
--- ~ makt l ' (161 000 b k • 1 il Ol a· ana 

8 
ne t abrllrası 011 ti l ı ' Veklletlcce tastıfı; kılın ııtır a o up c m •n ' • e ,., vu man"' il' • • to, ole, Sarıkam•ı ve, Y• P lmıılır. Bu fabr!k larden her biri t 1 va . u çc er ne birer ttkın vertıdl. 

s tmdadır. Bu ormanlımn ihtln e\t ğl Atdaban UçelerlndPkl ormaolard r. On sen v 1 •tlhs 1 t (a OOO) k 1 f ( n n Şlmdı l'I: bu teşlc.lle.lll\ ormanla; ın muba· 

~ ~· ~ Mali vaziyet 
-r 
v 931-933-937 yıllarina ait 
- mesaiyi görsterir 

malumat 
Varidat: 
1931 mali yılı fçhıdtt Ha va 1a1 ııde

dl (855611) o1up tabakk.ubtı (449282) 1 
!hadır. Moamflc verg si . tahaklrnka ı ı 
(3,2) lira dlA-er kazanç ve !ı'zmet erbabı 
(57415) erazt v, rrlsl (lC 6308> blna v r 
a-•sl t • bakkuketı · \55694) I"radır. 1933 
mali yılı içinde P.ayvaıılar cdedl ( 6'>3301) 1 
o:op tahak.'ım'ıu (220715) ı :ra mu rnele 1 
verılıl tabakkukab (4749) d R r kazaıı91 
~• hizmet erbabı (25032) lira, eıaıl v r· ı 
iiil i8hık.kukah (146178) bina TeJ glsl 
tatııkkuk.ati" (80907) lira olduğu v 19371 
•alt yılı itinde hayvanlar adedi (826· 
I07) tahakkuku (•12061) lir ve mua-1 

aasç cin 'er i Ea'l çam ve yııhnz Hasan· beş yıl lçerlshde (225 736) metro mikap ' kl'o k t a J ı r 1 
1 

o rıE t, 
5

,000) 
1 
rızasına rayret olonmakhdır. 

kale, Çat, Aıc le ve Teıcaı ilçelerinde kereste, (R,250,000) ·kental odun voı mür.e u·ar rBan ;
8

8
,1hz t,vet(SK,OOO) kental kö· işte Cumburly ~t Hü~6.metlnfn ve o· 

k · - ~---- 1 u • u ı sa a• a ora ve E zu uın no ki t'I ı 1 mıış , ve k~va o up bonlırda balyalık (75,0001 kantat kö'mür atlbnlatı y pıh~n uı rlle char illere ıevk ye 8 

11 
ym 

1 

e mtn arın1n yaptığı Jıler. 
halindedir bu orman'ardan On beı yıl evvel ormEn tedl arteımmek: V r olıuıı Cumhuriyet ve onun klymıtl 

-------------- . r. ya•ı t cıs1 U u ô der Kamal Atatürk: 

Bayburt giin gectikce Ja-
' 

hagü~lleıiyor ve şehrin ihti-
yacın karıılayan m&eHeHler 
birer birer yüknliyor. Bu 
reıimlerden biri Bayburlta Ço
ruh nehri ke.narınclaki t Nas
retli ,, parkını, dıferl de mez
bahayı gösteriyor: Mezbaha 
6 300 lira ile 930 da yapılmış
tır. Park gecen •ene 8000 • 
lira sarfile vücuda getiril: 

miıtir. 

--------------------------
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29 1. Teşrin 938 

ı_ı_r _il _A_lfıl_j_~ 4~_11~ __ --, 

Atatürk Trabzonda 

.. k' s .b. . l' tatur ... ugı ıazızo ... 
Orta Asyayı en kısa yoldan Av

rupaya yaklaştıraan Trabzon; bin· 
lerle yıllardan beri ayni kıymet, 
ayni ehemmiyet ile Kara denize 
açılmış iktisadi bir kapu iken, beş 
yüz yıl bu şehirden hudutsuz ser
vetler, hesapsız nimetler kazanan · 
Osmanlı imparatorluğu bu şehre bir 
kaşık su bile vermeden tarihin me· 
zarlıklarına yattı, bütün munkariz 
devletler gibi oda ibret veren bir 
masal, hayret veren bir hikaye mev

zuu oldu. 
Trabzon şehri, asırlarla Osmanlı 

hazinesini servet ve saman ile dol· 
dururken evlatlarını da şuursuz Os
manlı idaresile Y emenlerde, Bos
nalarda, Moralarda, bütün Balkan 
ihtilal memleketlerine kurban etti, 
ne kadar servet verdise o kadarda 
kanından, canından fedakarlıklarda 
bulundu . 

Buna mukabil ne kazandı? .. ka-ı 
zanmak şöyle dursun beş yüz yıl 
temiz bir kaşık su bile içemedi, 
rahat bir lokma ekmek yiyemedi. 
Sonunda, vicdansız padişahların el
lerile adım adım mezbahaya sürük
lendi ve neticede Severin kapula
rında esaleti parçalandı, namusu 
ayaklar altına düşdü. Daha düne 
kadar Trabzonun gömrüklerinde ha
mallık eden Ermenilere köle, mes
tuli Pontuslulara hizmetkar kayd-- ""' 

edildi. 

Fakat tarihden habersiz olar. 
gafiller; tarih yaradan Türkün tu
fanile taraf taraf denizlere dökü· 
lürken bihad ve bihesap nimetlerile 
saraylarında sefihane yaşayan son 
bed tinet Osmanlı imparatoru da 
düşman kucağında Maltaya sığındı, 
beş yüz yıl \atlı ve berrak suya 
hasret kalan Trabzonluların ateşile 
hain sultan Sanremuda yıkıldı, bu 
alemden gitti. 

Trabzonlular asıl benliklerini 
tarihten aldıkları şerefli mevkilerini 
Büyük Önder Atatürkün arkasında 
Dumlupınarda istirdat ederlerken, 
bir lokma suyu değil, ebedi bir 
hayat menbai olan şeffaf, berrak 
suyuda Türkün sembolu, tarihin 
ölmez adamı büyük Atanın elinden 
içecekler. 

Trabzon; Trabzon olalı bu ka
dar büyük bir semahet, bu kadar 
büyük bir atifet görmedi. 12·10-
938 tarihinde Trabzon belediyesi 
bu işe ait mukavele imza edilirken 
her Trabzonlu derin minnet ve şük
ranlarını idrak etmekle bahtiyar 
oldular. Yarında Trabzonda içilecek 
her kadeh suya, her kadın, her er
kek, her çocuk su gibi aziz ol Ata· 
türk diyecek ve bu minnetini ebe

diyen yadeyleyecektir. 

.:Cümhuriyetin yeni bir armağanı: ---
Trabzon Limanı 

Trabzon limanının umumi görüniişii 

1 

1 

9 

Karadenizin müstakbel en 
büyük ihraç iskelesi, şarkın 

Avrupai beldesi ... 
- ~----

T radzonda şimdiye kadar başanlan ve başanlacak olan· imar 
işleri diğer bütü şehirlerimiz için gıpta yandıracak derecededir · 

A : Yol faaliyeti yalnız beton arme tabliyesi ve 5X 1 O 

ı . lık vakfıkebir köprüsünfin orta ayağı 
dareı hususiye tahsisatile Trab- ·1 'k' ·· ·· .. h b d" · S ., k ı e ı ı gozunun a şa oşemesı ya-

zon - ogu y~lunda 800 metrelik pılmış ve 10 metrelik beton arme ki-
ve Trabzon - Surmene yolunda 3400 h k'' .. ·· 3X10 ı·k b t 

l
.k reç ane oprusu ı e on ar-

metre ı esaslı şose tamiratı yapılmış S k" ·· .. 1 l'k b 4 O 8 me era oprusu ve ı eton ar-
- , O metre açıklıklarında 29 adet f ·· dd d · d"l · t' b me men ez muce e e ınşa e ı mış ır. 

et on arme menfez 30 metre açıklı· B d · l ··k il f · 'f t'l ., . e em ame e mu e e ı marı e ı e 
gında kı katsel ahşab köprü inşa kı- 3708 m t 'k' b t 'h J 

Trabzonda 
şimdiye kadar 
neler yapıldı? ··-2 Anıt, 4 park havuz, 37 

1 e re mı a aş ı zar o un· 
, ınmış ve Drona, küçükdere, Var var muş -506 metre miab taş kırılmış 

1 
Zarha köprülerile 2X 10 metre açık· 4110 t ·k b k d' 28426 

· tık okul, 30 tamir edilen ilk okul, 
4 Hususi idare binası, 3 mezbeh 
21 çeşme, 5 tamir gören çeşme 
19 Köy konuk odası, 18 tamir 
gören köy odası, 3 içme su te· 
sisatı, 22 köy okuma odası, 30 
metre lağım, 580 metre lağım 
tamiri, 7 hala, 2 meydan, 1 akar 
1 mezarlık, 4 iskele, 2000 met
relik su yolu tamiratı, 1 sudepo· 
su, 1 kimya hane, 1 tebhir hane, 

l 
v d b d d me re mı a uru ıvar, 
ıgın a eş a e ahş b k "p ·· 1 f . 'd· . a 0 ru ve metre mikab şose tamiratı ve ayrıca 

men ez tamır e ılmıştır Trabzon G·- · · ·· b' l' ·1 ·b · • ı tesvıyeı tura ıye ame ıyatı e tertı at 
eson yolunda, 7 metrelik köprünün tathiratı yapılmıştır. 

1 Canavar, 1 Balıkhane, 1 me
zat salonu, 1 Hal, 3 Paza!, 1 
tınar pılanı, 2 Gaz hane, 12157 
metre murabbaı parke kaldırım, 
15048 metre murabbaı adi kal· 
dırım, 33602 metre murabbaı 
imla ameliyatı ve f erşiyatı, 436 
bin 382 metre murabbai toprak 
hafriyatı, 117,167 metre murab· 
baı yarma hendek hafriyatı, 31 
ahşap ve kargir köprü, 109 men
fez, 1434 metre murabbaı harçlı 
istinat divarı, 11146 metre mu
rabbaı kuru istinat divarı, 5111 

Trabzondad bir manzara mahmuz ve anaruşmanlar, 122 

liif2 8 -~Yapı faaliyeti: _ , n .. Tr~bv ~~n hükü;cl konağ.ı T_r.abzon tamir edilen köprüler, 8078 met· 
g .. T b S re yol, 13950 metre tamir edi· 1 

Hususi idare tahsisatile Maçka, ~~rugu, ra v zon ceza e~~· A urmene 
Akçaabat, Sürmene hususi muhasebe hukumet konagı. Maçka hukumet ko· len yol, 211 kilo metre tamir 
binaları inşa kılınmış, Atatürk Köşkile ~ağı bin~ları .. t~~ir edı!miş Trabzon edilen köy yolu, 855 kilometre 
Kaladibi Dumlupınar, Cudi bey Boz- ceza evı mudurıyet bınası Trabzon toprak tesviyesi yapılan köy yolu 

tepe, Hacı Kasım, Cümhuriyet: ismet Hükumet konağının bağ_çe~i demir 155 köy yolu menfez ve köprü-
paşa, fskender paşa, Ülkü, Gazi paşa parmaklıkları, Vakfı kebır ıandarma' sü, 10 köy yolu menfezi, 2 tamir l 
Sürmene ilk oku!ları Akşam kız sanat karakolu, Akça abad hükumet teba- edilen köy yolu menfez ve köp· 

okulu hükumet konağı, Nafia garajı betinin elektrik tesisatı yapılmıştır: rüsü · I 
Selamet oteli, Umumi meclis salonu Trabzon merkezinde modem ve t · · tb~ l ı k 939 
Memleket hastanesi, Hususi muhasebe asri bir lise mektebi inşaatına başla- an~sdı m.şkaa ılna b'laş aknıt.ara sene . . nesın e ı ma e ı ece ır 

bına.larını? ve Dır · aded magazanın nılarak temel hafriyatı ikmal kılınmış Belediye tahsisatile uzun yolda 
tamıratı ıc~a kılınmıştır. · bu bina 938 gayesine kadar tema- 3013,55 metre murabbaında parke 

~m~mı muvazene tahsisatile Trab men ikmal olunacaktır. Gine Trabzon kaldırım yapılmış ve birde sebze haı 
zon lısesı, erkek ve kız orta okulla-I merkezinde 250 yataklı numune has- inşa edilmiştir. 

