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GAZ~llTE 

lDARK Yl.Rt : 
li:r1urnm Gölbıtşı Doğu fdıtrl'hftrn·sl 

Pul!rlealduı maada ber gftıı çıkaı 

l\ayısı her yerdl' 5 lmruştur 

B ıtl'l'!ayaa yuıhu geri Terllmcı 

r 

~u yıl ka n ük hız veri cek 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, bu yıl doğuda yapılacak 

. ~ni İş/er hakkında gazetemize müh!_m beyanatta bulundu 
trzurumun sudan Her yıl .kabaran rakamlar 
ı\l~el elektriğe refaha oğru gidişin 
1 lıyacı vardır canh bir ifadesidir 

" DO G U ,, gazetesi bölgede 
vazifesini yapmakta ve büyük 

bir ihtiyacı karşılamaktadır 
Oc:ün,~ü Umun1i l\1üt'eltiş Tahsin 

'(a'l.ın yani inşaat me\'siminin gel-

ftker ınesile I>oğuda geniş hir amele Bo"lgenı·n ı·marına, emnı·yetı·ııe, 
'rd~ ~de ~aşlamı~ tutunuyor. Guzete-
~ la 1~ eıgun yeni ıı~r b:nrnın temeli hh . f / k . [ UZER'in gazeternil~~ iltifatı ~61~'11 okuduğumuz gibi, gene ıniihlm Sl atıne, yapı an ve yapı aca lŞ ere 
t ı~ıa'n vücuda getir ilm~s\ için de ha . ..... 

~iti; Y~pılıyor. Erzurum hııgünlerch Um Um l bir baklS 
dı- hı fşı•e meşgllldür. I lcrkesin 07.e ' 

Sayın Umumi Mlifetti imiz T.1:1-

."- in Uzer. b!r ka~ gUn evvel Trab -
zondn bulunan başmuh.ırririm!ze. 

diyarı halkına re ı;:l'rt>k I>oi;ıı.) u y:ı 

kineıı ~tirmiycn ,·c bilmiy<'ıı, u'l.ak 
nıuhitlt•ı f', dııyurıılnıaktadır. '1' tle~tiği mc\'Zu da ~udnr: 

ten 9 
llıaıı lO yılında istasyona girdiği 
ıı~ıuonu pırıl p rıl yamın bir şehir 
1 alıdır. 

~ ·tzu 
~dtrı ruın f\·in elektrik dPrdi su dr r 
'b11, dttlq ml\himdir ve mutlaka 
~ ·Vveı ı l ~~~ır ın ' ledilınesi Jılzımgelen b r 
lt~0 · Erzıırumdtt su h:>"dur. Kerevl 
•rı11~2 • Rii7.el berrak bir ~ır.ltı iİe 
~~dl •r 1 nıı. Bıı sıı':ırın ekserisi de 
it ıı\ ~<·hlr.~e L r.> vuku.ıtının lstan· 

, , (lJ : e~le çok az olıışu da Bu sözO· 
tnı <Yıl eder. Fakat eleh trlk i(n 

~~l'-Q 1;?ı .söyliyemeyiı. ş l rl i.,:lnde 
ltıı d aıaı lltn kurlnr ı nk Erzur ııı in 
'•hııtşı, ıı•ı ıı tl"rcıı k ış gl\nlcrinde de 
t , 0 °1 l'lıııck i;'n ı ızuruııu mull.ı\ a 

~t~'~rrıyı , ın er kezi luılinc kal bet r.d 
"1tt~1• 1 • h ektrik hıı rnmıtı Erzunıma 

'tir ı · ı · . . ~ı lk • \!loıkışebrın nuril ka\u-
~ lı;ı lısa<lr 1 akııı .dan dn menı e'<el 

IJ Yırt:<lır. 
'kt . -.ı - tık eh mek n\•,•el ı hı r"ç rn 

tqt edııe , 
~ .rıu~rf . 1. petr..ıhın ~erin", el ·hi t 
ıııt'lıhı ıı 1 ~' 1 ul!nıınıuk, kcn i kö:ııiiı 
t~ t' kı•ndı sult~rımı1.1 k \'nıetle::d r 
ı e ııeı 1 · <tnr.~ ro dh ı• ıiışıırıy<t tt\' llÇ dol ·s 

~~'- ıtıın~. · 
"J; de ı ı>nrıılıııı ıııemleke'ti) bıraıc· 

"' tııektir 1 1 • 
ı.,Otfıı111 , \ l"l .. t .;'<, 1 ve J..rzıımuo <' var ş'! ı erın· 

~lllıi, blllt:.k föeı c bir lıe\·at l> olTu\' 
~ tı , .,, • "' • 
~ ile k unmcıktadır. 'l'.J•I rnı ~eli esi 
~~P~ııu <ıdll ı beygir ku\•vetinrle e'eklrik 
hı~il\ın:cr ~l tıimdillk bize~ m< çhu 
tıı' kıı1re tı ~ıııen, eğ r bıı s!ldan büyuk 
t t11ıılk t 1. lllısalinc nıııvarr k olurs ık, 

it tlln b 1 , ·· 
~· o• u sttnayl cşme~e çoK mu 
~tırik<ııı ınutıitine çok ucuz ve l;o 

,
1 

'rorıte Vermiş olurıı7.. 
• t~ıtik Uuı şelalesinden istihsal edller 
/ltııış ' a51rlardanberi karanlıkta hıra· 
)t.fabı1 8~lun bıı diyarı, aydınlığa vi' 

1ı~\auııııtke<1 .. r e, senelerce is' ilttlarıP, 
~tı bıı lln ve tabiatın hışmına uğramış 
l,. atlar/erler mutlaka derl'u'ni ura.:.
lıı !tav. ır. Cmnburiycl HUküınelinin 
1~ )ij~ "Y! httlletm<'Sİ, Doğu halkının 
~. :ıı ş 111~ 1nnet1erini celbedecektir. Tor
llr~rıı~ C~lnden elektrik lstlh~ali için 
b llırtı bır lwyetin ge\mcs\ U:v~rine 
Qllltıu\, ar~ularıınızı daha g: n • şletmf ş ,oru., 

Sn · 
~\.. Yl~ndflı' 'b 
~ •ct1n 1 61 gı i 40 · :>O bin b~ygfr 
··~ c e l ı lırurıı e eklrik lıu'ncalcsak, yalnız 
ı"~nı deu deill, J(ars \'P ı\ğrı vilfıyııt-

rı~. hu nimellen istifa1e ellirt-

ltıa 'J' ortu 
~I $r;ır, ç trı için , bir kerre yapılacak 
~ 6ti11 ok n 11htenlC'I ki. yani müesse· 
asrııııa Çok l:cuz kuru1arak istihsal 
~il 8i~ ~ını fnıllrme~e hizmet edebilir. 

ll(sı u hckıınd'ln bugünlük Tortum 
~lı~·o~~: hliyük limitler hatlaıııış bu 

~ CİHAD Hı\Bı\S ------
)\ l\ursa <re ti rilen su 

'~ ltrs r n 
•ııı~ dev~nı lfııs.ust] - Ş~hre indirilıue-
~1'tı d edılen Borluk suyunun bo· 
'"~lir, ~>oya Yakın bir mesafeye ttel-

'4 • ı ak r-
._~ 1'ale d ırda depo temizlenecek ve 

'cıt\(t t lldıktcn sonra tevz:aıa bıış· 
ır, 

Doğ.ıı hak""ınjakı lntibrı.lnrını ve ylik
"l'k takdirlerini ş·ı yolda izhar et.ntş
lerdir: 

- İcl:ıri mıntnk:ımıllla inthara 
ba~lı:rnıı Doğu gautrsi, ıncmlt>kctiıı 

tc>rakki n iııkio:atrnd:t ) arclıınt·ın11 7 

ve istinadımt7. olınu-:;lur. 
Uu ga:1cte ''''ılasill' Do~uclnki 

kalkıııma, gcnblcııw. yiik-.<·lmc• h !ı -
ıckclh•ri giinii giıııüm•, ı:c-n•k. Doğu 

Doğu bugiiırn kadaı· t..ıl.:iı> t•tti~ı 

nw,ll·k ilf', ('ivanmcrt. halkın duygu -
"ıırımı ll·n•iıın·ıı ı olmu11ur, binaeııa

lc ·Iı hu gaz<'h'nin hugiinc katlar ·aıl

dığı 'atani ve ınaha\lı buyuk hiı.ml': 
ti, ~ukclir etmekle hernl•cr, gnLetcyi, 
Ilcgu diyarına ti.yık bir clerccei fe· 

l\amiilt• \'ardıı·ncngını, lccn:lisindrıı 

ve onu ~ al:intnn kınuelli gcııt· clt• -
m:ınlan1an hl·klcrir. 

EHZ r H lJ \l Dt\ l lA YAT PAIJAI.IDIH 

Şehrimizde ş · ddetli bir 
mücadele aşıyor 

Ticaret Odasının kanaatine ~öre, hayat 
Erzurumda cok daha ucuzlayabilir. 

t 

Esnaf elbirliğile ihtikaJ· yapmaktadır 

Orıirıcii Umu.mf Miifı;/lişi11 iz 'l'alısin l!ZER 1i11 f/d:trdem'ıe 
lretli11~ l'i tikleri ~ 011 resi mi eri 

HOkılmetln bütün mrn1te'letl~ hayat 
pahalıh~ ı ile m!lcarle'eyi f crtat prcg a· 
mına koyduğu malıımdnr. N ıtf'k·m hava 
yfcl zaruriye fiy;:ı l it nrıı ind·rcntk ve bı 

tlyatlıırı da'ma ko· trol allır c.l t bu'undur
mak için teşebbUslerc ı:;ı-çilruiş ve tod 
birler de al nmıştır. 

f rwr Jmdn da hHyıılı uc112Iatn:ak 
işi eh~nımiyelle ele alınını~ l u"tıarrakla· 
dır. Halkın ve ulalcrdarlıı•ın kar.aııtına 
göre, Erzurıımda hayat bahnlıdır ve ha 

yati uc ,ızlalm8k dıı ~·ok mihııkOndür. 

Bir rok gı 111 maddt 1-!ıi, beş on kişinin 

yaptıklıırı el b'rii~I s3yesir.de deı:t.:ıia 
deo tnl ı kıymetler:e ha1kn satılmakta 

/ Saym Üçürıcii Umumi .\lüj'c!ili~i· [tnli ,teklrdır. Grçeıı sene yapılanlar.lan vo aralarında tı ııst yapmış o'anlar 
mh 1'alısill Uzer'in Tmlıwna teşrifil'n' başka bu yıl 120 biri liralık jandarma kn- ih tikar denecfk bir kazarç temin etmek-
üıerine. /Jaşmu!ı:ıl'l'i!İnıiı miiş.uiirıile!Jlıı ınkollı:ırı yapılacuklır. tedlrler. 

ziyaret elmiş ue ller.dılerile biiltin Dn(ju- Xafia i';lni Ş • k<·r, ~t , el:c:ek, yağ, p•ynir gibi 
yu ilyilendiıen yeni işler llllkkrn<l«l {Ji'- Şimend.ferin, batıdan doguya doğru gıda rr addeleril~, odu·ı, kömür \'O gaz 
rüşmıiş/iir. geniş adımlarla ilerlemesi bir iki ay sonra y.rğı gi~i mahrukatı Erznru'llda daha U· 

{tf'ilrıci} Umumt .Miifelti~ bii'ııeniıı Erzincana erişınt"ı ve bır taraft:1•1 Erzuru cu'a "alm·tk m'' , ~ d'" ş· "" 1 ( ) · .. · " " ' ,. m ... ur ur. ııu" ı >UDU 
kalkrnm:ı fıuıliyelim' lm yıl mısıl dalw mn yakla "maı;ı Cumh.uı'lyct t~r!hln.n Do- temin için almaca'{ tedbirleri tes''lit el-
biiuiik hir !11z verilc'cı;ini t.fı>ferru.<tlile ğuyn ::ıit en parlak bır yapragıclır. Bunu mek cra c ·ı l tk"'· l .. ·ı . lı . ·' • · _ . . k ,_ · e y sı e c ·ıırn a g irlŞI mış u un-
mıltıf mtık lıitfiiııde lmlımnıuşlartlu·. Dogıı dıyarının cıvnnmcrt hal ı co ... m.n- makt d 

Umumi Miifetlişimiıi11 b· wıruılım n~tle ve slikranln kaqılnmıştır. Guz:rgah- < a ır: . • . 

