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Tortum şelalesindeki tetkikat neticesinin tahakkukuna kadar 
şehre elektrik vermek için yeni tesisat vücude getirtilecek 

Dv4uyu eleltt lk enerJlıln« kntııııtur:ıbllcoeği kuııoettı· t:ılımln edıl,;n Tor. uıtı Ş"/Aleıi 

1 Yeni bir sinema binası 
'! 

Trabzonun 
istikbali • 

ınşasına da başlanıyor 
- Tah•in Uzer'in beycnatı 

'tı mıinaHbetile - İmar Birliğinin diinkii toplantısında 
1 rabzonda bulundu~um bir kaç ıgün .., • [ 

~lıı~ 7arfında, herkesin ~ehresinde se • görüşülen ve karara baglanan ış er 
b,r 01enl'aları gördüm. Nerede Uç k!$i ile ' 

a er k b ıo11 oturmuşsak, orada mutla a, Tra I . · ı t Bu me a ,da ~a u sevindiren h~d!selerln mtibahasesini DOn imar Birliği Vali ve aıar Birli· , bı•Çlk knnır a ınmı~ ır. ' .) 
lJ:l\\~ızctır. Bu sevincin menşei de Ta..hsin ~t re 's\ Hatim 1tcamn reisllti altında elektri~, su işlni'e modern bir ıııMma 
tUı t'tn Trabzona ilk geldiğl gtin verdiği Belcdi)ede mühim bir fçtima yap~ıştır.' binasının lr.şası karara brğlanmıttır. 

eı haberlerdir Dört saatten fazla sQren bu totımada I 
l.tı!VVelki gUnk~i cDOğu> da da bahset- Erzurum için hayatı ehemmiyeti haiz ( Alttarafı 2 inrid•) 

Doğuda şeker meselesi 

iktisat V ekileti yüksek 
makamına açık istida 

81vın iktisat v~kili Şakir l\isP.hirılen 

bütün no~ulu}arın büyük hir TİC'?Sl var 

l1ti aydar.b ri, gDrc1< l\ ' rsll\ in· 
ti•ar t-den r rhk imi1. ve gerek b'ı, 
hı km ş kayetll'rine tercüman olar. k 
şe\:er fiaıleriein ihtikar hudutları da
hiHnde o1du~u~u birçok k.ern~ler 

yazmış ve dOD defa dt şeker şirke· 
tinin ya p!ığımıı h~sapları tekzip et· 
meelni, aksi tal d rde fiatleri indir· 
ıı:e~~ mec~u' o1du}'urıu söylfmlş ve 
şiı ketten bir cev p b?lıtlemtıtlk. 
Anut btr ıükOt Ut karıı!aodık. 

Erıururodı bir tkl mü ettbbis Ulc· 
cu, 'I'rabıon~an aldıkları ve rıaltliye 
vererek Erzu uına ıetlrdiilert şekeri 
halka 32.5 kuru~a yediraır~e mu· 
vaffak olmuı'ardır. Hal':ıuki Erzurum• 
da Ç\lk ucuıa mal olan Ku şekeri 
de, 'frabzondaıı gelen yer.i şeker 
de Oo~uda 36 kurufa sahlmsktadır. 

Malômu de\'\ tl~rldlr ki, ,eker 
Dotuda ekmelin önünde yer a'an 
bir ııda maddesdır. Bu iJda madde· 
ılnin çek ve bol bt h'lk edilmesi 
için, J!l-tk Cumhu lyet Hüktl :net·nın 
ve ierek çok yQk~e'< ma~amıoızın 

mQteaddlt tedbir ve emirlai verdır. 
Bu meyanda n~vlet kendi tf!kA\lftn . 
d n de vaı geoçe:-ek, fıat!erl h!ilkın 

iştira kuvvetine göre indirmiştir. 
Davlctin a'd ·ğ• tedbirlere ve hal~çı· 
lı'l siyasetine r11tme'.'I, şikiyetlerlmiz 

~:rv e• taı arınca 1 dinlcr.ın~ mı~ lr. BU· 
' tün mevzunı göz öıl.\'lde tutan Ti· 