B
üyük Önder Atatürkün emir ve Trabzondan ve Trabzon tüccar 
işaretlerile Celal Bayar Hükume· bu .asri limanlar tarihdeki kıymetinin 

ti dört senelik muazzam yeni bir pro· pek çok fevkına çıkacaktır. Saltanat 

grama başlamak Üzeredir. Buda Cüm· devrinin muhmel ve idaresiz zihniyeti 

huriyetin 15 inci yılından evvel mil· gün geçtikce ierileyen bu güzel ve 
Jete tebşir edilmiş en büyük müjde· verimli yurt parçasını Cümhuriyetin 
lerdf"n refah haberlerden birisidir. Bun· . . . 

l 
· · d d ., lAk d r edenler şuurlu ve bılgtlı kafası refaha, saade 

ann ıçın e oguyu a a a a - . 
den en büyük mevzuda Trabzon lima· te doğru dev adımlarıle yürütmekte-

nıdır. dir. 
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,. 
Büyük şark masalı 
T~frik : 14 

-------------------------' Oğlum, u 
bana gös 

hi i o duğun hazine e • 
1 

kına, oku marn ! 
ek bir makamına çıkmış .. . . . 
ecegını mı zan dersin? 

"DAİMA 

TİRYAKI 
1 

fÇfYORUM .. 
• Her Tiryaki bunu 
sôyluyor.Acaba neden1 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri s1ga 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç degişmez. 

Her zaman 

T - Şu bsz~neltrl bir ker de ban j «Ban bu dürıy•da uzun müdd t ya· 
gösterse dly dl'şüodü. Soııra Jet •( t : ıamrş, bu masrMa içine tüyük blr ser· 

O 1aman - Sizin bu söylet1fğ nfı hlk9yelerl vet yıtmıe müteaddit meıımlek tl•re, 

AYNI HARMANI 
AYNI i Ç İ M İ • 
AYNI NEFASETİ 

ben: beJJ parçn mübala dly kabul etmek şeb.lricre, B.uvvetll kal lero hükmetmiş, 
- Bmıeder- ırecburly tlrıdeylro. ÇOn)O alt.in böyle nfce dütm nları mı kabretml11 bir hü-

TİRYAK/DE 

BULABiLİRSİNiZ! ıt•fı, blı a7lı- ctnfıra saçar glbl sarfeltfğlnlz alları küaıdar idim. Fakat bütün huni r benim 
ıınııı da p111ln eöz önüne g llrtce olurııak, bit eye- OIUaıOme ani olamadılar. Ey beni bu 
olarak, ıönde- !' e" tir hazin r in evcnt olabllec• ğlne- halrte ıören lıısıtn, bana ibret ııazarlle 
reyim dıdlaı. ııammf.jJ;t, Eğn mümkün ise ben de ba~. Bir zaman ıen de benim gibi ola· 

Vt biraz b zlr:luf~izl bir dtfncık olııun f'Ör111ek cakeıc. Düayada decctln sefa ve edi-
ıoma konstı- İ lstcrfm. ncceıın dost yanına kar _ka'acaktır. Tn-
ma gılen Mu· \ Et UU:ıı~ m bu t life derhal 111 cı- kenmesl lbtlmall olmayan b!l hazineyi 
Hlnla adamı- , abl v· rdl. keyfine ve dostla ına saıfet,. 
Da bin dra ve- _ S z mlsı fhfmt borııdıın mehıun Harunürreşh bu satırları okuy.ınc : 
rerarek geri ÖJzınk ô de mek fsltm!fm. Eelkl b!ı - Acaba bu bük.Omdar lı:lmh:ılş?hmlnl 
yolladım. Ar- d ım t r ımmıı, t kliflııiıl kıbul edlyo- pek. bilmek lst«ırdlm d~dl. M matı ı,öy 
tık kıDdl kea- le.diklerinde bovsk bir hakikat •ar. Dedi. 
dlme: rum. Y 'mz bnzı şartlınm var. 

Y - H r şırtnıırı abule amade)fm. Artık" vakıt oldu\ ca geçm1,•f . .Ebül-
- Şu herif- I lı:uım b'zmftkldarıoın uyı11nmasmd11n 

erin znt-tııı- - E.n la, gÖl'eılnizl ba§layauk 
... - korkuJnrda Ve halJfeylle der hal ma a-dın kendimi izi hu ıı it rlmlo boltıııchı~u ıere gottı 

k le udan dııar• çıkmak lstey<ırdu Nlh yet kutardım, fc(- t crğ m. ~o ra baıınız 8 l avı:ğu çı a· 
• u- ı ı bl ı h b eaklıl gibi halifenin gözltırlni tekrar mi saf lam ı 8 • r ret ğ m. zer ıı zde ufak r ı ıt U· 

lır 1 ECf , l trı n ul;dıll btn •hin ya- bılladı. Ve aeJdhlerl gibi lıina fle ma 
ııfa ba~ladım ;-nız a ketlln bir kılıq:la tıazır duran· tandan d•ıarı ç kardı. OdaatDB f tirdi. 
diye ınlnlyor- ğım. Ou: a ufak tir bereket rapananız İldılnhı de uykuııu kıçmııtı. Borada kar· 
da~~lbukl bQ· ııız uçtcaklır. ş1 karşıya oturarak konuşa:ıaga bııılıdı· 
tftn dtııündük- _ K bul ediyorum. lar. Lıf ara11nda Haruoüırtflt: 

25 / nce "Sigara 

20 Kaim şigara 

Erzurum Askeri Satına1ma 

Komi yonundan · lerlm bir hayal - Şu b ld bu gtce de burıda .. a· - Baaa !1•dlyo ettlllnb cariyeden 
dan lbaretmlı. Jıuınız B 0 g€ce yarısı odanıza a-ellr, &Dlaşıldığıııa röre baremlnlıde çol ıüzel Rkstltna~I o.~ gU ~ uutılaoı 25 )00 kt() mercimeğe lıtekll ç km 1dı}ındn bit 
MeQer muavin sbi alıum. ve bildi dlAJm şartlar daire- kıdı•ların bulunması 19.zımılır, dlylnce ııy lpl~?e nch1ceıcıutlrıın '~ Oztra p:ızıırlığ 1 çı'carılmııtı•. Tah'lli 1 badell blo yedi 
bınden parayı s:ııdc 1ılze h z nelerimi srOst rlrlm. EbOlkasım : ynz eAI 1 lfra ilk tıml~atı yüz otuz bh llrn yirmi:> f kurustar. Paıarlıfı E z11ruın it 
aldıktan sonra: Hıı-rurürrrşlt o tece de Ebülkası· - Evet, dedi. Bende yiislerce heps\ aıkeıı aııtınalm'l. koroı yoıuoda yap Iııcaktır. Şartaam3sl hu ıiln koufsyon:fa ıfl· 

- Et r vali ın kon ğıııda kaldı. Y<m ğl beraber blrbhioden güzel k1zlu var. Fakat hiç rtıleblllr. İlk P ztnhtı 1-1 Teş . 93~ S ~:ı:ırunü taat o:ı bir de il-. 
ltenlm ıu hare y diler, m kttn ıonra çalgılı oyunlu birinde gözüm yok. Hiç bhist dürdane (Mo: 139) 4-.f 
kıUadea ha- Eğlentiler yıı.ı:tılar. Sonra yatak odaları· gibi olamaz .. Acaba o no oldu? öldü mO? 
berdar oluraa, ... oa ç kllcıll r. HalUeDin klıımetfne tahıla Yoksa ••lmı? Salı onu blrkerecik. ol-
kendhııal mab- edil fş olan c rlyeler onu soyCfnlar, r · sua rörmek baaa naalp olacaJtmı acaba? 
volmuı bllmell7lm. Eu iyisi va uıe ken· ttğıno yatırdılıır. Yattığın beş ve ayak Vallıh\ bu a1rılık1 şu bası t bana dtırı
dlmla onu vaziyetten haberdar etm sidir nc!arına ltın t mdınlar fçtnde yanan yayı dar ediyor. Bu he11paız ıcrevet 
demlt ve do.truca Bıısra Valfslnfo yanı- mumlar koııu\muf\U. Ve bu 111u11lar· yar- ıözilme zerre 1r1bl gözükOyor. Bunlar 
na alderek hidlsehırf ba tan § tıya dı ça etrafa hem ıtık, hem de rüzel biç olmasaydı da bTz dürdane ile berab r 
kadar aaklıtmlı. kokular Df'ftedlyorlardı. bir kulübede 1ıııesaydık ne maa'ut, ııe 

Vali muavinin ıOyledllderlnl dlkk t- H ruaıürreşıt yatağı yatmakla hera- bahtıyar olurduk... Fakat tali .. Ah ,. 
lı dinledikten sonra: b r öıünQ biraz oıaun kapayamadı. Ab ... 

- Ba fıla tahkik flm ıfnı lnzam Ebü kasımın g-elm alnl dört ıözle bekle· D!yerek ıığ'amııta baıladı. Hıırunürre-
oldotu aolaıılıyor. Etılllkııaımı bana mrg başlaiı. Bir müddet sonra EbOI- tlt, Ebülkasımıa böyle büyük b'r ezm 
rOaderloJz emrini H'"mlş . Beni val nln kaıım odadıın iç rl girdi: ıle ıevılllılne baQlantıını takdir etmık-
yanına götürdüler. Onun yanma mevti - Haydı, bıızır mmnız? dedi. rldlyo· lı beraber: 
la feabettlrdlll hO.rmetl göst rer t ıirA ruz. - Ne yapalım dedi. Bunun fareıı 
tlfm. Sonr Halifenin göz\erfnl b11tladı yoktur. Ea münasip ıey artık bu düıüıı· 

Vali bana fey:tal de itibar göster 1. Konoktıın dııarıya çıklılar. Bahçede blr ce ile hayalı kendine harım etmemek.tir. 
Bir takım sü11ller ıordu v nlbayeıtlnde : müdd t yürüdUI r. H ronOrreılt kendisi· Ye, iç, gez, etlen onu artık unutm aa 

- Otıam, ıu sahibi oldu un bazf. in ne tarata götllıOldütüııün tıırkında 9alı1. 
neleri ba a göster. Etinden almağ kal- d ğtldl. Atır bir kapının açıldıtı gıeırlı- - Kalbi ıııal, bllmeyoraur.ıuzki bcn1m 
kacııımdan ıüphı ıtme, bfnlm gibi şındao anla.dı. Yokoı aşıılı inen bJr yolu ruhumu ? Beni kim ve ne oyalayabilir ? 
devletin böyle y kaek m kamın çıkınıo takip ett!Ier. Bo, seyahat oldukça uzun KacLnlarıa en ıüzell bile üzerimde hiç 
olu bir m morun haksızlık ve Ad 1 t iz· sürdü. Nfüayet Eblllkaıı!D halltenin ıöz- bir teılr icra ıtmeyor. iarludao, oyun· 
Hk g6atereblleceQlol tasavvur etm k bl· lerial çil dae, şaraptan zevk. almıyorum. Nı ile 
le doğru detlldlr. BDyUk bir .salonı gelmişlerdi. Orta- oyalaoa~ım, ne He avunayım .. 

Bıa vallnla bu özlerlnd o çok dan mermerde yapılmış bOyük bir ba- HarıınOrreıft bu dertli aııkı teskin 
mahcup oldum : vuz doruyorda. Bu ığııra kadar altlnla etmek için bir çok ııyler dahı söyledi . 