'

. / ta olsun n-·ntaka c.rıhilindc ol.:ı ı .. b.nlel'ce Ş-lmwızde h'yal ucuzhıgunu temın 
ily11en r.eşreı ıyoıuı. •· ' ' . k b k · · . ı ıııc::ize ~imendifer nnımı k:ıranc l.ı!t' ınc:-al elmf a ımındın ıtk \'azı re belediye· 

Eııının•t ·~ ... • . - 1 . - • 
· • 1 1 ~:ıhası teıııin ctm:, "" Uç yıla::ınberı clogu

1 
mızc duş:ı;ektcd 1 r. Mes .le arLık ele alın· 

Artık Dogucla duygu u ve ~uıır u ve
1
-- · . • 1 · , · · · · 

d , 1 bi 1 t t k . ,.. . t 1 ti diynrı toprakl:ınııc,la ~imendıfer ınşaatın-

1 
ın•ş o dıığıı lr n be.edıyen n de keı:dısıne 

e\amı rcmnyc E.' nııııı e:nş r! .1 d'l ·r · ,, .. 1 'l 
Bö 1 b. "k" t C . 1 t . dan ıulkın eline geçen parnnın mı yon - ı ~en vnı ~\·ı yap2ca.,,ına ~up ıa yoı u ... 

y c ır su ııne c<;a<>cn umırnr.y" şıa- · i k 1, h' · 
1 b r· 1 ası umum ·a ıonmavn !Z- (~/it f / ·· '/) rıdır. Uç sencden;eri tE.'karr.ır eden şu ::ıra a ıg 0 m · n ara ı ıınlw e 

- l ' t · t' · \"ıJan bn<:k'l işlerle de halkın emniyet doğu ct:yarının rcf:ıha d oru yol, mc., f' ınış 11 ·' .., • .., • • 
' - 1 bi e dl' ,,,11 para devlet teklllfının ka -

al•"ında cıooructan dogruya amil :>lmu~ -ı cc n ı .. ~ . • .. l'ı"caı·et 0']<.'lS'l ı~nı"sı' ı·alıat~ız. "' . b a re tahs!H\ıın suhuletle yapıl - " \,. ~ , tur' Hcılk, doğudaki ac:.ly.şı taınamen bc-
1 

arma'iın ' 
n:ınsemi,t:r. Onun için buglinku emniyet (&H wah 2 nct4e) 

Fransa ile lngilterenin 
arası birdenbire açıldı 

( Üçl111ca .ı;ıyıfamııda nkuyırnuı) 

~eh• itLiı ticıU ot odusı reisi ve QJU· 

tel::cr! tUccarla•ıınızdan Bay Sadreddin 
GözUlıüyük, birkaç gUndrnberi rahııtsız 

bulunmaktadır. E\'\·eik i gl\n geçirdi[{ 
ani bir s: lıhal arıza.jı yüzünden, islirnhıtl 

m ·cburiyctiodc ka lmıştır . Sıhbatı mucibi 
endişe olmamakla beraber kendisine mut
lak hlr islirahıt ta\'slye cdllmiş'ir . 

Bay Sadreddin GözllhOyiiğ~, atiy( t 
emenn'sinde bulu,,u~uz. 

Tic:ı.ret Odtısi Reisi 
,r...'arlrettin aOzüBO l'Ü J( 

Harf inkılabının 
onuncu yıldönümü 

Maarif Vekaleti muharrir ve 
naşirlerin fotoğraflarını ve 
eserlerinin isimlerini istiyor 
k:ıJ.::ı•a, 16 ( ı\. A.) - Kü:tür 

hakanlı~ ı tara'ır.dıın tebliğ cdilmiş
tlr: llarf ir.kılahının onuı::cu yı'dö

nUmü mnnas~hııtlle yeni Tnrk hart
lerile intişar etmiş rserler hakkında 
bir bibliyografya neşrine karar ve
rilmiş, bu hususla mubarrlr ve n !!ş:r
lerin fotoğraf'arını göndermeleri, neş
rettikleri eseı !erin isinıler;ni bildir· 
meleri Kültür bakanlığınca istenmiş-

i tir. Hiç bir kısımda eksiklik kalma- ı 
masına dikkat edilecektir. .. 

-
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Üçüncü TJmumi 
Müfettiş T rabzona 
geldiği gün 

f E- -- @ c ; !Ç!:S : ···=· -~ !, • ., ... ;• 

Posofta yıldırım 
Koyun güden bir 
Çocuğu öldürdü 

l'j' Jln7h'nn 1938 

Karanlık içinde 
evin kapısına 
atılan kurşunlar 

(f~stt2rafı 1 in,.ldc) 1 Ti.ırk unsurunun iktisabı kuvvet ve vlis'a t 
masum bhl3 clmujtur. M:ntukanın 11136 etmesine bu iman ve k:ınaat.in ve tu sıhhı 

tah<;ihHı 1935 e nazaran yıırım milyon. \re Şe! a itin ç.ık mOblm tesirler yap'ığına Kendisini coskun revan1lı ya!!m urlar '1Üzün- Eski ~1tış l\ılelıusu 
1937 tahSllii.tı 1936 ya göre G00.000, 1035 e şüph• m·z k 8 1 m a mı ş t ı r. Sıhhıye l • 0 

J 11 
nazaran bir mnyon yliz bin lira fazladır. Vr.kaletio:n bımda gösterdiği bU)ük 1 tezahi.irle karşılayan den bir dan1, iç~indekilerin l\ıfulıiUin bir pusuya il 
şu heEat~ı nazaran, üç ı:enede yalnız u - himmet ve şefkati hürmetle yadetmek. halka hitabesi üzerine çöktü dü~i.irüldü ? 
nı•ımi varidattan mıntaka tahsil'.i.t fJ.zla- ~ükranl:.ı ~aqılamak, doğu d:yarına dliş2n. ) "" 
ıı~·ı ı.aso.ooo Iirnd1r. vmyeıere aıt mu:ıa- bir torçtur. Üi!ÜnCil Umumi Müfettı'şlı'k bU Posotta Şovaskal köy~nden S0

yf. t';n ~ıuş (Hususi mııhı:hirinıi7de~eılJle 
ı:ebei hu~usiye varidatı da hemen a,rni Parti işleri '! on Uç ya)larmcakl oğlıı Mcuder koyun Birgöl İlinin rn'ağaıı il~"'Si ın~ı nııı•l6 
nLc;bette mütezayit rakamlar gö:.teımiJtlr.j Parti başkanlıklarının ijare amirle- yıl Erzuruma gelmiyor :gütmekte ik,n, h:ıva biıd •rb're b0zmuj:yarım sa·t mernftdekl rı,ratıa ;; ~M 
Hmusı v:ıridatm fazlalığı da vih\yetlerje r:mize bi:lıassa valilere ver!lmeslndeki 1 . . . , ve ıav~l'ı ç e11k ıı:r yıldırım isabf'li'e, maı uf mevkide evi bulur an 

1 
e~1 , ~f 

sayanı dikkat btiyltk eserler vücud" ge - Uk k . b t d - d" _, f"li 
1 

d 1 B'.nl\ vı:zıyetlnın 1'.rzuruma halledil- ölıntıştur. : M~busu Muhlttin on dokuz ~ a) ~e•ft' 
· • y !~ ı:rn e ogu ıyann..ıa ı :ı an ü . r . .. r,. ~ 
tirmtştir ve getirınekted:r. Mesela. Erzu- büyük tece!Jly:ıtını göstermiştir. 1 m~mış o:ması '1~1llynılc Uç'lncii Uınumt B~zuk havalar dah·l ba51Ta bir ka- ram>nı kııtlulamak ic·in ktza rnt dÖD ~ 
mın vllftyetın.n iki yıl !çinde yaptığı i:1 -

1 
. . .. , 1 Mufetlf ş'ık teşkı 1 ıltı, bu yıl E'zurnma zaya ela s9l-cp olmu~tur. Cilvana nabi- gi!m!şU. i\lerc: simden sonra eviıı0• 1 ti\!ş~ 

t 
. ... l l . i Erzurum Kars Artvın, Gumuş1rnne, el I ki" s· I ·r· . 1 

• I z d k .. . k t 1
11 r ~a:ı., vlıcu1e gctirdıgı bına ar. ın-z.ınen n ·. • c+ı t h·· til g m yece · ır. ına arın eşr nı evve1 yes1ne bttf{ ı ,•n an ·ö u.,den Çtlmı Muh" Ltin~ gece va'acsğı va · ı .,,,,u· 

. . . Bayburt kasa onlarında. paı" a ,,ıs3. e d 1. . . . ı · . ,J Kıv' ~apılan grup 111~at1le boy öl~u .. ecek d:?- 1 .. .. Ik 
1 

. b' .. , , sonun t1 tes ı n edıleccğı tahmin edıl- oğlu 60 ya-.larında Muh '\! r<?m ve oğ u dolayıslle kapıdan dışarıya çı ıı"ll 
ı yapılmakta olan buyuk Ha ·ev erı. ,ır L"'.'.. k l 1 

' ıı • 
re<:ededir. b't kt" me ted r. o t<ıkdlrJe milfctti~l:k teşkila-•Hıı.sıın, kar1'31 25 y8şlannd1 Btillı ve Fakı-t tam 0 sıı·adıt };,a!ıı, 1 ,,bil" 

Iğdır barajının ihalesi nafi'~nın b,i - , ti erııal taşıı:acakhr. homşulardaıı S:ıfd oğlu fiO yaşında Mu'> içlnde si!Ab'ar patlamış ve BaY 'ıırel~ EıY sonra tam':tmen ı ece ır. 1 d ı ,, .. 
ylik c1erleri arrısında ~ayılabil ·. Bu ba _I Tratzon~a gtenbiş t.~ksd.~dnl::-lds:1m1 °nw

1
ne

1
- ÜçUncü Umumi l\1üfcttfşim'z Sayfn Bay tara Muharremin oturdukları bir sı!adfl, ~ • , ... lcke~~e. Partıye t- erru e ıı gın ':;' - _ · 1 • tin kalbinden ve ciğerinden a~ır ıılJ"~ 

r:ı.jın y.apılmas!le Igd.r ovasının k:.J .. yet • . ..
1 

d. Mitat Ayd:n tarafından 'T'alJ.sıu Uler Trabzonda mEsJisire bBşlsmış 1 dcvamlı yağ1n yağmurların tesinle daın yaralttnıırak ölmü.,tür. Kuı;ıı;;U 1111
11.,,.ıı;i 

f . k -ct t · t i' i . " -. btı_, \ e mu ıen ıs b 1 t . d b. -k . ö-1 M • w" ve eyız ve t re ı a..ın K mıs .. nc CIK!\ -, d"k dil .. 1 . dahilin u unil'akdt:dır s' hha~ va r.e~'e'-i yerln- >'r "11 ıre ço mı\~, Said o,.., u ııstıfıı, kim olduklc·n katiyetle ıınlaŞ' ı.•Ilille 
il. T l"apıl:ın ve tası e en p1c3e eı · - 1 • - · ~ • ,, .. 1 

cak den eoı ır. .. .. . . ~~e t·ı yıl büyi.i.k b;r Ha!kev.!.ne başlan:.ı. _ iledir. . Hasa"l karısı Ballı ve Çöml oğlu Muhar- ise de, tabklknt i{n vaka nı~ tı~I~ 
_şuhaldebugunyalnı..:ı.:tımılyonracl-,cak:tır. YUz elE bin lira bedeli keşfinc!rn! .. Urnı bır nyrılıktlın sonra, yir.elam re~. e:!kaz altında kalmışlarsa dıı, köy giden :\Hiddet Umumi, yaptııt ı t~ebdt' 

dc~ınde alınan pamuk 4 milyona cıkac~{ mü!'ıim b:r kıcımı parti tarafından verile-
1 
uss:lıhat oiesa'< Trabzona teşrif etınele· lUnun yardım!le kurtarılmrşlardır. net'ceslnde alıı kfş\yi zan ıdtın~, ~kİ~,ı~ 

demektir. !cek ,.e bir kızmı da Trabz:mca temin olu-,ı~ h~lk .. ı ravl'ald~e sevindirmiş v~ kendi· lvr tevkif edllmişlercıır. I~ l\ıtl 
Tmzbon limanının yapılma:-;ı s:>n n::ıcal:::tır. Kaza ve nahiyelerde de yer yer. sı buyuk mer.:-simle karş• lanınıştır. llal- lgw dır pamug" unu ehemmiyetle devam edilmckte~lır~ı 1V 

mtiza.kerelerle tnmrımen tekarrür etmiş - 1 giiz .. ı pı:ırti tinaları yapılmakta:.lır. 1 km co1kun tezabü ·atı bir &7. sükUn bu !in veyı\hut katlllerin kim oldu~ a 
tir. Onun m~jdcsini Trnbzona aya~ b::ı~ar I Doğ:u diyarı c!vanmert halkı, bir iki Iıınca kilisenin öoüode kısa bir httabe tabii olan k anlı:ış•!acaktır. 
ba~maz verdım. transit yolu faalıyetıne ·yıldan beri partiye da.ha ziyade. ve d'\ha. de b'>lunrrak Trabzonlulara ve bütUn UCUZ 'Ol 
bu sene de geçen yıl oljuğı.ı gibi devam e-1 cter;n mn!'ınbbetle bağlanarak mcmleke - Doğululara yeni m jdeler varmişlel'dir. k k T b 1 1 l toCl 
deceğiz. tin °C'l önem~leıı de feyiz v~ inkişal;ıı::t Nutku aynen derc~diyo·uz: SeV etme için ra ZOil U ar Of ·a · 