- Makıat ılze ltlmatııılık v ıalre dolu idi. Etrafla altından yapılmıı veüz. Ve ba ıuretle sabah vaktınl buldular. 
deflldlr. Fakat )Ju hazla 1 rlml klmsPy rlerfne çeşitli kıymetli taslar hlkkedlJmtı SabableJln halife El>!U.luısımdan mü.aa
gOıtermlyEcelfmd n emin ollJl hsınız ynksek: sütunlar vardı. ltbtılkasım bılife- de alarak oturmak.ta oldotu hana gelrll 
Bu aebepten ben bir çok .•ğır cezala yl havuzun baştna gö1ürdü: o ınn İstirahat Ha vektını geplrdl. Ve er-
çarpılablflrlm. Fekat .._bezınemln yerini - Ba 'lın 11ecıl. Ba havuzt'ail para teıl sabah erktndon Eotılkasımın kendi· 
ıoıtermekte ufak bir kayıtsız'ık: göstere- ~tç tnlı: nlr mı? Kaç HDedenberl aarfet- sine verdltf oarlceyl köleyi vo hediye· 
mım. Bu sevdadan va geç n .. Eğ::r t n:. Ettl::ı ancl2.k iki parmak aevly_esln- lerl dı beraberlae alarak Ba~daddan 
ıalr buflueaanız ılze dll dlğlnfz kadar den düt h!ldl. Buraya hareket etti. 
altıa da vereyim. Harunumıılt: B 

1 
d B V 

1 1 u sıra ar a aıra al e Uo mua-
Bu ıözlerlm Dzerfn valf bururuııda - Vnkıa bu !tın çoktur ammı, si 1 1 Ebilıt tt h Eb~lk 

Karaköse Askeri Satlnalma 
komisyonundan : 

Kaeızaıan fç'n 200 ton ekme~llk un kapılı nrfh rıksllmeya koaulmoıtot· 
Tabmlo br.dell 32000 Ura IJk temlaatl 2400 liradır, Elı::ıllt1lıi 7 11 ~3!ı P•nrt9•1 

saat onb ıte Karakösede aneri aatınalma komlsyonon :la 7apılacattır. Teklif 

m klnplrm 11 t oodörde kadar kabul edılecektlr, Şutnameıl 160 kuruı •ulubl· 
lııd goıülebfllr. cNo 128) (-of 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Iğdır için aoo toa ekmeklik Ull kapah :z:erfla [ekslltınaya çıkarılmııtır. Tab. 
mtn b~de;ı 51000 Uuı ilk temiontı 3~tı0 Uru lır. E~siltm! i 7. 11·938 P41zartııl ıo11ll 
saat onda Kunkösoıle &li~ert aatmlllma koınfsyonuııda yapılıcaktır. Tekllt mek· 
l&pAarJ ihale gü ü s: at do.kuza kad r k.ab.Jl cdfücektlr. ŞarlnAme.I her ıil• 2S5 
karuı .muiabllınde ıbnabfıtr. (No. 182 • 4-3 

- -----JI 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Siirbaban Jç1n 300 ton ekmeklik un kapnlı zarfla ekili meye roaulıHıtur. 
T .. dmln btdell 51000 Jfra ilk ttmlnıltı 3b00 llctdı ... Eulltaıeai 7. tı-93'4 Po1zarteıt 
ırDnü saat on birde Karı kösede ulc eri satınaJma .k omlıyonunda yapılacaktır. 
Şutoamesl komlıyoıdın 255 kuruı mukablll de ıhııablllr. Teklif mektuplan lhılo 
gQnü saat ona k~d r kabul edilir. ( No. 138 ) 4 -l 

Karaköse Askeri Satınalma 
bulaaım JllUvfnln yüıüne baktı. Muavin: ı1 aarf yatınızla nihayet tOkenecektlr v n 1t kc a udll aaım0a bir 0 Y

1
°0ff 0

1
Y-

. D~ma ... arar ver er. ılDD m 18 re- Komı·syonund . - Bu adaı:ı:ıı sıkıftırmaita bir fay- dedi. O zııman Ebülkaaım ballf.:yı bıııka 1 ı.. ö t d",ıı.· ltlb 
1 

an . 
d h 1 ı .... A 1 - - d r ne ~arıı f s eı ı6ı ar, on ara v •r-

a ası o mayac2ı:,ı e Ur olarak l?O b~ od y goturdO. Buranın a ortHuıd!l d'ğl bedi el rl f ıttıkce hasetltr:Ud n K ğ'ızınan fçhı 40000 klfo ı.ğır .,U entdon kıı alı zaıflt ekılltm k n · 
ıtıktıyor. Binaenaleyh size verm k iste l uyD i:: bir ha uz vardı ve bu hanz yal · Y ' . 0 Y P 81 8 0 

dıtı hediyeyi k bul td rek bu u ser- oız kıymet 1 taıl r ve 1..- cll rle dolu idi. :·~:ıı ak derecesine ge ı ıyorlar~ı. Kendi mttıtnr Tabmhı edilen bedeil 6400 lira il~ temlaııtı 480 liradır E~ılltme,ı S 11·938 
b11t bırakmaktan bafkB yep 1 cat bir H ro ürrcşlt bo havuzu görllııce adeta erine hazlneı ~11 yerini oğ'ıerım k Cucııutesl stat onh rd Ağr da ııskeri utınalma ko'Dlsyonuoda yapılacaktır. prt· 
f9Y yoktur dedi. 

1
kend s nd n g çtl. Bu sırada Ebül asım v,e oenku 

1
b

0

1 
lara

1
: 

1 
mubıklyet1lerl 1 

aldlma re- namettt ber gün komfsyonda K"Ödi'et>llfr. Teklif ektop•ım ihale .s11alından bir sa• 
V tlk b 1 ı ç rm ç n p 41! ar azıf ıyor ar ı. 

aU dı bu fikri muv udu ~ o a: "I _ at evvel k.omlsyona vcrJlmJı olmelıdu. (NJ: 12~) 4-3 
te ben de o tarihten ltlb r n br dam• 1 - l;t bo bazlnelc.rI asıl sı:bfplErl Dbu fr ttahın gıyet 1ruzel bir kızı var- - - --- __ _ 
ra muttazamı."~ ay:ık v rmekto dsva şun1arAır diye ltı bir t hl Qzcrl~de dı. Belklı lsınlııdekl bu kız nllnfo bira ------·------
edfyorum Size v rdit'm hediye] r, bu· oturan nı kişi göst rdi Bunlar b1rl n der zadesl Ali lsm,nde bir demarılıyı Erzurum Belediye Riyasetinden 
ralarda gördOğiinüz zlyn tler, m• ur 8- ek dlğ ıl adın iki lnııan Cl'Sedl idi. sevme kt • iil ve lklslcln evle mclerl ba-
ra nrditlm maaşlar b im a ıl h z(D - Baş1 rında Ç3 kıymetli n: ücevberlerle b

1
dan arısında k•ra~bştnı'mı ,tı. Bö vle Bel diye daire.sine •it Kul oı u mahall a'n'n bahçe ıokt ğ nda · 9 ııonıaralı 

lerfmı lı,ıyas kabul edllemly ... c k kadar tezyin edllın!ş taçları da vardı. Bunlarıc o ~akla benb:r Eııulfeıtab km Belkisi edo mllkfye•I aııt lmak üzre 24-10- 938 giinUnden itibaren on b·ş rüo mOddet· 
kDtUk ıeyl rdlr. 'ay k ucı ınd pir levhı asılı idi Bali E~ulknııııroııı avlanmaııtda bir yem ola le mllzayedf'ya knnulmuıtur. 

H Ut B - it b x ı • f ı ı f ı b ,. 1 t dl 81 h b rıık kulıaıımak Medl ve bir aüo onu " • a e arunurreş u ııuz erı ş t n- a o ev ayı o uma-. s e . ya lr . 0 6-11-938 Ç ı ş:ı.sıba gun.ı s ıat 14 de b ıledfya dalreslııd~ ihalesi icra kıh· 
ce bllsbütü:z muat ve b yecana dUtlü. 1 ı:emfn üzerine> ı.tın harf/erle bu lubrda yanına 9'itrarak · n,ca~md n tallp!Jrln baledlyey• ıonn-;:utları ilin olunur. 
•udi kendine : ıuolaı yazılı idi: . ( Ar•aıı '"') 1 
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~ 29 1. Teşrin 1938 

a ve 

Osma lı devleti şark viliyetlerini 
bir akım müpte ile·re bırakmıştı 

--~·,,_ __ 
Cumhuriyet idaresi kısa bir zamanda sarkta Sıhhı • 

teşkilatı cezri bir şekilde düzelltı, Sıtmaya, T rahoma, 
Frengiye karşı amansız bir mücadele açtı. 

y . . . . A , Pasinler d ki trahum ile m"jca- r-s~:ımrz•,•.•rft"ul'l"ln::!!l!ıd!!".'l!cı!ô21!~~ 
. ıllardanberı bır çok ıstıla ve ıs· deleve girişe ek h t k .J f ı· M tıhlA l h I d v J ~ eyt ya ıwıa aa ı- areşal Çakmak 

d' as savaş anı a sa ne 0 an ogu yete geçmiş b·ı'unacaktıt' HasianPsİ 

-11 - ---

. 1 

• 

1Yarı, bu yıpratıcı savaşların sonunu Erzuruın 1.ı Ka ., l t ki v H Çok . . . ı . . ı, rns ı >a a ıgı a-
~i t~zgın ve bıtgın oardk ıdrak el- ankalede Ilıca civarın~aki büy~k ha- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ş ı. taklıklar, lğdırdaki sazlık ve bataklık- Yabancı memleketlerden gelıp Üçüncü umumi mu··fett·ısl"ık' 
hi Şark vilayetleri h~lk.ı b~r çok _va· lar, Arhadi ve Sürmenedeki bataklıkla d,: hastalı~la~dan ve ıçtımaı dertler- rın kimisi kurutulmuş kimisi <le koru- mıntakasına yerleştirilmiş olan kardeşlerimiz hem kendilerine, 
tı. nrnztarıb ırlı.v Osman!~ Adevletı s:· tulmak iizerc hu'unınuştur. Beledi eler h ~:erce şarkın saghk teşkılat ve tesr sıhhi işler Ü7erinde ehemmiyetle ydur· em memlekete faydalı bir unsur haline girmis bulunmaktalar 

ını ihmal etmiş, halkı bir takını mü· makt d ı K h h ı · ı \. ' teLt bl . v a ır ar. a ve ane er, gazıno ar ------------------- ~ 
e erın oyııncagı yapmıştı. ı h ı ı k ·· ' "' • • _, .. . : . . . . o~.e ve amam ara ablıcalar buylik Doguda Cumhnrıyet hukfı- B .. l ·· · · · · · · · · · ·· 

. . Cumhurıyet ı<laresının tesısınden buyük kudsi adımlar atarak tekamüle • • l ld "' .. . o gedekı goçmenlerın aıle mıktan Y ırmıyedıbın sekızyuz 
ıtıbaren bütün türk ülkesinde halkın doğru yol almaktadırlar. Transit vo- ?1etının e e a ıgı en onemlı t · b . . . . . . 
dertlerini yakından tetkika ve İcab lunda çalışan amelenin sıhhatlerile ~:)k ıskan mevzuları şunlardır: ye mış eştır. Ve hepsıde mustahsıl vazıyete geçmışlerdır 
:~e~ cezri tedbirleri derhal tatbıka gi- yakından alakadar olunmaktadır. 1 - Toprak, topraklandırma iş- - ----
ışdı. şarkda sıhhi kadro açıklarını ta- leri : rilmemişti, uzun yıllar öz vatanında ! 
llıamlattı, sıhhi teşkilat ve tetrisatın Hastanemize yatanların 2 _ Harb harikzedeleri ile fela· esir yaşadı toprağına ve hatta ço-

Gümüşane vilayetinde; 

aded ve faaliyetleri artırıldı. Sıtma, "kt ketzedeleri iskan işleri . luk çocuğuna tesahub eddemediği gün~ Of seylabzedelerinden 631 ailede 
trah f · ·ı ·· d ı l mı arı : l ld 3155 ··c k d um, rengı ı e nrnca e e mevzu arı 3 -- Mülteci ve göçmenleri bir- er o u· nu usa topra tevzi e ilmiştir .. 
ele alındı. 1935 de 4632 iken !eştirme işleri . Cümhuriyet hükümeti doğu ilinin Bunlardan önce noksan alanlara 104 

Topraksız ve topraklı çiftçilere 1936 da 4735 ve 1 - Toprak ve topraklandırma iş- bu mukadderatına nihayet vermek için ailede 
555 

nufusa ev ve ev yeri ve 

Senelerce uğruna ha ya tını feda ettiği 19 37 de 629 5 e baliğ olmuştur. ] leri . 4 7 4 numaralı el viy•i seliise kanununa 7 853 dek~r - toprak dağıtılmıştır. 
•na vatan topraklarında ancak kendi tevfikan Kars, Ardahan, Artvin vilô· Bu vılayette ayrıca 705 ailed., 
tıaın ve hesabına çalışabileceği top- yetlerile Oltu kazası ve Kemal paşa 365

0 nüfus yetli çiftçiye 24,379 dekar 
taklar tevziine baslattı. nahiyesindeki hazine mali toprakların toprak dağıtılmış, 109 ailede 545 nü~ . fus şark kö .. d · kA d"I · · mesaha ve hududlarını tesbit etti ve yun e ıs an e ı ınıştır. 

* * * 
Yapılan işler ve vücuda getirilen 

Sıhhi tesisler, 50 yatağile Ağrı mem- ı 
leket hastanesi yapılmış, tamir ve tev
si ile 50 yatakla Kars hastahanesi 60 · 
Yatağa çıkarılmıştır. Erzuruındaki nü-) 
lllune hastanesi 100 yatağile vatan· ' 
daşlara açılmıştır. Bu hastahane kar· ' 
~ısında zührevi hastalıklar hastahanesi 
ınşa edilmektedir. Kiralık binada bu· 1 
hınan Erznrum Doğum ve çocuk ba-

1 
kıın evi miiessesesi yeni binasının te
lllelleri atılmıştır. 

T rabzonda metruk bir binada 
tnüess 50 yataklı iken 60 yatağa ib~ 
lağ edilmiş bulunan Trabzon memle
ket hastanesi yerine 250 yataklı bü
tün asri ve vesaiti camii muazzam bir 
haslanenin temelleri atılmış ve inşaat 
büyük bir süratle ilerlemektedir. t 

Gümüşhanede yeni hastanenin in
Şaatı ilerlemektedir. 

• 

2502, 2510, 2848 numaralı iskan ka· 
nunları mucibince bunları bir takım 

Kars vilayetinde; 

mütegaliibeler ve fuzulen şağıl olan 1936 ve 1938 seneleri iptidasına 
gaibların elinden aldı. onları hakiki kadar 24367 . ailede 127 518 nüfusa 
sahibleri olan yerli çiftçilere tevzi et-119048 ev ve 2285 ev yeri, 1,011,356 
ti. Bakiyesinide cclb edilecek göçmen 1 dekar toprak tarla 311 köyde 317 
lere ayırdı . mektep binası ve yeri 297 öğretmen 

evi · ve yeri şahsiyeti maneviyelere 
Cihan harbinde istilaya ugv rayan 373 532 d k , e ar orta malı toprak tevzi 

şark vilayetleri halkından evleri yanan ve tahsis edilmiştir. 
ve harab olanlarada hazine ve müba- Bu güne kadar bu tevsiatın 162. 
deleye tabi eşhas mallerından verdi. 1-• d d" • yın a e ınin tapusu kesilmiş ve halka 

Yıllarca ana vatandan uzak ülke- dağıtılmıştır. 
lerde kimsesiz sahibsiz kalmış olan 937 de ilk kafile olarak Iğdır 
ırkdaşlarımızın ana yurda nakl ve yer- kazasına 217 ailede 878 nüfus Bul
leştirilmeleri de Cümlıuriyet idaresinin garistan göçmeni iskan edilmiştir. Bun
ziyadcsile önem verdiği muazzam lar için yapılmakta olan t248 göçmen 
bir is~an mevzuudur. evinden 218 adedi bugün bilmiş ve 

Bulgaristandan. Roınanyadan Vd geri k~l~~lar.<la ,938 Eylulunda tema-

s b
. t d ·· 1 lb · kA men bıtırılınış olacaktır. Bu göçmen-

ır ıs an an goçmen er ce ve ıs an 
d"l · 1 d" lere 17 560 dekar toprak, 143 çift 

e ı mış er ır. .. k.. 182 11 k 1 o uz pu u • veri miştir. 

Ağrı vilayetinde ; Erzurum vilayetinde; 
Rizede memleket hastanesi çalış-tnaktadır. 777 ailede 2618 uiifus, eski ve Bu vilayetin tesbit edilmiş 316000 

Çorumda Dispanset pek yakında yeni şark göçmeni:1e 39,270 dekar dekar hazine mali toprakları yerli 
bir memleket hastanesi haline toprak ve 663 ev verilmiş 11156 kilo muhtaç çiftcilerc ve naklen sahilde[) 
getirilecektir. tohumluk buğday, 379 çift öküz 360 veya başka yerlerden getirilecek hal-

lğdırda dispanser 25 yataklı bir - pulluk verilmek surctile yardım edil- ka ve göçmenlere tevzi edilmesi ka-
hastahaneye tahvil edilecektir. j Hükumet Bulgaristandan gelen kardeşlerimizi lğdıra böyle yerleştirdi miştir. rarlaştırılını~tır. Şimdiye kadar bu to~ 

Karsda eczahane bir iken ikiye H t l . . d k" b.. ..k Şdrk vilayetlerinin mazlum evlad- raklardan 50 ailede 252 nüfus göçmen 
Erzurumda iki ikt-n üçe baliğ olmuştur a~ ane arımız e ı uyu lan uzerinde doğub buyüdüideri top- Çoruh vilayetinde; ile 482 ailede 2434 nüfus sc:ı.hıl vila· 
lğdırda bir eczane açılmıştır. ameliyatlar mi~tarı: raklarda yıllarca bir takım törediler yetlerden naklen gelen hi\lka ve 369 

Kaza dispanserlerindeki faaliyet 19 35 yılında 
1 140 

ve mütegallibeler tarafından uşak gibi 1 5 50 ailede 100 530 nufusa 25980 ailede 1609 ı iifus yerli mü htaç çiftçi• 
·· d kki k d S h 

936 
çalışdırılmış fakat bu emeklerine kar- dekar bağlık, fındıklık, meyvelik, por· ye ev ve ev y ·ri ve 33805 dekar top. 

gün en güne tera etme te ir. ı · ı 1 ,, 1168 k 11 k l t · t 1 k · h hat ve içtimai Muavenet Vekaleti bu 193
7 

• 
1376 

dır. şı kamını doyurmasına bile imkiin ve· ta a ı ve tara evzıa ı yapı mışlır. ra tevzı ve ta sis edilmiştir. 
müesseselerin ilaç ihtiyaçlarını temin 
etmektedir. Hastahane polikinlik mua-

Hükumet tabibleri yalnız kaza yeneleri mik1 arı : 
merkezlerinde değil nahiye ve köylerin 1936 da 35656 iken 
dahi sıhhi ve içtimai dertlerile alaka- j 1937 de 45436 dır. 
lanmaktadırlı:ır. Bir çok seyyar sıhhat 
memurları portatif ilaç - çantaları ile Kaza muayene ve tedavi evle 
:ihazlandırılmışlardır. Bu çantalardaki rine müracaat edenlerin ve 
ılaçların parasız olduğu köylülere an- t d · ·· 1 • "k 
Iat 

1 
t e avı goren enn mı tarı 

ı mış ır. 

Şarkta en büyük beliyyelerden sa· 
Yılan bitlerle mücadele meselesi hal· 
}olunmak yolundadır. 

1935 de 24262 iken 
1936 da 31561 ve 
1937 de 42477 yi bulmuştur. 

-------r 

Mareşal Çakmak ha~tanesinde temiz bir koğuş ve hastanenin kütüphanesi 
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lğdırda bu seneki inşaat /aaliyctin:len iki gö"rünüş 

Bu sene çay ziraatında çok ehmmiyetli 
ne iceler alınmıstır. Rize memlekete ·en 
ne1·is kokulu çaylar yetiştirmeğe namzetdir. 

R- ya ac bir yo • 
1 
ı, ki 

l 

Ağrıda susi idarenin son 

olculann ulabilec 

1optırdı~ı o el 
4 1e ·tam kon orlu bi 

lit .. n aradarı 

ot 1 olmus uf 

Ağnda gapılan n imune evf.Jrinden biri 

r .~ ıt -ı \ I_ ,A lh~ il _ _j l 
ı j • raköse hükumet konağının beton arıne 1 

A 1 ~ol faali~eti.: İdarei husu- temelleri hitam bulmuştur. 
Yukaıda Rize Beledige bahçesi aşağıda Karadeniz kıyılarında bir iskele • sıye tahsısatıle Ağrı-Van Karaköse, Eleşkirt, Tutak, Di-

A• Yol faaliyeti: Hususi idare 1 R • d ----, yolunda 1370 metre tulündt: 4 metre 1 yadin, Doiu Bay azıt, Patnos, nümune 
h · 1 T b R arzında müceddeden ~öse yapılmış ve jandarma karakollarının in,aatiarı kıs· • ta sısati e, ra zon - ize - ıze e . 

"H l d 37 O • ,--d - bu_ yolun meydandaki Kör çay köprü- men ikmal olunmuştur. -

Cumhuriyet 

idaresinin 

, 

Ağnya hediyeleri 

1 Cumhuriyet Halk partıs' 
binası, 2 Anıt, 1 Hastane, 1 
dispanser, 2 Halkevi, 1 Park 
havuz, 1 Nahiye müdür evi, 4 
Numune evi, 5 polis ve Jandar. 
ına karakolu, 1 O İlk okul, 2 Hii· 

kılmet konağı, 1 kaymakam evi 
4 Belediye dairesi, 1 garaj, 1 
Damiziik hayvan deposu, 1 ta
vukhane, 1 Ziraat dairesi, 2 
Fidanlık, 3 dükkan, 1 otel, Ağrı 
ve Eleşkirtte elktirik tesisatı, 
1 Çeşme, 22 köy konuk odası, 
1 içme su tesisatı, Tutak - Pat· 
nııs telefon tesisatı, 200 metre 
adi kaldırım , 7 ahşap ve karğir 

1 

1 

1 köprü, 3 kilometre yeniden ya-
J pılan yol, 58 kilometre köy yolu. , --- ___. opa yo ua a 5 metre tu un a yeni ş· d' K d 

l · 1 m ıye O 0 r sile Dam pat köprüsünün tamiratları B d . ..k il f l .f t'I şose yapl mış ve 30-150 metre açık- e em mu e e ame e marı e ı e ve ayr.ca tesviyei tJrabiye yapılmıştır· 
lıklarında 6 ' adet ahşap köprü tamir o· N 1 y ld 2 yapılmış ve Iğdır yolunda ki Ko!os Erzurum-İran Karakcse - Kağızman Parti tahsisatile içerisinde sin~rnıı 
lunmuş ve [9l_metre açıklığıııda bir adet e er apı 1. köprüsünün aksam ah~abiye:i müced- Karakösa- Van, Doğu Bayazıt-lğclır ve konferans salonu bulunan bir halle 
ahşap kökrü ve 171 metre tulunda harç- ..... "'"' deden yapılmış ve Ağrı-Kağızman Aleşkirt - Tutak, Karaköse Doğu Ba- evi binası yapılmıştır. 
lı istinad duvarı yapılmış ve (300] met- 1 Cümhuriyet Halk partisi yolundaki 5 aded beton arme menfez yazıt, Doğu Bayazıt-Musun, yollarında Belediye tahsisatile de mektep 
re tulunda kaya dinamitle endaht edil- binası, 1 park havuzu, 1 spor müce~de_den ve 2 aded k6prii tamir 860 metre mik'ab rre'rJş taş, 1302 yolu açılmış ve asri bir otel ve gazi' 
miştir. sidadı tamir, 12 ilk okul, 1 or- suretıle ıkmal olunmuştur. metre mik'ab mefruş blokaı· taş 514 I t 

k 1 B 1 d d · 2 r.o yapı mış ır. 
ta 0 u • 1 e e iye aıresi, B. Yapı faaliyeti Hususi idare metre mik'ab ham taş ihzar olunmuş Umumi muvazene tahsisati'e Rize 

Hopa, yolunda 3X15 metre açıklığın
daki köprünün kargir iki orta ayağı 

e Sopa cihetindeki kenar ayağı ve 
ahşap kısımları yeniden ikmal edil 
miştir. 

Mükellef amele marif etile 3800 
metre tulünce yeniden imalatsız yol 
açılmış, 4172 metre mik'ab yol ke
ııarında ham taş ihzar olunmuş \'e 
2678 rr.etre mik'ab kuıu dıvar 357 
metre mik'ab harçlı dıvar imal olun
muş ve ayrıcacjp tesviyei türabiye ya
pılmıştır. 