. Maarif çalıı;ılmakadır. 1 "Sevg:li Trabzon evlatları, OkU}UilUil İeCİln JiseSl 
Bu mevzuju doğu dlynrı. ÇO''.{ geniş Uükitmet kon~kları, Erzurunı ~nıp,. k "Bngii!ı Trabzonun batla gösterdiği Müstahsiller birliği sekiz olnıasını isti~rorlar 6ecr 

ll"-'tvaffaklyet göst.ermi~tir. Halkın kültiıre inşaatı . ÇO. S Clk lrnbulden fe•ıka!ade mUtehes· k teli' 
olan aşk: ve iştiyakı bu kadar fe~akarlığa 1 Geçen se-ne ba.~la~ılan gnı-p .. ı?ş.:ıatı- s's ve müteşekkir kaldım. Bundan beş an1yon ~~ha. g~ti~tti Şimdiye kadnr birçok iktıs~Jll c~~, 
1 
:ığmen tamamen tatmin edilememiştir. n:n mühim kırnu ort.uye alınını~ ıdı . Bn ııy evvel bu slntın~da vedı'aşıı kt:ın r:ı- Iğdır Pamuk mustahsıllerı birlığl s!lttığı ler ydişlfrmlş olan Trabzon tec'.er b

0 ~ 
Onun için müemadiyen k{)y mektepleri 1 sene. fevkalMe t:ıhsirnttan verile~ 350 hatsız olduğumdf!n bahsetmiştim. Çok ürünü Tnıhzona h:s1im edeceğinden hu mezunları ticari mües~eselerde y ıe~ 
kurulmakta, şehirlerde b"iyük ilk mektep-' bln lira. bir in~:ıat kalCriferi -elekt~·~gı ve, zahmetler Ç'!kerek va çok ml\hiın bir; işl sürat ve emniyetle dahtt u cuz yapa- ! mıyo;lar. Zira lf s~ balinde ola~e~d 
ler yapılmakta, orta mektepler !lave c~ııı- 1 ~n tesisatı ile beraber en modern b:r :-.ıı - ameliyat geçirerek • s'ze, çok t~hlssür bilmek iç"n iki kamyonuna ih1veten bu okullarından mezun olanJ:ırlıt ,e lı 
mektedir. Yarın Tra;bzonda temelini at:ı.- 1 rette tamamlanacaktır· Tahm.lne nrıza_ro.n ve talıassUsle öz\c>d 'ğlm Trabzona n: ha .1 de ra 1 stau bul dan 8 kaınyon data satın edemiyo:lar. Bu yüzden An kar~i ıet1~ 
cağımız ı;se ve yar;ı1 başlıyacağımız Kars 1 artacak 5C - GO bin lira para ıle de ~tım- yet kavuştu:n. l alarak Eğe vııpurile Trabzoda çıkarmış- tanbula kadar gidip oralarda !ı)'oıll 
ll:se.31, ErzurumJP t>itmesi yaklaş:ı.n muaz-~kiln ol:hğu kadar yolları. meydanları. azı Bu gös'crilen te . "'h ·u d ıtır. liselerine girrr.eğe ml.'clıur ~tıııır~'"' 
zam öğretmen !.ıektebi maarifper·•er h:ıl- 1 çok meydana getirilecektir. Bu suretle. k 

1 
t · d vu -~u .. k vbe 

1 
ma_ a Kaınyonlaı· yak1Dda li{dıra g:decek- Fakat h'r genciıı mali vaziyeti 

1
,. w 

· ı . b'. ·ı yüz arşı u ı eme aha huyu fr vazıfe r B .1 ki' k k di ot"~ kın, maarif L)'~ıyakmı temin yol•mda Jıü - Erzurnm grup ınşaatma 11 mı yon "'ki 1 1d fi · hh . . 1 ır. u su:e e na · ıyatı ısm'}D en 1 gitm;ıl'.-e elverf.ıli olmadıö-ından, 1.t.t~ 
k
"· h . . • ·- • .1 . ti İ t başı·ca ınü - yu erm ş o. u. ayalımı va s atımı k d . k 1 •1 lS v o .. u..meti Cur.1 urıyenin vücuue getlrchgl bin lir:ı verı mış r. nşaa · · ı d h' 1 -· . k . . . ıs:nen e pıyasa • amyon arı.c yapa- heri bir ticaret memleketi o'all .1 111e~ kıymetli p...,~rleıdir. İstatistiklerin gö.>ter- 1 fettJşlik. kolordu, pcsta telgraf, ~alkevı. ~ a ı ~ üşunmıye~I." .slzı:.ı ıç n ?alı~aca-/caktır. Ucm benzin t9mint hususunda da tecim okulunun lise haline get't1 

diği rak.imlar üc yılda, maarif yük:elişi - 1 otel, subay ve memur evlerinden ıbarct -

1 

dım.ı urnrunuz:i,ı bır d~ta daha rnd9- ı stnr dard oyl ile görUşlllmesl nzerine 
ni beH'ıgat He i~bat etmekteclir. Vilayet- tir. - erım. 1 evvı::!ce Trabzon - Iğdır ara~ında tıaş ku· hararetle istemek!etiirler. . e gele~ 
ler;:,, mam·ir hu;m:unda dn {;österdi:..leri, inhisar idare.sinin, hu~ müdiriyet dtti- j Bii ün Doğu diyarı olduğu gibi Trab 1 rnş1 yapılan nakliyat 3 kuruıa inmiştir. Yakında Şrrk illerini tefl•Ş.. 80~~ 

· T b h \k d l Je:-ini işi!lihimiz kıymetli Kültur 1 ~ur y~k<-e.~ ~~ reyiz~l himme~ vr::. ~uvaffaklyı>t 
1 

resi ve dlğe:· mii.e~esat yap':.ıkla:·ı ~~ ya ~ f z ·m veA ,ra. z?n _ a ı da ıay~k ol uğu 1 Bu stırotl~ u("uzlıyan nakliyattan Attus· İ·"'· 1 • ıcatııı 
her turlu sitayış!n fevJ{ınde::ı.r. ! pacakları bınnlar buna dahil deglld.r. E~ 1 me<lenı -..e alı hukOmet yerd.m!arından tos sonunn kadar Kars, Sarıkamış, lğdı mızın genç •ı;ın ıu rıcalannı 

zur ımun yeni mahallesi bu rnretle tee ·"SL:S mahrum kalmıştır. haval:si müstefit olacaktır. re.caklarına ~üphc etmeyoruı. l j( 
Sıhhat lediyor demektir. Bu mahallerin yanı ba -j Celal Bayar hUkOını:ııi Doğuya ve Hitlerin hürmetkal'l 'n 
Sıhhat işlerim~z. e;l;i seııdt..ı·e. bakı - · "ınd~ muazzam ista<:yon binası ve istas - 1 kap~sı olan Trabz n 'çln büttln fedakar Şüpheli bir ölüm 10' 

lın:a, çok şuurlu v2 dikkatli ım istıkame· ~onun diğer teE"lsatı süratle yapılıpr. Bu 
1 
Iıkhırını esirgemiyec!klerlni bir kerre kadının Pragda baŞ 

almı~tır. M~~takanm 60 kazasının ı-::m.en ka.rsılıklı !n5aata viH\yetin yaptırdığı ve df ha vaad t uyurdu' ar. Sarıkamış, l Husu~i] - Selim ne hl- gelenler ı''~ 
hepsmde huküme:. doktorlarımız varcıır. t. kt. olduö-u yeni modern binaları s·ze müJ"de olcırak derhal sö lemek yesine takriben bir mat mesafede bulu· --~il!· ( 
A k ilk h ' t· d ı ·ı .. 1 ı ·· yap ırm:L :ı 0 Y I!an T luca kö U d 1\1 h d hl ı·b J> t'> ıı· l k IJJ• 

.:- er .zme ı .o ayısı e ~~nn ıa • go - inzimam edince, Erzurum un içeı•:.rt, t.ıın isterim ki Trahzo::ı limanı yapılmak Uze· uz y n e . e me o6 u - rag' ;, - ıt ere arşı rd~ ~' 
.rulen be-~ kazaya oa teşrinh:•del h9.'?mtl'l. b' 11. nzar"sı go"'-·toı·e,.,..kt"r 'red"r nh

1
min kı:rısı Yosma ölmüş ve lhliyıır hayranlıhı i!e tanınan İngiliz L0,.,,·~ı'f'-ınam 111· ır ı;e ır ma . ... - - ~ - · ·' ı . " ,. dcktcrluı gelmi" bulımacal(tır Erzun·m .. . . . 1 • • h1yeli kadının ecelile öldü..,ü hak 1rında d · sd"'l'ın kızı Mis Mı'tfo ··' preg ı·I 
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.... t 

1
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1 
b 

1 11 
h 

1
• ı Esasen Fransadan, rnretı mahsu<>ada Yırmı yı drnberl ıdeal ıttıbaz Etti- 6 ~ : "' ıu l~ 

munc :ıaı: a ıa111: :ı rnva . n.~ının .. . hi ·j nllfusa ilır.ühader göndermiştir. Fakat da yanında bir Südet Almanı "8 111oı1 sıhlıi ~e h,ıyati ii11lyacın.~ mümkün cl'in- celbettlğimiz_ meşhur m:ı:ı-ar ~föwo La:ı- 6 m ra~ transit yolu ,celal Bayar Mtld1e!umumiliğe vaki olan bir ihbar zeteci olduıtu h~lde uskert ıJll ,111 

ğu kncin: ct>vap ıerınektedir. Vilayetin ber de yaptıgı ve yapacagı ~la~ ve pr~ı.c- ~UkOmetı t:rar~n~~n bc~e a;ınmakla ben tız~rine karının ölUmü şüpheli görüldü· otomobille dola,ırken Çek zaıııt~· 
teşebbü>h il~ bu hrıstahanen:n kar.11.,ır-da ler dairesinde Erzurum ve ra zrm şz .1~· • e mesrur r a e u unu yorum. ğündtın tf hkikata el konulmuştur. f d ' 
hemen o~ıur. kndnr bliyi:k ve da'ha ıno _ ıerinin ınamnriyet ve inkisafını çok dık- Trabzon limanının yapılm6sı demek ın an tevkif edilmiştir. ~zeri ,r, 
dern clı,;e! bir h".\<;uaha~'e blilusı knrul _ ı:atle ve kıskançlıkla noktası no'.<tasına Trabzonun müh'ın adımlar atması d~- atacağ•z. Trabzotıu'l su meselrsi olmak Mis karakola getirilerek ıı · 0ro~f 