B . Yapı faaliyeti : Umumi mu
• vazene tahsisatile Rize mı:-r-

k ezindeki ceza evi tarr.ir o~unmu.şıur. 
· Belediye tahsisatile de Rize mer 

kezinde f erıni \e asri bir mezbaha ile 
üç aded kasap dükkanı, hükumet önün
cle yeni bir Cün.huriyct meydanı Ata 

I 
'1 

' 1 

mezbaha, 3 dükkan, 1 ç~me, • bh~~tile Kuakfue i~nci ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 köy konuk odası,, 3 içme su· ilk okulile patnos, Muc:sun, Sürhahan ;·"' ı 
yu tesisatı, 17 köy arasında te- ilk okulu inşaatları ikmal olunmtış ;: 1 

lefon tesisatı, 2 köy okuma Molla Süleyman, Hanzir köprülerinin ( 1 
odası, 1 hala, 1 meydan, 17 ilk okul'arı kı~men ikmal olunmuş, ı.ı., 
alı:arat, 1 cadde, 1 mez,ulık, 1 Karaköse, Diyadin ilk okullarının ve ·.r 
iskele, 168 ahşap ve kargir köp Karaköse hususi muhasebenin tami- ·· 
rü, 147 tamir edilen yol, 80 ratları yapılmış Karaköse ilk okulunun " 

1 

metre mı rabbaı tesviye, 4 kilo I / helas: yeniden inşa kılınmış ve yine ~: 
metre köy yolu, 43 kilometre Karakösedeki hastane mahrukat bina-
tamir gören köy yolu, 1 köy sile numune fidanlığının ihata div, r· 
köprüsü, 2 menfev, 5 tamir olu-

1 
lan, nümune evlerinin ıhata divarları 

' 

nan köy ve menfezler. temam ile bitirilmiştir. Patr.osda ki 
...-ı -----

t ürk caddesinin 300 metrelik kısmına Kaymakam evi kısmt n bitirilmiştir. 
parke ferşiyatı, biri belediye önünde Umumi muvazene tahsisat!le Tu
di.seri spor ~ahasına &iden yol üzerinde tak, Eleşkirt, Do~u Bayezid, Karakö· 
12 met re uzunluğunda 2 aded köprü se hükumet ko.1aklarının ve merkez 
yapılmış asıi mezarlık tamir kılınmış ve iki okulunun tamiratları yapılmış Pat
muhtelif mahallerde çeşmelrr inşa edil· nos hükumet konağının birinci ve ikin 
ıniştir. cı kısım İnşaatı ikmal olunmuş ve Ka-

~--

.. 

__,__,..,,,,( .. 
. ~ . 

• 

UçOncO Umumi Müfetti lik Mın akası 

"' .. 
; 
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lğdırda bir.,. pamuk tarlası .. ııe pamuk /rırbn~ası icibarrle re!me tabi hayv1n 1ar miktarını gô"sterir grafik 
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KÜL TÜR iŞLERi 
( 4 ü.ıc.i Salıif eden deııam) l 

Erzurum öğretmen okulu 
.. Bu binada yeni mütealıhit elincic 
Orıümüzdeki cers yılında ErzLrum lisesi 
tcdrisate ba, laya aktır. 

Kars Lh.e Binası 
800 den fazla mevcüd,ı olan bu 

~İse bir llk okııl bina~ma sıkış•nış vaz· 
1Ycttedir. Yeni !ise bina!)ınm ar~esi kü'.· 
r· 1 blJt bakanı Safvet Arıkan tarafından 

13 

Ormanlarımıza 

nasıl bakıyoruz 

Üçüncü Umumi müfettişlik bölgesinde 

lazımgelen bütün ehemmiyet verilmektedir. 

İz7.at mahallinde tesbit ve tayin eti· 
1 

lerek projesine !i!Öre inşaate gevilıncsi 
' kararlaştırılnıı~tır. 
J l<araköse Orta Okul Binası 

Saltarat hükumetinin lıudııdsuz 1 
lahrip ettiği milli servetleri te,.kil 
eden orına~lar.mız bug:.in Cuınh·J riye· 
tin nurlu ve kuvvdli clıl • tJhripden 
vükaye edilmi tir. Memleketin dört 
bucağında o1du~u gibi Üçüncii Umu· 
mi Mıifetti.şlik ınıntakasında da or· 
manlarm korunnıasile kalınmamış ye· 

arı 

tut 

• 
'I 

ıs1 

1 
k 
4 

vı 

1 

2 

,, 
ı, 

tır· 

mıa 

aile 

tep 

, 

1 

Trabzon Kız Ens!iitiis inci~ gcrıç kızlarımız ı,<-;!f/e çalışıyorlar 
---

Hususi Muha~ebedu1 ikinc.i Lir ilk 
1 

Okul binası olarak yaptırılan yeni bi· 
haya Orta okul yerleştirilmiştir . 

Artvin; Pazar Orta okLl 
Binaları 

il ıtJlFı 1 
niden ormar. mıntakaları tesis edilert:k 
techire l>c1y~k bir önem ve hız veril· 

7 " ' z- ç • ;:;:s;ı z.cc::::ıa::ı:i:::::ı::==ıı:ı:==---=-~=cc:::s;:::mıı:=11=-:ım:ıı-:ım!:1111:.!• m i~tir. 
1-! Aıtvini Orta okulu ~ehir içinde ve 

1Ususi muhasebeyt' ait metruk emval
den b•ılunan binara ııc.klediln.işt ir. Pa· 
'Zar dede Orta okdl halkın yardimilt; 
Yapılmış karı...ir binaya geçirilmiştir. 

ar iş er· e: yıl 

Ders vasıf alan 
hızını a rtı~maktadır 

Kültür Bakanlığı tarafından mın-

~:·~: ~;;e 2v;,~0::~~~uıd~;~e:::'.;~:; Belediye tahsisatı, Hususi idarenin istirakile 
&önde.ilını tirNeşriyat idro!i~' e!ehirik fabrıkası, tesisatı b:tiri lmiştir 

Erzanımda bir hayli zorluk ve fe- /Çoruh 1•ilôyeti de, Üç "i ncıi 

Bu güne kadar 
yapılan 
İmar isleri 

dal:arlıklardan sonra (Doğu) .matbaası Umumi MJ/ettişlik mrntakası dahi 
kurulJu, gündelik (Doğu) gazetesi çı· !inde diger 1ıiliiyetlerden geri ku/
karıJ<lı. Galetenin halk<la okuma zcv- mayan b~·iyiik bir gayretle çahş
kını tamim ettiğine ve ınıntakanııı di· maktacbr. Yalnı z bir yıl içinde ya
&er sahalarında ~oldu~u gibi kültürel pılan aşağıdaki işler, bıı g,1yrelin 
fealiyetlerini de taıııtmakda o!duğuna carılr Ur misalidir./ 
eminiz. Trabzonda bütün ııııntaka öğ· A · YOL FAALiYETİ: Muhase· Cümhuriyet halk partısı bi-
;•tmenleri için (Doğuda kültür hare· beihu5u!İyc tah,isatile Hopa-Rize yo· nası. 2 Anı<l, 2 Park havuzu, 2 
•etleri) adında bir ıne.-.leki ıııecınua lunc'a 31,5-3 metre açıklıklarında 19 Spor meydanı, 3 Polis ve Jandar-
<;ıkarılmaktadır. Yine Trabzonda halk köpr(i tamir olunmuş 43-10 metre ına karakolu, 43 İlk okul, 4 nü-
evj tarafından çıkar.lmakta olan {itan) açıklı~ında 5 aded köprü inşa kılınmış ımme tarlası, 2 mezbaha, 2 Elck-
llıccmuası ile Gümüşane, Rize, Kars ve Hopa-Sarp yolundacem'an 73 metre tirik tesisatı, 2 Çeşrne, 12 köy 
Ve Çoruhda çıkar.lan gazeteler halkın açıklığında 10 aded köprü yapılmış ve koııuk odası, 3 İskele, 3 Cami, 
okuma hevesini artırmaktadırlar. Hopa-Borçka yolunda istinad ve kuru 200 Ahşap ve Kargir köprü, ya· 

Bir taraf dan ormanlar tahribden 
muhafaza olunurken di_ğer taraf tan 
köylünün ) akacafp da hesaplanmış ve 
ormandan en u·ıak köylerimiz dahi 
yakacak maddelerinden istifade etti
rilmişdir. 

Erzı1rumda ve diğer mıntakalar

da ki geniş miky ıstaki inşaata Oltu 
ve Göle ormanlarından kereste veril
miştir. Halkın Karsda Erzurumda ve 
diger yerlerde kereste ihtiyacı tama· 
men giderilmiştir. 

iki yerde fidanlık te.:ıis edilmiştir 

Artvin-Erzuruf!! bu fidanlıkleırdaki 
işcarın miktarı her sene tezyit edile· 
cektir. Bu sene buralardan 20 şer Kars ormanlarından bir manzara 
bin fidan tevzi edilmiştir. edilerek b '"t ·in Boz tepe [Yeşil tepe} 

. Trabzonun ~oz _tepesi 10 bin La· haline getilecekti,., At:ıliirk Köşk.ünün 
dm ve Akasya fıdanıle teşhir edilmiş· önünedf' sadece Ladin fidanları dikil
lir. Her sene buraya bu mikdar ilave miştir. 

1 
Mahalli tarih tetkikleri divarlar inşa kılınmış ve 5 adcd ahap pılıııış, 331 kilometre yol tamir, (Başta rafı 5 inci sahifede) 

"Erzurum tarihi,, Öğretmen Ab- köprü tamir edilmiş ve Heylan tathiratı edilmiş 379 metre murabbaı top- 4 - Doğuda Meyvecilik ve 5 - ~izede Çay fabrıkaları: 
dıırrahim Şerifın büyük mesai ve gay· yapılmıştır. Aı t vin-Borçka yolundaki rak te!>viye olur1ınu?lur . S b ·rk . T mkıyede çay yet iştirmtğc müsait 
'•:ile neşredilmiştir. Ağrı, Pize, LGü- bir metroluk b·r a2cd l><ton arme • e . zecı ı : 1yer an.:ak Rize viliiyetile Trabzon ve 
llıuşhanc ve Trabzonun tarihleride ha- menfez in:a e· ' ilmiş, 48 metroluk ma· Do.~unun bılhassa 5ahıl kı ,. ını Mey- ı Coruh vilayeti · · b' k I .d. Zırlanmaktadır. Bir yıl sonra bu 'ila· halli ı as•alt tesviye~i müı..:eddedtn Yedi. mükellef amele marifetilede vccılıkda çok ilt>ridir. Sahil bölgesinde u • l" d erılnın ırk'kısım y~r ~~ı ır 

h 1 
Hopa-Rırc Artvirı-B k M ı" · 15 ·ı k'l . .. •. uu yer et e yapı antet ı at netıcesındc 

Yetlt re ait tarihçeler neşredilecektir. yapılmış ve ınli.ı Pni er tevsi edilmis- d. • orç a- ara- ~enevı mı yon ·ı oyı ınutecavız F ın- 'l .. k .h k I b' I k d 

d

. A . y " ıt Artvin-Y ı A · E dk 2 .1 . ur ·ıye ı tıyrıcını ·arşı ıya ı ece e-

ô
... l . ır. rtvın- alnız çam yolunda 5 ' a nızçam, rtvın- rz ı ı ve l mı yon kılo yaş meyve 50 . . . .. . grei.men en yetiştirme k'I 

1
.k . ruın Artvin-Ş .. t A d h B ·ı . . · recec.e genış çay zıraatme musaıt arazı • • ı ometre ı · şosenın esaslı tamiratı ' avşa - r a an, orç- mı yon narencıye çeşıtleri isth-al edi- b 1 d -. l l 

mesalSI yapılmış, istinad ve korkuluk <livarla· k~-;-Murgul yollarında 3481 mefre lerek mühim bir kısrııırıı iç ve diş piya· u ua UJU an a,ı nııştır. 
Mıntakanın her viliıyctinde ders rile 5 metre açıklı~ında bir aded be- mık ab ınefrcş taş, 7270 metre ıııikal> salara savk ve ihraç etmektedir. yaş Rızede açılan çay yetiştirme is-

Yılı. içinde ögrctmenlere koni nanslar ton arme köpr;; inşa dilmiş ve nıulı- ıııdrn~ bilokaj, 3518 metre mik'ab meyvelerden pıyasalara arz cdilemiye- tasyonu '"? yapd'.gı tecrıibeler netice· 
t:rtıp edi 1 miş 'e k•rsl ar açılmıştır. telif ma h >llerdeki dar mun ha nniler le, • ham taş ihzar olunmuş ve ayrıcada cek ikinci üçüncü sınıf malların mal al· sın de yet ı şd ırdığ ı ı,,a yııı nefaset, renk, 
\:oruhda orta okul mezunlarını öğret- si kılınmıştır. Artvin-Erzurum yolun· 32 ade·J ahşab ve 143 aded kargir !inde hedr olmasından kurtarılma•ı için koku ve l.uzct itibarile Seylan adası 
ıııenli~e yetiştiren kurs ile Erzurumda da 326 metr tuliıde mü:cddeden köprülerin inşa ve tamirlerine yardım Rizenin pazar kazasındabir adet meyve çaylarıııın aynı olduğu görülmüştür. Bir 
~ç'.lan yazı kursu, Gümüşaııenin eliş· şo.e yap•lnıış, 24 metre açıklığında' olunmuş ve ıııuht<•lif mahallerde tes· kurutma ve nıarınolat fabrıkasımıı te..i· tarafdaıı çay bahçeleri tesis ve taşvik 
~tı .~.''.su vo Erzunıınun sınıf mesaisi köprüler tamir ol nmuş ve 2 metrelik 1 viyei türabibe ameliyatı ıcra kılınmış· si kararlaşmı 1 ve faaliyete geçmek üıre edilmekle beraber Rızede bir çay fab-
rn rlıgı ıle Trabzonun l:er hafta .. yap· bır ~ded beto•ı ~rme köprli inşa kı- tır. jbulunmu.ş~ur. ~u s.~re~l:. bu mallar kiy- rıkası kurulması kd~arlaş~11~ ve çay f.ab-

akta olduğu toplantılar bu cuınle- lınnıış ve muhtelıf mahallerde i'itinad metlendırılmesı koylunun kalkmasında rıka~ı kurul.nak uıre ıntıhap edılen 
dendir. ., .. kuru divar!on yapılm.ıtır. il · YAPI F AALIYETI Hususi 