., · k · t · L • pro·eıcrinin kıı· mış, elblses'ı soyulmıış. hatta çı ~· 
mu;tur. Karaköse, küçük bir kasaba oıct·ı- ta ip etme:{ eyız. amoer . J me r. üz~redir. Be'klde bu sene nihayetinde 1 - 1~aı 1 ğu halde, elli yataklık mo:lern bir ha<;tn- ·başlanan tatb!katından. canlı bir ml<ı;,ıl lfrs1an · nizin tamam irış1alı için 9!0 şehre su·u imle edebilEceğiz. hl e ç • kartılmıştır. Uzerinde ~· 00~s 
haneye mali~< IJulunmaktadır. 1 ola!·ak. Trabzon şehrlnin tam göbF:ğinC." bin lira tah5isat Yertlmlştlr. Ve yeni bir 1 GijrülUyorki Cehli Bcıyar ve fs-net rin bir fotografı kı:r.m gözü örı ıırB 1 

Trabzon hastahanesi. Karajenizln 
1 asırl:.uın biriktirdiği imaret mezarlığı, en mUnakF s ı He n o k san J a r 1 ikmal Iuönü hükılmeti Doğu diyarına Ih m tıl:nıştır. t\Ils Mitford bt>:; saat soı ~'I 

kenarında gönilllere C'nrniyet ve n~at ve- .<jir~n bir bahçe ve park hrı.Ene k:mulmak- e~ilt'c~ktir. B~ h~s~ane içln h zind hu-' gd9n ehemmiyeti verın'ş'ir. Şüphcsiz\d !iye edilmiş ir, Ganç kadı~ rnıırıl sel' 
recek bir ~kilde yiikı:eımektedir. Bu h'l<;- tadır Bu park Trabzonun içt:mai v~ s,h~i kumetın, yanı sız n katlanacağınız bu bu işler yalnız benim teşebbfüümle ol- ğı bu ırameleden dolayı Iogllfı ıl 
tllhane bugün Tüııkiye cumhuriyeti d:ı _ vaziyetine yardım ed0cek kadnr. güzel b:r binay.l bir milyon yliz bfn lira gide- t maınış, Doğrudan d<•ğruya AtatUrk'Uo hanesi nezdinde teşebbl\sattıı vıı J 
~ı_Hndeki hastah~ne.ı,er· :1 hemP.°. e~ ~iıyiı-

1 
(;;;er .olacaktır. . • .. . c.e ~tir· Ilirkıtç g ü rı rn:ır a Lisenin teme- ; hlmmetile olmuştur. Bu ;ş~e b!ze düşen tur· 

gii ve en m~dernı olacaktır. Gumu~nane- I~te daha zıyade teıe:·nıata glrmıye·· lını atacağız. Trabzon evlatl(lr!Dın feyz hisse bind~ hir ve ctiğ"erl e rl de k metli G!iE3~~raa•aallO_,,.,.. 0~ 
de vilayetin teşebbiısilc otuz yat<lklı blı' re-k doğ"ud1 yapılmakta olan ışleı:in, ana I ve irfanına lı'zıMt edec~k olan bu l.ıina· 1 valinfz Yabya Sezııi Uıay ve al ıed 9 ş · cıB ( 
hastahane yapmadkt!ı.dıhr. Artuı~_hemen her hatıarı~ı göstermekle ~~ı.mhurlye~i id:ıre-,nın resmi ~üşa~ını dl yaparız. larınındır. B:naenaleyh Trabzo:rnı layık Bu g~ce nöbetçi e idi 
kazada ve her yer e sı hi j şunceler. ha· n!n dogn diyarına verdıgı chemm!yeti te- ırıılkevı İ"ın söz vermiştim Fvln old )1,. kl k . i l d "Cumhurı'yet ., eczaııeS , .. . . .. \ · ~ u5 n mev e avu~m · sı ıç n )rn e , 
yatiyet, manasında teH\k.<I gormektedıı. baruz ettirmek isterim, tah~isatı alınmıştır. Temelini yakında . dııa ed9rim. ' a...:.:ı:ıııaım:~Emcs: --' _A' 

=====-~I 

...... "l'i -

varaU'amış!ard•. lkiııi de ant hir hareket
le ttrkalıırma döndUleı'... Beş altı · adım 
t>vvel gi:çtikleri sahadıı şimdi l'Üksek 
bir kar kömesi duruyordu Kadri dişle· 
rinin ara~ından : 

- Çiğ dedi... 
zç,yaebin gözleri korku ile büyü

mOş~o . 
Ynznn: Semih KARTA J, - B'zimkiler ne oldu, altıtdamı 

RUzgArm akislerini dlnliyerek sü- neleri birbirine vu,,uyordu Z"' b u kaldılar ... Ne oldu bizimkiler? ... 

1 
. - • ..,yne on n Ka1rl titriyordu S s vtremedi 1-

künet içinde yürüyorlardı. BlrdEn Zey- bu hnl•ne ecı dolu ö ı ı b k d · • ya. 
nebta çığlığı sükuneti bozdu : . _·Al s~na blr gdezher e aşı.yodrl ub:i nız umuzlarını kaldırmak1a ikt:fa etti. 

unu... ım r z b b b"' "l. b" l' · · 
- Tutun diye bağırıyordu. d 3 hasta'anırsa işim"z tamamdır, eyne 

1 
on aşı uyuıı. ır te aş ıçınde 

Mlllazim Ka1ri birdenbire karların Sonra tekrar kafasını önüne eğiyor kalm;ş.ı. _ 
içinde kaybolmuştu. Askerler koştular ve şimdi daha az blr süratle yağan ka- - Ahmet. Ahmet,.Ahmet dıye ses · 
ve genç edamın ko1larıııa yııpıştılar. rın içinde yokuşa doğıu yoluna devaın lenmE'ğe başladı. Fakat s~s rllzkarın 
kaypak ta~ların Uzerirıde sekerrk bir ediyordu. Kadri yfoe öndeydi nererler fçlnde gaybo

1
uyor ve buna biç bir yer

su akıyordu. MUlblmin ağırlığına tah9m· I! bir pa·ça geride lra'm·şlardı. Tüteklerini den cev~p :orllmiyordu. Zeyneb geriye 
mUl edemiyen buzlar kırıl!vermfşlerdi. umuzfarır:a çaprezlamasına almışlardı bir- doğru dondu ve ç•ğın kapattığı kısma 
Kndrl bulunduğu vaziyette kurtarıldı. blrlerile konuşuyorlardı. Fııkat ne söy- kadar yürUdO. Önünde açılması kabil ol
sırsıklam bir hale gelmişti, tiril tiril tit- ledikleıini duymak kabil dfğildl. m!yacak kadar yllksek bir kar dağı var-
reyordu. Askerlerden bi 1 sırlından çöz- Bu sırada uza\tan gelen ve gök gü- dı. Kadriye de seslendi : 
dOğn çantasına sanlı beyliği çıkardı ve rUltUsUnü andıran bfr sfs işitildi. Rtız- - Ne duruyorsun orada .. (lalsene ... 
Kadrinin umuzları üzerine attı: gar hala devam ediyordu. Yolcular yü- Genç adam Z<'ynebe doğru yürlldü, 

-::--_ Hayd_i yUrü dedi... Fakat bu se · rllyü~lerlne de Yam ed!yorlarJı. Ses git· ?,t>yneb: 
rer onune dıkkatle bak. tlkce yaklaşıyordu. Birdenbire yo!u bir - Şunun tepes·ne çıkıp bakalım. 

M:ıtazım Kadri titremekten konuşa- 1 kar tozu kabladı. Göz iöz!l görmez ol· Oı:Iar nerede l'aldıler, altında iseler · kur· 
mıyordu. Ynzu mosmor kesllmfştl. Çe- . du. Ne Z9yneb ne de Kadri işin farkına 1 

"trma çarulnl ararız o zaman .. 

TopuklerHe yumuşak kaıı çökerıe - Sarın şu beyliğe iy~c~• i 
çökertc bu Üfak tepenin üz rlne çıktı'ar. böyle titreyorsun dedi. ..ıerlO. 
Seslendiler: Kadri Ees çıkarmadan ° 1ertl1 

- Ahmet, Ahınet... sırıl sıkJam olmu~ elbisesini gftıııı: ~' 
Boş bir kuyuya bağırıyormuş gibi. - N ~ yapayım didi şu b~ 

Karşı t< p~lerden akisler geJct:: Yürürsen belki ısınırsıfl• 
_ Ahmet, ı\bmtt .. gayret bakalım köye kadar. d ıııt· 1 

Yanyana yürü:neğe başla 1
0rt') D 

Gene seslendiler, gene akislerd~n neb omuJmadık bir ~eldlde f1l,ı 
beşka bir ş y duyamadı1ar. Bir parça kan ve iki askerin hayatına qtıl· 
geriden gelen n'ferluin çığ altınde k&l· çığdan bllyük bir tesir duyıtı0• dl)'° 
dıklan rrtık muhakkaktı. - Yt'.zık oldu çocuklara 1' ~~ 

z .. yneb: Köyden bir yardım temin ede'.~ o 
. . rabilsek onları... Dünya bert• .ıı 

- ~e yapacağız dıye so~du. Kad~ı: ıkadar sevinece~im. . . ıoı 
- 1 apılac1ık şey yok bence ... Bız Kadri kızarmış göz'erın1 

bu dağ gilıi karı ne eşeb1 1ir, ı:e de ye- ·çevirdi: f 
rfrden k ımıMatt biliriz. Olsa oba acele - O .nlt ediyor mtısun h:l.1~ 
edip kö9e yetişir, köylülerden im 'at Zeyneb: 
isteriz, o kadar. - Ne demek diye sord 11 • 1,!t~ 

Zeyneb do~u uözlerle ayağının altın- - q .k rd ~r ytıkün ~ltınd:öre ~ 
. . ~ . yaşaya bılır mi? Hem l.nzlrn ') 

daki kar klımesıne bakıyordu. bır kaz d t . t . oıııarrıı ~r· 
bl k .. k kt Ol bil b yar ım emın e memız, ,,re 

ma r ure yo u. sa . e unu ~ b'l 1 1 d r !' 
·k· k" \ b Jk" b" b rt 1 k' b" 11urayı aça ı me er ne ka a ··· J') 
ı ı ··ş e 1 ır a a ça ışını> ,a ır zaman geçar, bilir misin ?.. ri ıı 
kenara atablllrlerdi. O zamana kadar Zeynebin yüzü karıştı göıle ııı 
da iş işten geçmiş olurdu. Rüıgılr esi· _'iki kahramana bÔyle. ()!~~~t 
yordu, kar yağmakta devam ediyordu kışmazdı ... Onlar ö!cbiliclerdı, l 
ve genç mUlazlmln dişlerl birbirine şartlar içinde drğil... _, f 
ça·plyordu. Zeyneb; .:f.:. ... _" <-'rP 
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EN ~ON HABE RLERn 
Fransa ile lngilterenin arası 

birdenbire açılıverdi 

:J ---

Siberyada 7 Yıl 
e-a-y_a_z_a_lt-ın-·lF ransız gazeteleri lngiliz Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

Telrikn: -;-; 
Satılan ilk mahsul lğdır

dan yola çıkarıldı 
k iğ 1ır, [ l lıısusi J - IA"dır tarım 
tt dt kooperalHleri b!rliğinio ltalyan 

~~ Almsnlara sattığı pamuklardan 
~ Paıtl 22358 ldlosunu birliğin 
tndı öz malı olan on kamvona tah· 

Başvekilini şiddetle 
muahaze ediyorlar· 

ltlU ıderek yola çıkanlınışt;r, 
Kamyon lar bayraklarla donatı! · 

:1~lır. Köylü mallarının 1yi bir tiatlu 
lç~Ştcrl lmlduğunc!an dolısyı seviııç 

Çemberlayn Fransayı yalınız bırakarak 
Mussolini'ye boyun eğmiş! 

~dir. 