1 
biiyük yardımı olacaktır. topraklarııı iotirr.bk muamdesine baş-

KuJtur kongresi _ _ idare tah~isatile Hopa orta okulu 1 Bölgenin sebze ihtiyarının temini 1.ınmış bulu ıınaktddır. Bu suretle arazi 

Ô~r ·tmeult!rİ fanı,t.rmak, terbiye terek ) oll rı tf'sl it t t nek gibi husu~· ile Hopa - Mor1.ol, Şa\•şat Mirya, 1 için iklim husıısiyetlericıdcn İ.:ıtıf, de ec il· ıçok dar 'e nufusu kesif olan sahil böl
ve_ lcdrio i !erinde lıidik temin etmek, lar f.akkında görüşiip karar almak Ü7.· Ilerta hükiiın~t konakları tamir' mek suretıle Trabz.<ında lğdırda geniş gesine yeı.i bir ıııai,et kaynagı temin 
nıufred at pı o 6 rami arınd. ki üni leleri re A g b t o< ay ıııda ııııotaka öö retnıen- ol ııııınıış ve ııı erk el ceza evin in yarısı turfanda sebze yetı ıd ırme çarclerı ara- edil ıııek sureti le köy Jün ün refahı c i he-

Vıi5yet lerin iklim şartlarına uydurmak, lerihin ''e otomobil direktörl;;,inin iş- ikmal olunmuş ter. Parti tahşisatile 1 nılınaktadır · 1 tine gidilıı.cktedir. · 

F'olk'or tedkikatında yürünecek müş· tirakilc bir kültür kongresi açılmıştır. yapılınakda olon 1-falkevi bitirilmiştir. 

Karsta Lise Pansiy on binası [geçe sene onbin liraya mubayaa edilmişli""'j J 

Beledi) e tahsisatile ve hususi 
i<lareııin iştir..kile Hidrolik alektırik 
fabrikası ve tesisatı } apılmış bir mez 
baha, bağçe ve park inşa edilmiştir. 

İskan işleri 

Şbıdiye kadar başanlan iskan 
işide şayani memnuniyet bir rnrette 
ikmal edilmi.,tir. 

r 

iskana tabi ailelerin kaffesi yer
leştirilerek açıkda hiç bir a ile bırak ı l· 
mamış ve hepsine t evzi edilen mühim 
miktarda arazi ekilip biçmilekle müs- 1 
tahsel vaziyete geçmi llerdir. 

.. 

•• 

: 
: 1 • • • T evıi edı len arazi miktarı 1550 L 

aileden erkek, kadın , çocuk 10053 
f 2 1 .... ' nu u3a 5480 dekar bağlık, fındıklık, - ... ,., f · '!!.' , 

meyvelık, portakallık ve tarla tevziatı Üçüncü Umnmi müfettişlik mıntakası dahilinde isti/ısa/ ve ihraç olunall 
ap ılmışt ır. B / k - 'k k · , a ı yagı mı tarını ve ıymetini t österen gra/ik 

• 
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LEYLAKLAR 
"Leylaklar!...,, 
Gençliğimin en uzak mazisine her 

bakışımda ilkbaharın w ılık güneşli sa· 
bahlar ve taşkın kalbi saadet rlcko
r~da genç bir sesin : 

- Leylaklar 1.. Leylaklar : 

Diye çağırdığını duymaktayım. 

, Bunları ilk işittiğim sabah hay
retle penceremden dışarı baktım ve 
sokağımızın köşesine sapan başında 
kocaman bir leylak deınetile uzun ince 
bir kadın silüetini gördüm. 

Nakili: NİHAL YALAZA 
- İlk baharı kokluyorum 

Bende başımı dizlerine koyarak 
sokağımızı ahenkli sesile çınlatan ğerıç 
leylakcıdan ona bahsederdim. 

Her sabah leylakları satın almak 
benim için artık tatlı bir itiyat haline 
gelmişti. Mor, eflatun ve beyaz ley
laklar kırlarda solup bitinceye kadar 
böylece devam etti. 

* * * 
Ertesi gün sabah güneşile bera- Bir sene sonra gelen baha- · 

her leylak satıcısı tekrar sokağımızda rın ilk günlerile beraber sokağımızda 
göründü 20 yaşlarında, sıhhatlı, fakat 1 çiçekçinin berrak sesi yine duyuldu. 
ince ve zarif bu kız, sattığı çiçekler 

1 
Fakat odamın penceresi kapalı idi. 

?i?i, ~:ndi.side kır ve tarlalar mahsulü l Leylakcı kız evimin önünde dur
ıdı, Guneşın altında rengarenk parlı- du. ve başını yukarıya kaldırarak ba. 
yan ve çiğ tanelerile süslenmiş leylak har sevincile dolu bir sesle: 
s~.kımları alnına ve omuzlarına dökül-,' - Leylaklar leylaklar: ., 
muş saçlarına karışmıştı. D" ıd·- .. b h b d. 
Bah .. . ıye, ge ıgını ana a er ver ı. 

arı muıdeleyen ince berrak bir ses-
1 
B ki d" N"h t ) 

1 .. .1 e e ı. ı aye açı mıyan pencereye 
e muşterı er celbederek sabah karan- h t d J b k ·1 b kt kt 

h• . . . ' ayre o u a ışı e a ı an sonra 
gında, kını bılır nerelerde topladığı ki t . ki . uza aş ı. 

çıçe erı satıyordu. \ 
Fakı· k f t' • .. d Ertesi gün kapımı çaldı. Geçen r ıya e ıne ragmen vucu u- • . . 

•un gu·· zelJig· i göze d L I k sene oldugu gıbı, başından omuzlanna 
çarpıyor u. ey a kad ,.. . ,.. 

tacile başında gençlik ve bahar krali- . ar rengarenk nemlı 1.:-yla~ . aalkı?1-
çesi gibi mahall k d 1 ·ı k lan sarkıyordu koyu gozlerının derm-e a ın arı e onuşma- .• . . .. .. . 
dan yolda Ia"'f ata k ki b k ligınde mahcup hır gulumseme gıılen-' n er e ere a ma- . . 
d • ğ d l . mıştı. an agır ve ma rur a ım arla geçı-

1 

yordu. Ancak müşterilerle satışa aid - Yarınız için leylaklar almıya-
bsa bir kaç söz söyledikten sonra, cakmısınız? 
tarla kuşu kadar pürüssüz bir sesle : 1 - Yarım öldü ... 

- Leylaklar, Leylaklar : İkimizde sustuk. Leylakcı kızın ba-
diye güneşli havayı çınlatarak, yo- kışları dumanlandı. Bir şey söyliyecek 

luna de~am ediyordu. 1 gibi oldu. Sonra sessizce yürüdü gitti. 
Kapıma çağırdım. Sokağımızdan uzaklaşınca : 

G.. d 1 
- un ay ın güzelim 1 çiçekleri- Leylaklar! Leylaklar'·!.. 

ıu kaça v.eriyorsun? J Diye bağıran ince sesinin titre-
- Bır demet üç franktır. diğini duydum. ; 

Beş Demet ver. Fakat en güzel, Sabah erken kapımın önünde bir 
en tazelerinde 1 ç·· k.. b 1 . . . n o sun. un u un arı demet leylak buldum. Dallar arasında 
yarım ıçın alıyorum. birde kağit parçası vardı. Üzerinde 

- Yariniz kimdir? acömi bir el yazısile: "Yarınız için,, 
- Kalbimde sığınamıyacak kadar yazılmıştı. 

büyük sevgile sevdig· im kadın 1 s··zı . . . ı· 1 . ··· o erımın gız ı manasını an aya-
- Öyl~ .ıse demetlerinizi ikişer mıyan saf ve fakir çiçekci kız, t op-

f~ankt~ ~erırım : seven ve sevişenlere layıp satacağı bir günlük leylakları, 
çıçeklerımı daha ucuz satarım. 1 sevgim ve sevgilime bağışlamıştı. Bun

Odam, bahar, kır ve leylaklann lar mezar taşı gibi, beyaz leylakladı .. · 
baş döndürücü kokusu ı0le dolmuştu O ·· ·· t kk.. · . · nu gorunce eşe ur ettım ve: 
Leylakcı kız, derın bakışların içinde 
titriyen tatlı gülümseyişile bana bir 
kucak çiçek uzattı. 

- fşte. .. Y ariniz için en ıyı ley
Jaklarımı seçtim. 

Avucuna elli franklık bir banko· 
not koydum. 

- Buda sana. 
- Fazla verdiniı. 
- O Is un! Bugün 

leylakların , sevgilime 
çiçeklerimdir .. 

çok mesudum 
vereceğim. ilk 

Kızın yüzü parladı. 
- Uğurlu olsun! 

İsmini Sfilrdum. Ahenkli bir sesle: 
- Leylakcı ... 
Diye fısıldadı ve kaçtı . 

* * * 

- Yavrum, yanın yalnız benim 
ıçın ölmüştür, dedim. 

* * * 
Genç leylakcı kız kalbimdeki me

zarın sükfüünü neşeli sesile ihlal et
memek İçin bir daha mahallemize gel
medi. 

Fakat geçmiş uzun senaler, ge
çirmiş olduğum bir çok heyecanlı ma
ceralar, gençliğimde bir kere yaşadı 
nisan leylaklarının hayalını silmedi
ler. Her rıisanda, güneşli sabah ılık 
havasında uzaktan gelen hafif bir se-
sın: 

Leylaklar ... Leylaklar: 

29 1.Teşrin 938 .===:::::::~ 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 
Kutlama Töreni 

Bayram; 28 Birinci Teşrin öğle~en sonra başlar, 30 Birinci Teşrin 938 gece saat yirmi dörde kadar 
devam eder. 

28 Birinci Teşrin 938 Cuma günü yapılacak Tören 
1 - Cuma günü öğleden sonra Daireler, Belediye, Özel idareler, Cumhuriyet Halk partisi ve Ocakl~r, 

Bankalar, Ticarethaneler, Evler, Dükkanlar bayraklar, kırmızı ve beyaz kurdelalar ve halılarla süslenecektır. 
(Bu hususu Belediye reisi •ve Emniyet m 'idürü onaracak/ardır.} · . 

2 - Cuma ğünü öğleden . sonra Halkevinin seçeceği hatipler radyoda söylev vereceklerdir. Söylevlerı 
müteakip milli oyunlar oynanacaktır. 

29 Birinci T esrin 938 Cumartesi günü yapılacak Tören 
3 - Hükumet konağın

1

da Vilayet makamında aşagıdaki sıra dahilinde saat dokuzda kabul töreni yapılacaktır· 
A - Vilayette bulunan Saylavlar. 
B - Kor ve Mustahkem Mv. komutanları ile Subaylar (Jandarma dahil) 
C - Bakanlıklar enspeklörleri ve Vali muavini. 
D - Adliye ve Baro. 
E - Maliye ve Tapu. 
F - Dahiliye. 
G - Kiiltür (Direktör, Enspektör ve Öğretmenleri dahil) 
H - Nafia (Posta telgraf, Devlet De111ir yollan İnşaat ve işletmesi ve Transit dahil) 
f - Ziraat (Baytar ve Orman Tohum islah istasyonu, Hava rasat istasyonu dahil) 

K - Sıhhat (Hastaneler dahil) 
L - İnhisarlar . 
M - C. H. Partisi, Halkcvi, Umumi meclis ve Encümen üyeleri. 
N - Belediye (Aza dahil) 
O - Ticaret, Ziraat odaları, İş bürosu. 
P - Vakıflar, Diyanet i~leri. 
R - Etibba odası, Kizılay, Çocuk esirgeme, Türk hava, Ulusal ekonomi, Matbuat. 
S - Bankalar. 

(Yukarıdaki madde ve harflarde gösterilen devairin ve müesseselerin Direktör ve İşyarları dahil) 
T - Esnaf teşekkülleri. 
Ü - Halk. 
4 - Kabul töreninden çıkanlar Lisenin arkasındaki alanda krokiye göre mevkilerini alırlar. 

5 
6 

7 
8 ~-

9-

10 

11 
A -
B -
c -
D 
E • 
F -
G -
1 

K -
L 
M 

- Kutlama Töreni -
Kutlama töreni Lisenin arkasındaki alanda yapılacaktır. Törene saat 10,§0 da başlanacaktır. 
Saatınde Vali ve Komutanlar Lise alanına gelirler, ve alanda krokide yer almış olan kıtaat, Okullar, 

Cemiyetler ve Halkın önünden ve arasından geçerek bayramı kutlarlar ve yerlerini alırlar · 
Müteakiben muzika İstiklal marşıile Okulların ve vatandaşların:iştirakile onuncu yı! dönümü marşını çalar· 
Marşdan sonra iki söylev verilecektir . 

- Geçit resmi -
Geçit resmi yerinde 3 tribün bulundurulacaktır. Biri Vali ve Komutanlar, Müfettişlerle Vali muavinine 
mahsustur. Bu tribünun sağında kahramanlar tribünü vardır. Burada geçit resminde yürüyemiyecek 
veya güçlükle yürüyPbilecek malul savaşçılarla ihtiyar gaziler ve şehit anneleri duracaktır. 
Diğer tribün geçit resmine iştirak etmeyen üniformalı subaylara ve memurlara mahsustur. 
Krokide gösterilen yerlerle tören sahasındaki her türlü inzibati tedbirlerin alınması işi Merkez komutanı 
ile Emniyet direktörü tarafından temin edilir . 
Geçit resmi aşağıda gösterilen sıra ile yapılır: 
Ordu ( Kolordunun tensib edeceği sıraya göre ) 
Malul gaziler, Şehit ana ve babaları 
Üniformalı yedek subaylar 
Jandarma 
Polis 
İzciler 
Okullar ( Kültür direktörluğünün sıralayacağı üzre) 
Ulusal cemiyetler 
Esnaf cemiyetleri (timsalleri ile) 
Devlet demir yolları (timsalleri ile ) 
Sılah F abnkası 

N 
12 

- Halk ( yaya ve atlı ) 

13 

14 
15 

Geçit resmine dahil olan alay Transit ve Mumcu caddelerini takiben Cumhuriyet caddesinden geçer 
ve Çifte minaıeler meydanında dağilmak suretile törene nihayet verilir. 
Saat 14 de Halkevi tarafından hazırlanacak Hatipler tarafından radyo ile söylevler verilir. Bu söy
levlerden sonra Muzika ve diğer çalğılar ile Milli oyunlar oynanır. 

-30 Birinci T esrin Pazar-, 
29 Birinci Teşrin 938 Cumartesi günü saat 8, 30 dan 12 ye kadar Bütün dükkanlar kapanacaktır. 
Daire ve müesseselerin ) apacakları taklar Cuınhniyetin 15 inci yıl dönümünü tebarüz ettirecek ifa'" 
deler taşıyacak ve Bayram geceleri resmi ve hususi müesseseler tenvir edilecektir. Evlerin tenvir 
şayanı arzudur. 

16 - Talimatına muvafık olmayan Bayrakların Evlere ve dükkanlara asılmast yasaktır. 
17 - İntizam, İnzibat ve asayı.şın temini Merkez Komutanı ve Emniyet Direktörlüğü tarafından yapılacaktır· 

' . ~ ! •\ ' ' ~ ~~· ;~,~; -~ ~. t .:~ • ;" ~ . ~~~ • • 

O günden sonra her sabah taze 
kopardığı şiğ ile ıslanmış ve bayıltıcı 
kokular saçan leylakları yarim için 
getirirdi. Sevgili kadınım çocuk gibi 
.sevinir ve penbe yüzünü mor salkım
lar arasına gömerek mesut kahkaha
larla bana derdi. 

diy • bağırdığını işitmekteyim. 

Bunları söyliyen hakikaten so
kakta leylakları satan bir çiçekçi ka- j .. 
dm mı; yoksa herşeye rağmen mukad
des günlerimin tatlı nağmeyi hala tek ERZURUM 
rarlamakta olan kalbim midir ? 

Bu muammayı el' an çözemedim. 

Erzurum Kültür Direktörlüğünden 
E"ıurnmdlıı@ılle ö~r·t'""" ok~l nun ııatdıt mflct,,rııırı ,.ulı et v · sıHtA y11 · 

ğın 11•· lO 9~8 ıereprı b- ııUnUndflrı ttfbar•n lll ı"" lldrt,ıı,. 111• stıtnı"'' e lıo r ul- ı 
.ll> u~tu r. 4 · 11 !•38 cuma güoQ s "at 14 de l( "lttl, Olre (tOl •f ~ıt hlrıı• ı 1 rıa ıh · l•l•rl l 
yııp · lıc=-QırıdbD l11tf'k ııı .. ,ın P"Y sfü•ek. fçla tenıtrıat V" tlçaret •fl•tkelRrl l·~ bfrılk· 

:tt1 mOo•cP-•tını itin oln"ll" \"70 lill) 4 - 4 
Ariı .Az : K lo Ç<ı ğıı : K ıo L' ra K 

Kcıyuo ttl 40 tifl yevmi • 
.;ı,~ır eıt 40 6') 

S ·de yağ' 2-;oJ 3500 • 
~411 91 
182 12 

Vilaye Mat 
Her nevi tab · şleri · uz, nef s 

ve s .. ratle ihzar ed.lir. 

ve 

dele 

ediiı 

de 

ğun 

Yek 

· 8 saı 

rnan 
kısm 
ne u 

old 
Ver· 

Yeti~ 
şye 

böıg 

diği 
altı 

ren 

ların. 
tcf a 
iyi 

tadır 



lnhis r satışları \ 
{7 inci ffRy1fıl'l11.n derJtım/ Istatıstıklar Erzurum Başmüdürlüğü Sent 

dar 

kJar, 
•ktir. 

ve 5 ile kanuna uykun görülmeyen mad- satışlarının senedenseneye artmakda No. 

d 
. . . . . . . 1 . d olduğunu göstermektedir. Buna Vilayet 

elerının tashıhı ıçın ış veren ere ıa e d · h·ı· d k' . . l . . ki d ' 63 . a ı ın e ı ınşaat ış erınm ço uğu o· 
cdiimiştir. 22 iş yerine ait talımatname ı · ·ı t k" f d · ·ı · f ı ı .. 1 94 ayısı e e asu e en ışcı erın az a ıgı 
de tastikleri yüksek Vekalete ait oldu-

1

amil ve muassir olduğu zan edilmekte 1 141 
ğundan iş verenler tarafından doğruca ' isede Tortum, Oltu, ispir gibi inşaat! lS4 
Vekalat Makamına gönderilmistir. 

1 

mıntakası olmayan ve hatta halkı inşaat 1 

iş yerlerinde umumiyet itibariyle 
1 
mahalli olan Erzurum, Aşkale, Tercan 

1 239 

T. C. Ziraat Banlıa•ı Erzurum fube•inden 

Borçlunun iımi 

Haci Gençoilu Zakir 

Mehmet oğlu Rifat 

Hazık ofılu Muştak 

Mehmet oğlu Mustafa 

Gayrimenkullerin Parça 
Mahallesi bulunduğu köy Adedi 

Gamii kebir Mülk 

H. Basri Ülya Hanc1ğaz 
Dere M Süugeriç 
T qmescit Habip ef. çifliği 

25 
6 
1 

Şükrü oğla Adil ve kızı Fatine, Muhibe C•mikebir Arşuni 

4 

9 

Cinsi Dönüm 

Tarla Çayır 

• 
• 

" 

" 

512 

85 

14 

131 

268 

· 8 saatlık mesai tatbik edilmektedir. 'gibi mıntakalara çalışmak üzre akın : 309 
teri I ] . . ] 1 eden mulhakat idarelerinde bile satışıni 

310 ş yer en.~n muayyen ~ mayan .z~- fazlalığı halkın idare mamulatına karşı ' 

Kı b d F'k . M d h Ül . L-tfi V . f d ' Dere, Mihdi ef. 16 r aş za e ı n, em u , vıye, u ye anı e en ı z di oı c· . er ga ya ınıs 

Hac: Mustafa kızı Nafıa ve Ahmet kızı Nemile Muratpaşa Gez 14 

Tarla Çayır 

" 

372 

206 
697 

193 
240 
166 

;aktır· 

uar, 

lat· 

an• 

çer 

'"y• 

fa
vir 

tır· 

manlarda teftışı sırasında ış yerlerınm .. d .. . . . - ı 315 
k " k h . gun en gune artan sevgısım goster-
ısmı azamınm anunun ru ve gayesı· ı kt . d 'd . d b 319 

. h k k me eve aynı zaman a ı arenın e azı 

Haci Dede ağazade İhsan 
Haci Dede ağazade İhsan ve Sıdıka 
İbrahim oğlu Selim, Kazım, Hanife Şadiye 
Haci Ahmet oğlu Fevzi, Dede kızı Nene 

Mustafa karısı Nafıa 

Köse Ömer Söğütlü 
Küse Ömer Gez : Alipaıa 

41 

12 
!" 

Tarla ve hane 
ne uyğun bır surette are et etme te . . t 

.. .. .. .. K 'f 1 kımseler tarafından yapılmak istenılerı 327 
oldukları gorulmuştur. anunen ı asına k k I ki 'dd' b' k'ld .. d 1 328 

Muratpaıa 

Tambura 

Muratpaşa 

Gez : Y anmca 18 
Kümbet: Tambura 10 

Yarımca 9 
Sögütlü: Süngeriç 2 Mürdülük:Kümbet 1 

" 
• . b ld ki .. k il f" ' aça cı ı a cı ı ır şe ı e muca e-1 

ve rıayete mec ur o u arı mu e e ı- l d b 1 d v d .1 . l k d' 
l 

. . . b ı e e u unma ıgın an ı erı ge me te ır 1 329 
Yet en kısmen yerme getıremeyen azı 936 ı· l · · d 33 k k k . h l .. . 1 ma ı yı ı ıçın e aça va ası 
şyerlerınede bu usus ar munasıp su· t b't d'l · 'k 937 1 d 

12 938 407 
rette izah edilerek noksanları ikmal et- esi 

1 
eS ı mışdı e

7
n k kyıınka ' b' 

Abdullah kızı Fatma Köse Ömer 

Cami kebir 
Lali paşa 

" 
Tarla Çayır 

79 

295 

170 
316 

t"I k d' yı mm ayın a aça va ası tes ıt 262 
ırı me te ır. d'I · k k ı ki e ı mesı aça cı ı a meşğul olanların 287 

Cinisli Huan oğlu Tayfur Cinia 2 .. 
işçiler tarafından şimdiye kadar I hazine ve millet menfaatım idrak et· 299 

bölgeye 15 şikayet vakı olmuş ve bun- mekte olduklarını göstermesi itibarile 

Vahitpaşa zade Zeliha ve Nadire 
Haşım karısı Salihe, Kızları Sakibe, Sabile Kadana 

Mürdülük 19 
Giregörsek 12 

" .. 99 
38 1 36g 

ardan 11 inin şikayetleri haklı görü- şayanı şükran bulunmaktadır . 
Mustafa kızı Müslüme Emirşeyih 

Zeynel 

Munıcu 

Yoncalık 

Şeyhler 

Arzutı 

Karaz:Ômü 
Pezkeriç 

Cinis 

4 

3 

4 

" 

lerek iş verenler nezdinde vakı tavas-1 Baş müdüriyetin gerek kaçak, ge- 398 
sutıarla hal edilmiş, diğer dördününde ı rek kaçakcılar üzerinde yapdırdığı ta· 479 

Mehmet otlu irfan 
Salih oğlu Sabri 

• 52 
50 

şik.. l . h k 1 1 d b kibat ve halkın idare mamulatına ağr 433 
.. ayet erı a sız ta ep er en ı aret 1 men, idarenin her nevi mamulatını bu- 2035 