..........: -----------------------
Par iste ki beynelmilel 

Paris, 15 (A. A.) - BQtün Fransız ÇPmberlııyCrın beyanatını ıbımıniyetlı 
g-azetelerl İnsrUterenin yeni siyasetirl j 5u eUe kaydetmektedirler. Muhaf5z•kar 
şiddetle tenkit ve muaheze cim ekte ye parti gazeteleri Çemb'ı lay•a 'ın bu beya 
bilhassa (emberlayn·;n Mussoliniye ser- oa lırı pE!k isabetli l ııldulda·ım yazmak· 

maç.laf f0rU ettialoi te_b.8ruz ~tfirn:(• k.tt>, bu ~ÜZ · 
Pa _ . .. den r'ransız - logil!ı dostluğ u nun ö~dü-

~ ·I tls, 13 ( ,\, A.) - Dunku futbol rUlmek. l\zere oldugunu yazmaktadıılar. 
ıe t ilrınd_a :\1acarıa.r ~'elrnıılov;.kyayı bl- ~Jııdrld, 15 (.\.. A. ı _ Son iki Un 
~ artı uçte yenmışlerdlr. Çekoslovak· C . . . g 
'~ ile B .1 2 2 be b k 1 l zırrıoda uın\•uriyctcıltrle .:sı !er aras ·n· 
~1 rnı ya - ra er n mış er- d . ...... h • b 1 ,_ 'd1 t, ~f 1 1 1. 1.1 d .... • a CPryan c~.w n mu a ' cer ~o ... ~ı et 
2 · acar ar.a svcç ı er arasın a.ı IDC(' ı. b . -· O M 

1 
lil. il 

1 1 
&.es e:miş Ye uııler Hanmors · n yo!ıı ı :r.'J· 

llıiıtir acar arın ga ııyet e net ce ~n- ricde ileri hat ekdlorinA devam ctmi~ler· 
~ d!:. Bundan başka asi kı~utı 40 ka~ar 

.........._ _ h•:mıtıardnı:arı tayyaresinin yardimfl~ de 

~Dış SiYASA Teurt-l civnnnda hü}iik bir t2arruz yap 
~ nıı~ 1ar \'e hOl;:fünetcllere mUbfın zayıat 

fsp d · t verd~~~ş~e::~. ı:-. (A. A.) - Fı anko anya a Vazıye hrıırıahının bir teh!i~irıe gll re , Nasyo· 
SQ d DallsUt-r Poatrben cephhs!nde bazı tepe-n ereCe leri ve sevkıc 'yiş nok.tala~ını ele ~cçlr· 
lle k t k b tt• mişleı dir. za e es e 1 <_.:<·ınbol'luyıı·ın JH'~anull 

tedır!nr. Sol canah g:zctclui ise bu bcı 
y<ına! a k arşı bllaı..ı s ınu:ır!z bir Yıtzlyet 
lllmc-ktadıdoa r. 

Ban.ı•lon~ uiı·ılilf"t'tııi '! 
Ba·s:lon, 15 (A. A ) - B:ırs~lona 

dan:gayrı ınıın l a'l.ftm asi k taatı 
tarafındın ba 7.ı l.IUcuınlıır oldukça 
mühi:n Z 'lyıala s · b! p olmıış 'ur. 

lüıtalonyl'l <'f'l'Jwsi sııl.ııl •lll 
Sale ımnka, 16 (A A .) - Cu·nh Fİ · 

yctci'tr;D Ka tılonya c 1; h;s"ndell ı.:ur· 

vetlırri dl!n öllcden s >r.ra taııamtlc su· 
kut ctmJşt : r. 

İld İııuili/ u•'ıııbJ yal.ılclı 
Lo :ı~ra . !() (A. A ) Madr' d •len 

Hoylerln alchjtı ha?erlt re :ör .. , Val!'siya 
limanında iki İrıgllr z ıcmisl Fra • kl.ı;t:er 
tarafından bo:nb :ı rduma'l fdilmişli :. cı ;
milcrln ik iside atf'ş alm :ştır ve yarın ık:· 
l a1ır. insanca zayiat yC1 k tur. "on İsıı!nyadan gelen telgref haberhıri Londra, 15 ( A. A ) - Gazeteler 

'lttd gun\erde oralarda muharebelerin --------------------------

t~~tctıendiğlni bHdi r ınektedır. zaten ııa- Sabı·ha Go·· kçen · Balkan llkı ta ınani olan yağmur mevsimi geç-
~~ ~n sonra, Frnnko kuvvetlerinin ge 

\'ti ~•.rruztara geçerek, bu Jşi bir nn ev- turuna çıktı 
•lırıııete çıılışacakları bekleniyordu. 

Doktorun selis bir Fransızca ile 
söylediği laflar hepimizi müteessir 
etti. Yersiz bnlduğumuz bu tehdide 
hiç cevap vermedik .. 

Heyeti sıhhi~e 1 Onu bir kenara cckliın. A~ türkçe bll:yor-

Şlenuncrden bu mektu·>tı alır alnını du . 

vapuı .1a bultm a n dek tor Niş.:uıcalı Hit~<:- 1 - B:ınn bak Punnyot. d dlm. s:ın.ı 
yln . Ak.:.araylı Lütfi ve ten bir he.; et! ı:ıi1 -: ~lr mektup veı'Cceğlm. I •tanbulda bun~ı 
h !ye h:ılincic toplandık \'e e;;lrler; blrt>r ~ ıızerlnde yazılı adrese götiiriir ve cevnbı:r.ı 
birer göz::t.m gr.c!r<lik. Mal ulleri. ha .tslntı, alıp gel!r.:;cn sana bir R•ıı; altını Yar . 
kadın ları. çocukları llıtiynrarı r~ gnyı i Ve altının sarı yilzUnün sırrını 1J!ld! ~ 
m•thar lpler l ayırryor ve bir H.!teye i.s!mlc- ğımden cebimden çıkard:ğını bir lirn.vt 
r ln i yaz ıyorciuic . Kadınlarla bera:.ı~r m:ı- herife gösterdim. Panayot sanki nıest o!~ 
harfp sınıfa cin d ahil 01~.ı k-0calaııı. da bu <lıı. Gii!dü. 

lis teye ithal etti k. B eyn elmllel heyeti sıh- . - Ver de.ti. Ben götiırıip cevabım 
h lyc bizim lla zıı·lad ığımız bu listeyi esas get.ırC'ceğlın .. 
olara;~ el! n e a lacak ve bıı çerçi ve dahlli!l- Hemen bir kenara ç~kllerek u.wn bir 
de çaJı..-ın:ı l arını yapacaktı. 3!z bu i.)l bir 11:~ktup yazdım Vl' b~ımızdan ge<'en leri 
gün z.ırfında bltirmlş~lk. Zat{)n hastaları hulfısa ederek. anlattım. Sağ ım:ıuğu'11 , 1 zu. 
m alü lleri knJın ve çocukları yakından pe;~ ynkınJn IsLanbrla diineceğimlzi de 
t.anıycrdıık . S~nelerce arkadaşlık eLtlği - bildi1<llm. Mel(tuba gizlice Pana~ot~ı 
m lz için kolayca füte tanzim edili vermiş- Ycı d 1m. Alıp gitti. 

t i. Şimd i bir intizar devresine g'rmlştH~. B(·~· nt>lınild h c·,,·c ti sıhı.i, <' 
He~eti sıhhiyenin gel ıne-:;i bir cok mesel~- Ağıısto un iıçtıncü gliniı. ~ir İtaly-an, 
lerı ha ll et ın !.ş ve merakımızı ta t min etnıı:; bir J apon, bir Iııg!l!z ve bir Yun nn dok _ 

olncaktı. 1 torundan teşekkiil eden beynelmllel hc-
Şlemm~r ·yeti sıhhiye vapura geldi. Bu heyete b~n 

Bir g ün rıhtımdan kalkan bir motör ele reyim olmaın :-ı k şart!le iltlhak ettim. 
beynelmilel kız ıl h aç cem !yetl mmahha. ı Tanz 111 etm:.ş olduğııınıız liste muci bin ce 
doktor Slemmeri vapurumuza getire!!. mııayeneler yapıldı. Hiç -bir itiraza uğra
Beynelm ilel kızıl haç cemiyeti n::ı.mına bl- mndan kabul ejlldi. 
zlm va.z~yet im!zi halletmek üzere Atinaya Heyet artık ayrılıyordu. Mcmlek,.le 
gelmls ve lehhnizoe bazı n eticele!" elde dönecekler i tahakkuk etmi.ş olanlar gü -
etmiş olan dc"ıttor Şlcmmer vaz:yetiınizi verteye toplanmışlardı. Bunlardnn dok -
ya.kından görmek islem i.şti. Hey Mey Ma- torl!ır ve muharip sınıftan clmıy:ın bir 
ruda kaldığı bir kaç sa:\' zarfır.d,\ biitiin. takım zab'.tlere heyette aza bulun nn Yu
teferrilatlle h:ıi !mlzi kendisine izah ettim. nan doktoru bnhriyı? miralayı Filadclf iyüs 
o d1 bizi kısmen t esell i edecek :;ekllde şöyle hitap etti: 
idare! kelam etti. Doktor Şlemmer şöyle, - MemlckeL!n lze uzun bir c~:u~t lu-tr~ın Ancak bu~nya kadar haberler ta

~tı /etlşmediği için, hakiki vaziyetin 
ılı~~ duğunu iy"ce bilmiyoruz. Fakat bll· 
~eıı:n~z bir şey varsa, od !l Frank.o kuv· 
lıt111 tının mütemadiyen tazyiklerinı ar
~bc'~ta oldutundandır. Dün i&len bir 
~e 1 t~e hllkı1 ınetc' lerin Kata 'on ya çep

• • söylUyor:iu : yatı yaş::dı ktan son ra döneceksi n iz. I~ti-

y e11.ılköyılen hareket ederken Ba,vekıl - Gu n ari'i kalıine.~ı nczjlnde tlllUn -'rahat ederek keyfi nize bak:n. Zin'ha~ A-
T duğum teşetoi.1 5ler t.ımam!le m ü!':let ne . nadolud akl harek{ı.tı aıı:::ker!•yeye !~tırak 

Ve vekillerimiz tarafından Uğurlandı t!ce vermedi. M·ihaı:p vasf:nı a labilecek etmeyin. ~tseniz bile ~izim kurr.:ımızn ç1ı k·· 

ltdi~ın sukut etmiş olduğunu bildirmek· İstanbul, 16 (A. A.) - Kıymt t'i Kaya, Riyaseti ~umhur Katibi ~ ı. umts i 
~ara' 1Şu halde Franko kuvvetlcrintn tayyarccimiz Baya. Seblha Gökçin bu ve ser yaveri, lstanbul Valis1, lstanbul 
tııa e 0 na srirmelerine hiç bir mani kal· sabah snat 7,20 de Balkan turuna baş- , Komu•anı Emniyet Direktörü tarafından 
tııtı~·ıştır, lhlki de şu satırları ynzdı· Jamak üzere Yeşil köy hava meydanın· uğurlanmıştır. Sabiha Gökçfn lzmir yo· 
llıtrkı sırncta, CumburiyctcHerln hükOmet dan uçmu~tut'. :\leJ danda Baş ve kil Ce- 1 ille Alioaya gf çec • k oradan da S • Janl~e 
t1ı R' eııeri de Franko kuvvetlerinin ell· l!l Bayar, Hariciye Vekili Dokt ı:ı r Te\"· geçertk bu suret'e Bakan turnna de· 

~Çtniş bulunmak'adır. file Hüştü Aras, DahUiye Vekili Ş1lkrü \a'll cdecektfr. 

)tıin· atengdıe~ı1 l"•ılnk > erk Anı harbi- ·
l;ı~a~:n hUkümetcllerın harp 5anayı mın· İran Başvekili 
Çltdik olan Katalonya bölgesini ele ge-
t'daıı ten sonra, bu sefer Madrlde ve .o · "Hami diye,, yİ 

Maarif Vekilimizin 
Doğu seyahati l~ıi'c Yııtansiyaya tevecc!lh ederek. zaten 

loPta(~Yırdıkları Cumhuriyet hnkOmetl ·yaret etti• Ankara, !Hmust] Mııarff Vekili 
lıııı!?.d arının son ikinci kısmını dOşman· zı Saffet Arıkan meclis kapandıktan SO!l\8 
d n t Dıyarıha\tır nzeıirden Vana gelecek, 

;ı, emizltm'k lıtedlQI anlaşılıyor- Gemı· zabı·tanı .:erefı· ne o k 'V nversitc hak ında tetkiklerini yaptık-

lirıı!irndi birinci kısımda hu vazife bi· lskenderı·yecle tan sonra, DoQ'u vlliytUerinde de tetkt 
~ış katına devam edec·ktlr. 

ltıekıi; 1 sıra lkircl ktsma gelmeş de- bir suvara verildi 
•<!ditrankonun yakla1makta olduğu hts lık~o~erlye, 16 (A. A.) _ Hamid\- Yugoslav Başvekili 
"ele~~ tam galibiyetinin siyasi nklslerl ye Kumandanı şerefine tugnn burada R • d • 
~ltıışt:~leri · lse 4lmdiden göıOlmeğe baş · bir süvare veri'm'ş . hükQmet erkanlle Omaya gı ıyor 
l~t'" · ır k.~rre muharebeler sona er- K()nsolo.slar ve bütün gauteciler sllva- Belgrat, ı > ( A.A. ) - Başvckll 1 tılur •onra lt!lya hükumeti ispanyada rr de hazır bolunm u 1Jardır. Stoyadinovlç bugü !l refil(ı~IJ~ birlikte 

~'rt ~n g-önUllü~erfni ve malzemesini İskenc'&trlye, 1fi (A. A) _ Burada . buradan İ _alyay~ harek~t etmıştır. Baıve 
tjtaı d kecek ve hıgıliz · ltalyau muahe· t . - kil Vencöı!te bırtaç gu!l ~ald klan son· 
'<tkıt ; merlyel n:evkilne girecrkUr. O bulı~nan nın Başvekil! tuzun. Hamfdl· ra Ro:r.aya gidecek. Mussollni ve Koni 
IQ ba 'rnnsn ile İtalya aruında bir tUr· y&yı zlya-J'et E tm•ş ve merasım\e kar· Ciyano ile görüşEce ktit. 
g •ay şılanm~tır. Ha!llldfye KrovazÖ! ü yarın 
ı ihtıırı aaııyan müzakerelerin başlama- buradan ha:aket edecektir. ,. • • d · 
~'111 \·a~~l de vardır. Ancak Fransa bu l1 ılıstın 0 yenlden 
~U llıii· Zıfcden Çok rahatsJz olacağı iç!n - nimayişler Oldu 
l\~16ar i'~~:~eı:rin nasıl baş'ayıp .. nwasıl Surive Başvekiline KaMre, 1:1 ( .... A.) - Dıhlliye Na 

G ceğınl kestirmek mUşku!d•ır. 'J zırımn mecli.s'.ekt beyar.atı , Fili ~tfn Arap 
h\bertne dun gelen mühim bir telgraf Su ·kast mı , ıar• arasında baz• r umayıoıere sebep oı 
~tllıa Fransa ile Ingilterenln birdenbire l • muştur. Bu numaylşler yüzUnden bir Ç'l} 

itnı;~1~1n aç lmış olduğuııu bildiriyor. Beyrut, 16 (A. A) - Yı:ksek kom·, kı~!ştklıklar. çıkmıf, poltsler irÜÇlOkle 
~r, 1 srezetelerinfn logiltereye bUcum- ser bugün bir beyanatta bulunart'k Su- önune geç:nıtlerdlr. 
lnctı~,t'~~IDYadaki vaziyetin tıımamile hü-hlye Başvekili Cemil Merd ama su' kast . İngil terede Milli Müdafaa 
QOstcrj/ er aleyhine dönmUş o~duğunu ! yapıldı§'ı hıkktndakl haberlorln asılsız istikrazı 

A.c~b J ,, olcutuuu ve yalnız otomobille gt~·~rken Londıa, l6 (A. A.) _ SO milyon 
llıa~ ll a ,panya davası tam kapan- yo!un Oz~rinde bir kestane fiıeğlnin . dolarlık Millf MUdafsa istikrazı dün sa 
)etectk z;re iken mi kötU bir netlcı patlam13ıı mese.ıleslnden bafka bir fey 1 

et s de tedavlUe çıkırılmıo ve ıaat 
DIP!OJIA 1' t oJmaıJfQınt kayd,,tmttt'r. l ıl'.10 da 71ktln dtldu~ulınutlur. 

kimselerin bırakılmasnın ibunlnr Knt'lyyen mayın. Bızlm cephcmıı hnrp eder ve K:ı. -
mnhaliı idiler . Yalnız gayri m uhariplerie ınra el!mize es:r dii~enenlz lrn kkll'lı7.d a 
i !ltlvarları. maltUler in ve ~:n rl:nlarla ço - hnyıılı olmaz. Belki memleketinize tekrar 
r ttlcİarı scı bcst kalabieceıı:lerln i söyle - \'e miiebteden dönemeZ!ln lz ... 
dile r . B u netice t abiatile hi<: yckt::ın iyi - ' Doktorun seli;:; bir frnnsızca ile ~öy
dlr. B"ı de ka bul ett!k . Diğerlerinin ıtal- !ediği bu laflar hepimizi mUtecs~!r e tti. 
ya tarafındn.n muhn fazası için tcşeb':>lic;- Yer.s:z bulduğı.ımuz bu tehjicle hiç cev~p 

. . k d . arip veımEdik .Giiv·~rtede b'.r ölli cvl sUkü tu htı-
ler ynpıl:h. H a rp bıtınc1eye a

5
ar ... m t:.

1 el kt\nı ferına idi. Heyet azası hazır b"tlunnn-. 
esırıer Italya. ellnJe bu unan aı .... tınya -

· d d , hafn1. ~ ,. !a rı selamlıyarak avdet ettiler. 
\'nrıııdaki Azinara a .ı ~ın a. n.tt. ·• - , 
dlleceklerdir. • (Arkası \"ar) 

Bu h aber t abi:Hllr vapurda yayıldı. 1 
---------------

' Ke n diler inin m elekete n" det edeceklerın - i 
den emin ol:ı.ollen ler sevinmeğe ba.şladı- 1 
ıar . italyaya. gönderilecekleri muhak'!tak 

Vali Akif Eyidoğan 
Karsa döndü 

olanlar da yenı sefalet aylarının tekrnr ı Kt:rs, l Hususi J - İzi nle İstanhu1da 
geleceğin i düşünerek heyecanlandılnr ve 

1 
bulur an Kars Valisi Akif Eyidoğan 7 / fı / 

kederlendiler . ~ ) 9'J f\ salı gnnii geldi. Vali vekili Arpaçay 
Pana)'ot 

1 
kaymakamı B. 1\ktan ile jardarm~ kıtası 

Bu sıralard:ı. ben aı;len Erdekli bir mm Komutanı Asım Bat ı >r, Ziraat ve 1~ Bau
o!an Panayot ismi nde bir zat ile ta:ıır. - kalan d "rcktö~lerlle TUrkofis l\füdllrU 
mıştım . Bu Ist.anbnlln Atın n nraS1nda ~c- ' doktor Naim Ô3teim, C. H. P. l 'yönku
fer ya.pan Vlk t.orya a. Jlı ut ak bir gemide rulund~n H • if Mu:r.cu, l<a1 s Belediye 
kamarot olarak çalısı}ordu. P ireye gel!p Heisi M. Beğ'atı r, San1ırnm ş Kaymakam ve 
gittiği sıralarda ııman d:ı. blr v:ıp·ır clolusu tel diy~:Ba ~kanı Z O~u1 , .Ja ndarma Komu 
'rllrk esirin~n m evk u f tutuldıığımu öğren- tanı S. Ba!anir. C. 11. P. Başkam llas ıın 
m is ve bir s andalla tu gem inin y~nınn Kösrnğlu , Parti ve Halk.evi öyeleri Sa.
kada r gelip g:tm!ş. Bu c.:nada içer ideki rıkamışın Knraurgan n a h"ye merkezinde 
esirlerin pe'.< kılık kıyaft:~ fıkarası c'ldnk- ! !bayı ka•şı!amak Jçln otoreohillerle gi
Jarını göı'llnce bir seferlı1 Je l "t:ın'l:illldan derken Z'!kköyünde karşılaşmn'ar, lıir
kiılliyctli m iktarda fes gctlnn l" ve tunları l ıkte Sarıkamışa gelmiş~erdir . Kasaba 
sstmak ba1ıaneslle vup•ınımtW\ glı mist!. ır.ctbslit d 1 telECJ=ye erk.Anı ve m:mur
Blzdek i kıya fe tler de hak!kntt>n görii1ccPK lar ve halk1a J bir karşı lay;cı kiit!csini 
bır : eydi. Kim lm i'!:1C kalpak. bnzmmd:ı gören İl hay o to n abillerini dwdıı rmuş; 
en veriye, bnzılaımda fes 'e hnttn ~'lp - Uç aylık bir ha.;;retle yollarını hek.leycn
ka... ! ıerin s f ın im iye t le oyrı ayrı ellerini sıka-

Pa n avotun getirdiği fe.,ler k:11Jısıln • rak hatırı uır: ı sorrr.u~lardır. Y eşli yurt 
rak satın ·nlınmış',ı ve kur naz kamarot. bu lokan'Hsmda şere fine hazırlanan ö~le 
ticaretinden çok memnu n olmuştu . BPn y : rm A"i Karstan gelen konuklarla blrl'k· 
de onunla bu alı ş veriş sırasınja ahbap l (} neşe ile yenildi. Saat 15,30 da Sarı· 
olmuştum. Bizim için memleketimizl ı> kamıştan ayrılan ilbay Ey:doğan Selim 
mektuplaşmak imkanı yoktu Dışarıya n&biyesi nıcrkezlnde ü~·üncü bir grupla 
mektup tönder;;eJ: bile orad 111 gl!lct·ı'l: karşılafınış , burada dn bir müddet dura. 
mel<tuplaı· bl.ze ''er1!nuyoro.u. Bu itiblrl 1 rak. yo!unu bekleyenleıle gOrnımüş, su~ 
)laınarotıan i!tlfi!.de ~tm.eii dUşündüm. 17 ~SO da Kana ıelmttlir, 

\ 
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AGRI VİLAYETİNDEN Şehrimizde şiddetli bir 
müca ele başlıyor 

Trabzon Belediye 
riyasetinden: der~ııoe· 

1 - Eksilt mey(' konulan iş ı\grı Vih1yE ti merkr z1rde yapı 1acak beş · 
li ilk. okul binası. ~ .. . . , kuru,· 1 - Belediye öniindeld, meydPn pa· 2 - Bu işin ke~ir bedeli (-14512) kırk dört h'n beş yuz on ılo llrll 2H .. llll!IE!liiilmlll8BDl!ı:&s.S:CIZml!lilllmHS .. iml!!llm ..... 

rckeye hıhvil cdilec~ktir. lşiıı mikdarini tur. 
({''stf:ırafı 1 iwide) 11ftıımgelir. Erzurumda en çok şayak ve muhtelif a\rsamın vııbidi fiathırını ve il - Bu işe ait şartra'lıe ve evrak şunlardır. 

('Öst tarafı 1 lncl4e) ls~ıfcdi!ir. Fakat şayak hem da~snık~ şeklini gösteran evrak, her giiu Beledi- A - Bayındırlık işleri genel şa-:-tnamtsi r"tnni şartnıune 
Jo:n:ııı·nın ıwclt•n 1ı:ıhalıdıl' "! sızdır, _hem d.e pahalıdır. IIalbu kı hal yede biH\ bedel crfiri'ı1ebilir. Keşif mik· H 

k 1 kı ı ~ rl d " C - u•ııısl şartnam~. 
Erzurumda hayftın ni~·in bukacldr 'ı ı n g~_Yf>C"ğ°ı ~f'? n sa am 11 ~n .an a darı !J.093 lira 2a kuruştur. n - ITulı\<;"İ ke~ir mu\:a\·elennıne rrojPsi. 

P"balı oldui!unu an\ 0 mak ıcın, ''\'Vel! ucmlubundan da ıstırııde etmesı ıcabe· 2 - J\1L"ın"k,·ı·a. ar.ık eksi.Jtı11e "· tır~ · ·11 let .. _ " . '" " · \' ,.. Jstekliltr bu şartraıne ve evrakı Vilayet cncOmf'ni kalerofndf' görelı r · tıl • 
ticaret odasının fikir ve mutalealnma dar. tile, 21 · H · 038 S lı g:llnü saat 15 ele •1 - Eksiltme 1 ·7-9:~s lar'h;nd<' Cnma gfoü saat 15 de A.rrıda Tlliktıaıd 

· k k l\fahı 11twt işinde, orman idareler'nin 
ınUracaat etmfğt nıııvafi · hıı:du · Belediye Daimi enciimanir:dc yı:ıpılacak· nası içind;) Vilayet C"nciimeni odasında yapılacııktır. 