Mehmet oğlu terzi Zarif 

Mehmet oğlu İbrahim 

36 
33 

3 

• 265 
387 
37 

i'orülerek red edilmiştir. lundurmak suretile satışların tezyidine 
4
9

50 lş kanununun tatbik mevkiine gir- sarfı mesaı etmesi inhisarlar mamulatı Ahmet kızı Peruze Geı 

Nerduvan 

Gez 
Tarhı <;ayır 

., 

diği tarihten beri İş hayatı da nizam satışlarının günden güne artmasını te- 5226 
altında yürömüş ve bundan işçi işve- min etmiş ve bu suretle 936 ve 937 

5364 
~n gibi istihsal da müstefit olmuştur. mali senesi tutun satışı 140853 lira, 

5413 İş hayatını ileri götürmek imkan· içki 20972 lira ' tuz 39939 lira gib 

Mehmet oğlu Yusuf, Arif otlu Mutafa, Ye· Karaköse 
men karisi Lütfiye 

Mahanda 

Ahmet kızı Rabia İbrahimpaşa Uzunahmet 
Halil kızı Zilli! Veyis ef. Konk 

5 

g 
2 

• 
Tarla Çayır 

79 

125 
43 

ların b h d 1 k 1 . . . mühim bir fark göstermiştir. Keza 938 24 Ahmet Oilu İbrahim, Yaşar, Kaıım, İsmail y · f H d 
oilu Ômer Mustafa kızı Gnller eyıı e · ay arı " . ı a şe en ş anunu ya nız ışçıyı 

1
• . . 3 

tefah v • • • • ma ı senesının 5 aylık satışları 9 7 
. . a degıl aynı zamanda ış verem de senesinin aynı aylık satışlarına nazaran 112 
'Yı bir istihsale kavuşturmuş bulunmak- ehemmiyetli mikdarda bir tezayut gös- 4959 
tadır. termektedir. 5410 

Köse zade Aslan Mumcu süfla 

Kara bıyık 

Ebulhindi 

Ebilhindi: Karaz 
Kara bıyık 
Ebilhiadi 

12 

16 
7 
6 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

174 

235 
109 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

4 

4 

4 

40 

100 
120 

160 

Adıt 

• 
• 
• 
• 
cı 

• 

1,000 
600 
250 
100 
60 
40 

IO 

llıahk 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

41000 Lira 

2,000 • 
ı.ooo • 
4,900 • 
~,000 • 
&,800 • 

S,200 • 

U[Kl[.A T: thsapluı11dıl'.I puıl.tt l>lr sne fflnde SU liradan aıat• 
t'••tyıalıre tkramtv• oılıd•I• takdirde y. 20 rallasllı verlleaıktlr. 
l' Ku'alar 11uclı • dı(• ı s,ldl, t Blrlalllkh ua, 1 Mart n Ulaırlaa 
l 'lihrnldea 9ekllıu~ tlı. (Ne. 623) 

, ........ ___ ~r"ü~U!ll -niyet Matbaasında----.. 
~şhk, Duvar: -.e BI·ll&nları, DeUer, Fatura, makltu, Cet ve 
"•rtvb.U, Amele kara .. t, 'Evrakkalemleri, Muhaaebel Buaaılye 
~ lfaftalara alt Blldmum Evrakı Matltua, Kt\a'h , 8tıll1eıoame 

Sıbbaı ve BGvtyeı Cdzdaalar1 

UCUZ "e NEFiS BiR SURETTR T AB1 
ı v11" ·etlerden gönderilecek siparişler ıüraUe Jh.ur edllb, 

df.aa: 8rıqra• Vllh/•1 ilatNu• 

Ali otlu Dursun 
Temk karısı Fahriye 92 

Borçlarını ndestııuı a-ıçmeatne H yapılan tebllfata rafmıa ödemeyen ıthuın, me•kt ve clnıl yukarda yazılı 
bankamıza ipotekli gayrlmenkullerl 3202 No. kanuoa tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmııhr. lba· 
lelarl t t· 11·988 tarlbh1c tesadüf edıa Cuma rtnQ 11at 1 .. de bınkımııda yapılaoathr. 

Pey akçeıl ıtır11len peyin yüzde yedi buçuludtır. Arttırma bedeli bankamız alacııını karıılamadı~ı v ya haddi 
llyık rOrtUmıdftl takdirde en ıon arttıranın taıbhQdtı bakı kalmak şartlle arttırma on beı gün uzabl cat ve 28 11·938 
tarihine tesadüf ıden pazart11I rCııü ayın aaatta ihale ol•naeaktı•. Kat'ı ihaleyi yaptmp yaptırmamakta bankamız muhtar 
olduau rlbl kat'l lbaleye tadar borçlular bor9lanaı 6derlerae muamele feah n iptal olunacak mDıterl lae pey atçeslnl geri 
almak.tan baıka bit bir aurett•:bak: lddlaaında bulaamayaeaktır. •11 huoıta daha tuta fubat almak isteyenlerin şubemiz 
zirai ikrazlar aemalne müraeaatlan illa olusr. ( No. 66 ) 5-4 

Karaköse Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Karak6ıe itin 4'25 ton ıamaa lupah zarfla ekılltmeye tonulmuıtur. Tahmin 
bedeli 10500 lira ilk teminatı 787 lira 50 kuruıtur. Ekılltme 1 l · lklnct t ~rln · 938 
Cumart11l aut onbtrde Alrıda askeri aatıiı alma tomlıyon nda y pıtacakbr . 
Şartnam11I hır rGn komtı,onda r6rt1leblllr tekili mokhlplan ibalı saatıadan bir 
aat ıneU.e kadar ko•lıyona verllmfı olıcakbr. (No. 122) 4 - S 

Rayburt As. Batınslma 
Komisyonundan: 

asooo kilo •n kapalı zarfla ck.atlt· 

me1e kon11lmuıtur. Tahmla bedeli 15625 

ıtra ilk tımlaatı 1172 liradır, lhaleıl 9 -

11 • 938 Çırpmb& rünil ıaat dokuda 

Baybnrtta Hkerf aatına\mı komtıyonua· 

d.a Japılanktar. Şırtnam11I her rftn ko· 

mlıyonda ıOrQle'-Uir, Teklif mektup1ara 

D06U 
l!AN T ARiFESi 

a la•t uhffde 1Utlal 25 ku111 
7 • • • so • 
6 • • • 75 • 
s • • • 100 • 
4 • • • ı~ • 
B • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
1 • • • iOO • 
illa Hrecek ktaııler DOOU Gue Türkiye lş Bankası 

1938.,,..,' 
K0Ç0l CARI HESAPLAR 

balo uıauındın btr saat evfll komisyon ldare MtldtırlD ilne atıracaat etil• 

baıtaalıfıaa •ırllmlt nya posta Ilı lfd.lrlır. De• Jı Ut 1 ' lol11 buut ta• 
rllı tat lk 11Ur. !Onderllmlt buluıcakbr. (No. 137)4-8 

İkramiye plAnı 
' adıt 1000 liralık - 4000 Ura 

s • ~oo • ~ •• Erzurum tapu 
16 • 250 • ---
,. • 100 • 1601 • • Müdürlüğünden: 
IU • SO • 4000 • Erzurum - Tatta kOyltı Mehmet kı· 

200 • 25 • S908 • aı Sılihı taratıadaa idareye mQracaatla 
814 • -.... 21610 • bab11ı .lbaıt oııu Mebmetten kHcllılle 

Kuaiarı ı llua, ı Hutru, 1 lr· diler lal111darlın•a inlik.il ıden ayni 
ltl, 1 llrlHI kla•a larlbladt 09ktlt•ktl1. 11:6ytl!l Srnıa• caddeılnde 11ğı ll:ıımen 

la aa ılll llıa •ndHtl balaaH tıe . -·' h ı 
.. plaı lı::ualaH •allll 9'U ... klır41r. Şlkrt1 mırığı ve kııaea Yu.w ınes 

(l'(e •7t) ıola ve arka11 ve öall yol budutıarllı 

----------- muh4ut onoe &tur şladt banın tapu ıl· 
Erzurum İstanbul Oteli 

Müsteciri 
Keınal Aluçlar 

Temiz, Ucuz, ~mnly•tlt .e bD 
tQo kootürü balıdlr . 

Çay H Kabvı 1,S kıırııı. Tatlı o•r 
va kabve S kuruıtur. 

GTatak bir rece lçla 25 karuıtnr. 
.aaram K6lt6r parlı lçiatl• 
l•tanhııl Oıell ( No. 5) 

cllln4e ka1dl olmamallDI blnaen aıaet· 
ılz ta1aıratata kıyaıen muamele JApıla · 

eaııntlan bu yır He bir allkal tasarl'll· 
fJyeltrl mevcut olanlar nHa tarihi llln· 
dan ltlbanren on beı ıün içinde enakı 
mlıbltelırlle birlikte tapu idaresine ve · 

,. tahkikat rtınü olan 13· 11·938 tarih 
pazar ıünO 11at 12 de mahalllnde bu· 
lanacık ta~ki~ memuruna miiracaatları 

llta olanur. (No. 1•8 ) 

KıDlWlı lltnlardı tulfı lıtlr .ı.U 
ıuıuıı. alınu. 

Adı11 cteıtıtlraık 25 .. kunqlak Oa
retı tabidir. 

DOCU Abo11a tatlfut 
8•••1111 
Alb aJlıl! 

Uo aybfı 

12 
7 

4 

Lira 

• 
• 

811 ayhlı ı 1.SO • 

ECNEBl.ııMEMLELEKETLER IÇl.N 
Seaellfl 24 Lira 
Altı a1lı1ı : 1-4 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarife ta tbikedilir. 

Sıb,p H Baımobarrlı 

GtR.ı\D BAB.lN 
U-aını .. ,r17atı idareden y •l l•l•rl 

Müdürü: Babadır DÜLGER 

la11ldıl1 yer ! DO(JU 8HtnteT~ 

• 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • ••• 

En yeni model 

a 
IYeni ge~en radyolarımız 

• • • • · • Lô:mbal r 
• • • • • • •' • •• . ....,., 

Lambalarınızı 

başka yerler .. 
den ted,"rik et-
meden . evvel 
bir kere ına-

ğazaınıza uğ-• • ramanız. men-i faatiniz iktıza
• sındandır. Her çeşit, ucuz, 
• sağlam ve iktisadi 
1 lambalar 

• • 1 • • ! BilUmu 
• 
! Elektrik • • • • • 

•• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

v 
icarethan • 

Si 

. .... ·~ 
1 
1 
' J 
1 
1 

l 
1 

En mutena salonları ~üs- E d r_ • l i 
ıeyecek zarafP.th-~ olduk- TZUT a gere Tıat a ının; 
ları kadar, en n1odern ' 

---ı 

Her ist:d~i:z ~:=:~: ucuzlu ~ u ve ge ek müşterile-1 
::~::ı~::~~= _r_i_n~e~g~o-"_s_t~-r-d~i-g~~i~k-o~l-a-,~~l-ı-k~l-a-r~,, ~~ 
linc'e d'nlen1ek i<;in m t- J ıı ------· laka g~tirtdiğinıi~ yeni d 1 

m~~~~::: e~~~~li~::~i~~re tanınmış yegdne mağaza ır.ı ~·· 

Telefon 

Son sistem telef on ve 
her boy santral ve 
levazımatı fazla ınik-

tarda mevcuttur . 

.... rw. , . . . . . .. 

-----------------------_....,i tıe 
1 d n 

1 
Ata 
Qld, 

1 
1 t 

'ı ~. l rl 

il ~~a 
g n 

( 1 ş I • 
• 

En zarif ve sağlam karyola, sandalya ve koltuk takımlarını 1 
1 
1 
1 

izde bulabilirsiniz 

_ ___.._, 

1 
MAKNELERI 1 

·-----------------------~ıl 
1 
1 

Bizde v rdı 

SÜT Levazımatı 

• • ! H r av , T af e, Kırt s ·ye, vafiye, Zücc ciye, Çinko, 1 
er 'nevi rçil~o ata ve Şekerlemeler 1 • • • • • • 

.a , 

ll_Fı_i_a-tl-a--e-a·~-e-

• • ! kabul etmiy cek 
• • ! .~e ecede ucuzdu 
··-----· .- -
1 • • LU e z mızı bi v 

a 
\ 
- ••••• ,. • ••••• • • 

1 

Siparişler süratıJI ~ 
1 l( 

gönderilir ve her i ~ 
1 b 

-.~m: ... ...r, kolaylık gösterilir ! ~ ___________________ ____,I 

eş if e iniz, aldanmazsınız. 

• •••••••••••••••••••••••••• ... 

1 ) 
1 le 