,1 icııret odaı;ının bu mesele hak km aldıkları tedbirleri güz önUnde bulut:- lır. 
1 <lu.·mak icap edı>r. Bu icla-o:ele.r, mah·u- 5 - Eksiltıne kapalı z ,rf usu ile yap1lacaktır. kıl' 

dakl umumi k8naatını f U ruretlc lıula"a 3 - Muvakkat leminııt: H82 liradır (i - Ellsiltmeye gireb'.lmek fç'n (ai1H8) üç hin üç yüz otuz sekiz lirli -42 ı 
edebiliriz : kat işinde köy!liye son derece sıkıntı etıııC' 

vermektedirler. 4 - Taliplerin, Belediye fen mü· nt'i m•1vökkat temi.1'at verilm!s! bundaıı. lıaşka aşağıdaki evrakları ibrıı:t. 
« Evet, Erzıı 11mda h yat pabalıdır. d l x.u ct 11.· r t k'l"t d Mesela köyliiy.:! tam mcvsimind~ · ttr U& ·nen veya "a ıa eş ·, ı.ı ın an lazımdır. l~ 

Biz de bu hususta şimdive kadar tetki· 1 1 f )lrıı 
- k" müsaade v"rilmrz. Bu yt"ız.J('Il ı"hlı"yaı· alınmı.ş olup_ pı_l'<'k<'.in~a::t i nı. yaptık a.rı- .\ - ~afıa Ve'-raletiıden alınmış 9:~8 senesi için mulclıt-r yirmi h n 

katım: zı yap!Ilış bulunuyo;u'f.. l3u tel ·ı· ' 'J \ ı 
a.Ylarında ş€hre mahrukat, kHestelik vo

1
ra daır ehh.yetı rer:nıye vesıknlarını ıb· miiteahh\t ehliyet vesi!r"sı. 

kntımız, Erzurumda yağın, etin, ekme 1 ı · d 
ıl kömür \·etişmez. Bu yüzden d 3 mahru- 1 raz etme erı şarttır. I! - 9;m yı ına ait tıcaret o aq veşikası t 

<"rın , ş!!keria , peynirin, ur.un, h umum ,J (No. 412) .A • 4 1 · i d~r 
b kat ı:: t b"tt b" ı ı olur Orm"n j- 7 - ş bu inş ıatın yirmi bin liralık kırnıı 9:18 yılı lıillcesitd~n ve yırlll ıı· mahruk ııtın . şııyl!l\-ın pahah sıı 1 ıldı~ı neti· ... <ı ışı 1 a ı pa 1111 · " k. ııı 6 ı· ı y • k' t d evvel bin heş "ÜZ on iki lfra 28 kuru<tlllk kı~ımda 9;;9 yılı lıütc~9indt>n verile(·~ ce.siot vei'mfştlr. ( are erı s~v ·ıya ın zamanuı an ,J -ı 

n l t · d"' l S"' f tlc i de f~J'. lf J'I{ JJI J 'i/r( //('/ İll<ff JI • sis atla iki seney(: ~arılı mukavele He yapılacaktır. ,.afi Ye 11 .. ~niı· v .. p· masını emın e "'rer "• ıa rn ,, •. .ı · . . 
t li t "'l d ı.· ·· h kl Btı inşaat 9:J9 yılı Eyilıl son undıı bflfcPktir. ~t 

l ~vvela yağ nıesc!eslni ele alalım: ıay cne.nu e eceısıne şup e yo . ur. Ahpisor, Oltu yo'u1 üzerinde •Hi d ı iı ~a · ı ı d h ı ı t k H - Teklif mektupları yukarı a dürdüncıı ınadd"1dt• yazılı saallan > ·tc 
S .. lı"rdc bikaı· ''a!!'.cı pivııssyı elierlnde . . - •, rzuı uın a ~ ya ı ucuz 8 .. ~a ı 800 inci kilometresinde ve Oltu kasabesı 1o> •:ı 1 

' Y J .. J Ti t , ı k ı ı evveline kadar en<üınen riyrsetine rral{bıız ınukabUinde verilrcektir. ros· .. ol· • k d 1 n l t k'b tt"k[ i ıçtn, cat·e ouarnıın } u · arıya lU asa ı d h\I' de 20n ·ı lira 7•1 kuru1o1 bed,..li ke· 
tut.ına la ır ar. nun arın a 1 e : rr · · · rıı. · k ti · k b a 1n _;,· • ... verillct•k ıncktupıarın nihayet cl~rdüncii maddede yazılı .SH<tla haclar 1!eınııŞ 

l d .. B b" 1.. "'. .., 1 .. ı:ıtığı;ııız ıı..ır ve ırnaa erır.e arşı, u itil kö .. ü ııyal.\l · rmın tamiri ve vh 
usu ~u uı. u ır .. ıç ynf;<.ı &

1
uz akya işle alfıkadar olan diğer mt>kamların cıa , ş bpllnın .11

• ' • • u ·k k .
11 

ma!!ı ve dış zarfın mühür mumu lle iyice kara: ı'ınış o'ıııası htzımdır. 
rında şehre o·elen v<<'rlan top ama ta· • . ıs ıp ta yesıoın ır.şası aç c sı m'i k 1 1 k 'k ı k b 1 ·-s·ı 4 3 

l'> J "" elbette haLl clUc:tıncelerı ,.a dır "I·ık .. at • k 1 Posta nı · u ıu eca arcı me er a ıı ediJınez. (No. :,ı. 
1 1 1 ti • il d I b k k · .. 'r · "' ~ • usıı · ü ile eksiltmeye ·onu muştur 6 
<ıra". J ıı a yo era e. anı u ıra art , .. . . 

1 

· · 
k - 1 . 1 _ 1 k x. llukı1metfn arzusu dalıılınde gıda ma<l· 1 ·- Eksiltme 21 Haziran 9'l8 Sall 

oy ere ınsan n gm:c erere - Y85l l 'CU Z l . . . . . l h . . E v·ı.... t l\ /r tb d ·---~ · l \ kt d l y 1\-l tı' tle de erinı vcsaır mlıhrcm ıh'ıyaç arı mu . gtintl s!lat 14 de hük.ünıet konal'rı _____ .... fZUfUlll l aye lV13 838111 3 -
rıyat " a ma a ır ar. al> ar u sure k" 1 . . 1 ,. , . • b 

1 d kt . 1 , , d 1 .00 t<' ır erın elınden kurtararak, n~ c1lı iç:nde~vililyet daıını 1 n~l\men oda-;ınd:ı l ."J. 
top an ı ao sonra, ıu se.er e çı .. l k 1 1 · ı· . ·ı · Ba~lıl\. J)untr ve El · Jl(lnlurı, lk!tcr, Fatura. ınalilrnz. Ct• ' . . d .1., d'l k ta-" -1• ucuz alrn8 · o duğuna göre, e hır ığı ı e yap:lacaktır. _ .·,e 
lllık. ydağkı vesaıre e ~ ave e ı ckre lrr.aı;."Ştaş u'ınacak tedbirler s-ıyeı:indc hu gayeye 2 - İstcklilnr bu iş~ ait evrakı keş· l{arl\ Jzil. Aııwle lrnı·n<•si. E' raf, ı,aft•ıııJcri, :\luhası·hd llıı"u~ı. 
o un u tan rnnra. pıyasaya ~·· ı::rı · · · ·ı rı • ·• h • kt . .. .. .. -.c ~afialaı·a ail Billınıuın En·akı :\lathııa, Kilah. Ehli q•tu:ııııı'• . kl . eıışı ecr-..{ıne ş•1p c yo .ur. fiyeyi daımi encuınen ve Naha mUdurlu· ,J 

~e k~ndı ksyfl.erine göre koy~!u ·:ı~ ğiinde okuya billrler. 'Sıhhat "'' llih i~Pl Cfızdanltu·ı 
fıat O zerinden satıl~1akta<lır. Bu . ş ~ !" HAVA :~ - :-.ıuvakkat teminatı 168 liradır ucuz ve NEFİ s BİR su RETTE TA B l 
piyasası !JO · 100 kuruş ara~ınJa ıdı. 1 1· t klil • . ·tenı· 7 5 

d . d'l . - s r. er resmı n-az... n .. . cJ .1 1 . . 1 .. 1 1ı·ıi•'• 1J 11:> k" E d lem o trg~ış e ı 6 n~ J lnri<.: \" il<\)etlPı·ıl<'n 0(.111 <·ı·ı t'l'C \ '-ıımı·ı::; t·r s111·utlt• i ızaı· t'• 
a u 1 rzurum. a 

1 
· fli . fj _ 938 saat 8 Rapora n:l<) gUn ve :ı297 sayılı nushasında çıkftn 

memiş ~affı'.. h~. fıaltan daha ucuza sı l- Hava tazyiki : 619_1 tallmatnan: cye giire vesi\ra\arını haz·r· lllummm•lillilı:i.'l!I A1re~: Erzurum· Vil;iyet Matbaası ~ 
mak mu~\undu~. . . ,. ,. (Deniz sevlyA.sl): 7fi2 o !ayıp birinci madje de yazılı giin ve ---------------------

y l Pe Dr ı ·ıcıe ac.:a~. yukarı · AGRI Vl.LA" YETl.NDEN er ı Y 1 ş · "' k' Yiikst:k .suhunt!I : 'l.'2.7 snatla vllayft (aimi cncliınenırıe mUra· 
ayni vaziyctıı•ıli r. Peynir t=c reıi de ~ıeş Suhunot : + 15 7 can•lr.n ilan olPııur. • (No. :;9;;) •l- l 

f' 
on kişlniu elinde kalmıştır. Bu kış l ı lc· l.'HlşüK' suhunet : 1 !l O 
su 50 • 55 kuru, aınsında ~atılmıştır. Rutubet : Y. 61 

1 - Ekciillmeye konulan iş Ağrı VıHlyetl m 'rk .. zinde yapılı:ıc':lk on iki 3Y~ 
YB~ ve ııeynit- ş>?lırin ııdu madde· Ruıgnr : ş ·ın lişı.ırk.iden saniyede -1 1\1. 

l•k yeni depo bir.ası ııır · 
'2 Bu l·şı·n kP"·ı r lıt•dı..ıli 97HO doıız hin yecli yL"iı otuz bin lird 21 ylrılll h!r kuru7 

Erzurum, Pclan düken, Hınıs yo'ıı - ~ "' 

~·r:lfJ'lflll l'ilfİJ/<'f i11tfr~J1: 

lerlnden en mUlıiın ik1sini tcş'dl cc!tr. Rüy~t : Tam iizerind~ :W7R lira 75 kuruş bedeli kc· :ı - Uıı işe a;t ~a~tnrm9 ve evrak şun 1ardı r. 
Tka•et odtısı, hn iki mncdcnin tımft : A~·ık 

ucuzlatılmnsı imkiinırıı du şöyle dii~ünii · _v_~_.ı•._:_v_o_k. __________ _ 1 ,\ B·tyındır'tk hleri <ren"! .;a rın ııı :si. şirli Ah~ap kı:ztk'nr i.iz<"rine r ışap çevk· - ' ' · · 6 .., 

yor: Yf ğ" ve pt'yntr lıflı 11 ınelıal Kı• ııa ııda 
satılmal·dır. Rıı ıuıl yF~ı dU~ii re nletln, 

sonra da yl\ksek riyntll' ırn•a ıılarm ıhilk'!· 

rına mani o'ıır. 

... , ritltl!ll'l 

Et fitttlsrlne gelire', mı 1 tt ~·:ı 'D l'.1. 

hayvan ihracat merkezi oid•ı~u Jın'df', 
Er1.nruın l11lkı c·ti pahıılı yemektedir. 
Ticurct od;srnm Erzunımda eti d;ılı:ı 
'.liyade uc·uzlıilınak husundaki fıkri, Be
lediyenin bu işte ıuiih:m lıir f'ımil ve 
muessir olacıığı merkezindedir. Ticaret 
oda~ına gore, Belediye h<ıyvan .salışın\ 

mezbı-:lıedıın alacağı !-iklet, <lel'i v.:. yaQ
fıatıcrini ele gözetmeli, odadnn dıı fial 
gJ:mık narkı ona göre teshil etmelidir. 
Ticaret odı:sı koyun eti 1 1e ıı ııarkın 

\; aldırılma . ı \'e bu satışın rckttlıt'le terk 
edllmesi mü la h ıtzasındadır. 

Eknwk 'c• 11 n 
Ekmek ve ur, ayrıca ehemmiyetle 

göz önüne alınacak diğer bir meseledir. 
.Köylıı buğdayı koruma vergls!ni tediye 
meseleslndrn kenr1isir.e en elverişli 
yol lan gi1mekte ve şehre un yerine 
tıu~day getlrme-ktedir. Bu sur<:tle köy
lerin değirmenleri boş kalmıştır. 

Bunun üzerine ş~1niınii'.de elli ka· 
dıtr ıılartar hirleş•m:k, hu değirmeı:lerl 
ktralamışlar<lır. Bu değirmenlerden ~:ı· 
kanlan unlar mahlut bir bale: getlrll
mektc ve gene bu alaflıtr trustunun is
tettiği fiat üzerinden rırınlaru verilmek
tedir. Bu yUzden de ekmek ve un tiıll

ları pahalıdır. 

Ticaret Odası fırın adetlerini de 
ıelnfn ihtiyacından fazla görmektedir. 
Fırır.c:lar da masraflarını korumak için 
ekmeği pahalıya Eatmaktadırlar. 

Köy:iint\n piyasaya un getirmesini 
temin etmek.. mahlut unları yasak et
mek, fırın adedini ızaltmak ve tahdit 
edilecek fırınına yoğurma ınııklnelerl 

1 

koydurma ekmeği _hem te:ni1, hem ucuz 
çıkarmağı temin ei:Uci tedbirlerdir. Bu 
suretle halkın en hirincl gıda maddesi 
olan ekmek nefis bir tarzda pişmiş ve 
ucuz ntılmış o!ur. 

~~k···· 
Şekere gelince, Ticaret l >dası bu 

ha valtde sarredilen H us şekerinin Erzu
rumda on kuruş fiatle rıızla satıldıA-ı 
kanaalındadır. Şekor işinde halkın alPy· 
hine bi.ivük bir ihllk iir vardır. Şeker 
narbı h~r l\ç ayda lılr Belediyeden ve 
Ticaret odMındnn tayin edilec(•k b'r 
komisyon tarafından tayin edilmeli ve 
en ziyade sarfedilen Hus şekeri lizcrln· 
den narlı konmalıdır. 

Sıt'ıllk , •• ıııahrıılrnl .. . 
G da maddelerinden· başka, halkın gl
e cıttni ve )'&kac~aını dn düşünme1' 

E":. ıu · ıuJ1 J il dyf1I İll tlt' n : 
ıııo köprüsii in~aatı açık eksiltme iisıılu B - Fl' onl şartnanw 

l C - 1 !ususi .. carln ::ınrn iltı c-ksillıne)·t' konu muştur. ... ~ 
ı ı·:l:csiltm<· 21 f l ıı ziran 9.!8 ~a'ı 1) - Hulasai . Keşir 1·:. :\lıı'<avelcııa•re Prnjesl 

Ahpi~or, Cıltu yolunun 31 rno in- 1 1 d ·ıa d · t .. istekliler hu ~~rlnaıııo ve evı a" ı Vililyel enciiıneııi hıl~nılrıd" . . . ')') 1 . . 1• b. gi'ınti s al • e vı v<'t uım ennımcn 
l'I kılooa:lrcsınde __ ı:M tı,ı 22 "uruş e·ıodasında yapılacııktır. irıştut 9;\lJ yılı EyhH ayi so m1 da bittC'ektir. 
dell ke~itli ~ 80o ınr:lrc açıklı~ııHla ı 2 - Mu vak kal teminatı '.!.!19 liracl r ·I ı:ıcı.;il!ııı ~ 1-7-9:)p Cunn giinn saat 15 de . .\[rı HOkuııl!l lıiııası 
a~a'<lar~ ~ar~ir tab!iy~si alıı;~p aıd_os 3 istekliler bu ip ııit Pvrakı keşfi· Vi!ay~t ercümeni od:ısır.<l'l yapı'a~~ klır. 
köp.rOsu ınşaa'ı açık e~sıltrne usu'u ılc y~yi v;layat dııiıııi rncümcn ve Nafıa S - I\k m) a~~ k s ıret ile yapıl acaklır. 
eksıltmeye konulmn lııı. ııılldlirli.iğünde OkU\a bilirler. ı; - Eksiltmeye ~(r~bi!mek i(n <7'29) lira (7tiJ kurt!} ın11v;ı\ck 

1 - Eksiltme 2 l Haziran !ı:ıs Salı 4 - İst ~ kliler ~ts7ıİ gazetenin 7.5. rilmesi bu · da:ı l-ıa~ka <tlllff d•ki en kı i lnız ı• ' ıılt'si lii'.1.11ııdır. 

\~ 
tcınln~1 

giinn sat1t 1 1 de vilayet daimi encümen 1 93<i tarih 'e :.297 E:nyılı nushafınuıı çı· J\ - 9:rn yıl•rcı ail tıcHct ocla ;ı vesiktsı. ~ t~b 
odasında ynpılztcttktır. ı kan tıılirrnlr.ameye göre ve~ika·ar.nı ha- 8 _ :\1'foi miidlirlüğiinden alınınış 9:1~ s. nı.:si :r·n mıı ' eher b: ş hiu Jird nııı 

2 İslekli'.or bu iş~ aH -.:vrakı ktş· 1 zır~:l''ll> tirinci m:ıdde de yazılı e:iln ve 
J -- hitllk ehliyet vesi}·ası pr 

fiyeyi daimi eııcliınen ve Nufıu müdür 
1 s:lnttıı vilayet daiır.i encUmenine ınii ·a 7 _ İş hu in~a'ttın (4250) liralık kısmı 9;{~ btl'c•o;lr.de 1 ve !54SO Jirıı :21 ,pr 

lii~llode okuya bilider. 'ıc;-:ıtl::ırt il!ln ohınn:-. <No. 89'1l '1"4 ruş'uk kısTıd~ 9:\9 bnıces·nlen vr rilecek!il'. Ve iki seıı~yP ssrılı m•ıkttvelt') 
:ı - Mııvukkat temin alı 171 liı adır. ' 

1 D · · d 1 1 l ( No. :ıi9) :·'.1 
/ 4 - İstekliler resmt gazetenin 7 5. Eı·zurum cra aıresın en. acat: ır. ~ 

9;11; tarih ve :ıw7 sa}ı'ı nıı ~lıasi!~da ~···l 18 6 9:1H Cun·a tc.ı:;i ~iir, ü sttat slkil -------- ı 
lcan tallıratl!aıueye göre vesikalarını ha- de Oiircli k<ıp sındn tin bir çeşit nıağa· Erzincan nhisarlar müstakil 
zırlayıp birinci m.:dde de ya7ılı gün ve zasında hırdavat ve saire S!'llıla<.'ağ ndttn 
caatln yfülyel daimi cncüıııenine mllra· taliplerin ayni saatla f

0

a l •ş nı mıırıına müdür lüg" ündenm : 
saatlmı ilan olıınur. (l\o. !195) 4 4 müracaatları ilAn O!l!ııur. (:\o. •J.10) }'~p 

1 ~ ş~r;namc ve prnj~ ı i muc'bince Plümq· kıızasındaki .\~a tuıfncındt.1 

Erzurum Vakıflar 
'l'ahıniıı bedeli 

L K . Vakfı 

80 
GO 
45 
Gü 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 

30 
20 
15 
40 
24 

150 
500 

12 

12 

60 
45 

30 
25 
15 

60 . 
80 
30 
40 
10 
20 
20 

90 
50 

Kadı oğlu 

Hacı Kı\mil 

> > 
H:ıcı Mennen , 

) 

> 

> 
> 
; 

> 

> 
Rııkiye H. 
Mlin1fc H. 
Dolma seven 
Murat Paşa 

) , 
Şeyh oğln 

Hacı Cafer 
Mnn:ıv oğlu 

> > 
Habip er: uıyn 

> > > 
> 

) » >. 
Hacı Hüseyin . 
C:ıferiye 

• 

Hacı dede 
Mazbut evkaf 
Tuzcu camii 
Kazaz zade 
Zeynel C. 
Hacı Mennan 
Murat Paşa 
Cennet zndp İsmail 

. ' 

Müdürlüğünden : 
:\lnkii 

Yoncalı!{ 

Emir Şeyh 
> 

Gürciı K. 
Kavaflar 

> 
) 

> 

» 
> 

Murat Paş[l 
Mehdi ef. 
Arabkirler 
Gürcü K. 

> > 
C:ı.feriye 

Tebriz K. m 
K.a vaflar 

> 

Tebriz K. 

> 

> , 

Kevelciler 
Cumhuriyet 

Köse Ömer 
Arabkirler 
Tebriz K. 
KaVhfl:ır ., 
Arabkirler 

Gtircii K. 
Erzlnc::ı.n K. 

No. 

1 fi 

3 
26 

230 
23 

24 
25 
26 
28 
29 
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Yukarıda muhammen bedeli. vakfı, mevkii, nıımarnsı. cin i yaıJlı :ı.karat bir se
ne miiddetle kiraya verileceğinden on g-tinmiiddetle müzayedeye kondu . İhalesi 
24//61938 cuma gilnti ı;nat on dörtte vakıflar idaresinde yn.pılacaktıı.:.. Talipleyın 

% 7,5 teminat akçelerin! alarak vakıflar idaresine gelmelerı. (No. 441) 3 - lı 

tırılacak tuzla· bines in ;a1tı acık elc.s"llmoye konulmuştur. şl1r 

'..! - Keşif bedeli ~530 lira 90 kuruştur. Muvakkat teminatı G:19 lirıı t':Z k.ur1

1
1

11 c~~ 
:ı - Eksiltme '.!.7 fi 9:l8 tarihine rastaya'l Paz ırlesi giinl\ sa.ut 15 de hı 

i11h'sarlar llllhla il mtıılii lükll bin:ısında y.ıpılucsk 1 ır. ··~t~~U 
•I - Ş:irtnaıın ve projeleri görmek is•eyenler. Er2iııcım inhlsııılar uııı 

ınüdürlüğiino mllr~crnt edebilirler. ·ır' 
5 - EbiJ1 ıınye iş'irak ~Lnek is\eyenlerin fenni evrak ve vesibntıınoı 1 

Etmeleri şarttır. i 
li - % 7 ,5 tf ınin ıt parası v<•ra me~lııpları eksiltme giinii en nihayet . 

ı 2 ye kadtır- idare veznf s'ne yatırılmış veya ihraz eyleın'ş olması liizırnd 11 ' 
(No. •1:3!)& 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde~;~ 
1 - Aşkale kazası nahiyesinde :\Tuhlis tuzla·H idare binasının önündeP .;~e~ 

su üzerindeki GS<i lira 40 kuruş bedeli keşifü köprünün tamiri 10-6-!138 güııtı 
itibaren t r> gtın müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ıJl W 

2 - lh1le 24-6·038 giinüne tesııdüferlen Cuma günü sa.at ı:; de Erııırıı ~ 
hisarlar başmüdürlüğünde yapılacaktır. . ~t; 

B - Muvakkat teminat parası 51 lira 48 kuruştur. isteklilerin hu işe aıt 
Erzurum iııhiAarlar başmüdü ·Iiiğünde göra bilirler. . 01111' 

4 - İsteklileri artırma ve eksilim:: kanunundaki şeraiti temamen~ baıZ J.:1,rı~ 
I m ve müteahhitlik vesikasile buna benzer inşaatı iyi hir surette yaptı·J 
isbaledcr verik a ibraz~tmeleri şarttır (No. 421~ 

' 

Erzurum Vilayet Daimi Eencümeliğinde;ı; 
. · sıf' ,,,. 

Aşkale kazasıoda yeniden yapılaclk olan 34HO lira 55 kuruş ke~ıfJı • 1 ~t~ 
tasyonu 15·6 93~ gUnünd~n il!baren 15 gUn müddetle ıwık eksiltmeye konul~1:1• ef 

1 - Bunun ihalesi 1 Temmuz 9:38 Cu:na günü saat 15 de \'ılayet <1 311 

cOmeninde yapılacaktır. 
2- :\Iuvaklı al teminat mıkdarı 258 lirtdtr. fl}I~ 
3 - i"tekliler keşir evıakını , hususi ve fenrı i şartnamesini encuroen "alıl ,. 

ce görebilirler. ·111 I~ 
•1 - İsteklıler N1>f1a VekQletlnden musaddak vesikayı kaz11nç tezkeresı 

le günU beraberlerinde gctirm9Jeri mecbutidir. (No. 430) 4·1 
le . r 

umumi nesriy::ı.Lı idare eden YM~l Sahip ve Başmuharriri 

ı lüdüriı : Bahadır nt;J,Gt:ft 
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