C<ı"et O 'ai·, y;ıp·ı~ı b· sı>p'ar net c~· 
s'nde eeke!in Erzu·uıı:Sa 28 ku·uşı 
s!llılı bilt>e! ğlni bir raporla ait oldu· 
ğu makamlara blldırm ş'ir. Rı•s şe· 

kertnln huduttaki rral yetini, Trat· 
zoı:dakl yeril şekerin maliyeti o'ar~k 
kabul etsek va şeker 'irketioe k'lo 
baıında 7 8 kuıuş rant verafk d hl 
Hus şekerin·n aumJ satışı Erzwum· 
da S2,5 kuruşu gtçınemelldir. Kaldı 

kt, Kl'rS Beh.d1ye Meclistrin yaptıQı 
hes pta bu şekerin Karsta 28 ku • uşa 
mal edllebilec·ğ'nl de ine! hesaplara 
dayıstJlarak tesbtt edilmiştir. 

Müteac'dıt yaıılarım z n ş1 riet 
nezdinde biç bir tes1r uyandırmadı· 

A'•Iiı görtrdr, ve Türkiyenin en tcıklr 
bölieEi olan 1 u dlyE rdekl Erzurum, 
Kars, ·Kaıa~öse ilah .... Ha'kının za· 
rarının tfmadt e'mesine mO!aade et· 
1riy c ğlnlıdcn fmin oltr.ık şu acık 
istidayı takdime mosıırsat eyllyoruı. 

notunun bu hıyatt mf selesi 
mQnasebetlle yOk&t· k huzurunuza 
çıkmış btı'u1uyo·uz ve vı.ıılfemiıi 

1apma'.{la1 nıUtcvclllt bir hız ile 
derln ve s"rs lmaz saygılarımııın ka· 
bu'u bu) urıı'ma!lnl r~c!l ediyoruz. 

no(a· 

~taıuız klbl, sayın umumi Müf etU..şlmiz 
l\u rıt•un Trabzonu suya kıwuşturduğu- _________ ..,... Evvelki gün ---------~ 't~.~ÜJdelemi1't1. Filhakika. su meselesi Kadın tayyarecimiz 1 

~~:'~.'~~~~;~~,~:ı:~d~~~:;r.~:~:~::i Trabzon L·ısesı·nı·n 1 Sabiha Gökçen 

FIKRA: 

Şeker işi 
ı~,,:ca tedarik tdilmiş ve şirkotıM de 1 ı.,,~ ~dllmi.jtır. lnşaata b~la.mnk gtln j At' d S f ti d - J.:km.-klPri .)ol:sa pa.,t:ı yt .. inler. 
l~tt l~&ldtr ve mu~ahhitler d~ vartettlk·: t ı • t 1 d 1 ini 80 Q yaya geç ı Ora an Miclelel'iniı1 ıztırabmı fery:ıt halindr. 
~ l;~:bı, Seri c.ılıştıkları takdirde, ÇO~ kı ... 1 eme 1 a 1 1 1 Belgrada hareket etti tlı~:ırıya \'eren hir halk k~l:ılllhğına Fran-

\,, taı. ~anı.o.n.:t<1. Trabı.·m Sl~;·a ;kavnşmıı$ i Sof ya 17 ( A.A. ) _ Türk tayyare· sız t.arlhinhı meşhur bir kraliçesi böylf! 
~·tll'. ı •• cist Bayan Sabiha Gokçen bUiÜn saat denuş ... Bunu tarihlerine kaydedenler bu 

l~ı~r lylll Tahsin Uzer1in gerek Trabzon- 1 Tç.Jl.ncü Umumi MiJf ettiş T ahı in a .so da buraya gclmlf vı tayyare cümlenin altına teessüflerini llhe etmek 
~~u Q \'e Qerek g:lz:ıte.miz vasıta.sile bil tün 'I U 1 U meydanında Baıvek.11 Kos:ivanof Tür· ten kendilerini alamamı,lardır. 
l'ra0~a w•rdtltleri bey;mat nrn~mda 1 U h l b • f k kiye Elotıi vı elçflık erkanı tarafından• Doğudaki şeker işi de bur.ıı benzedi 
bır h:.ı.~~~~ sevindirec~k çok mühim yen! 

1 

zer eY.eCan l lT nU U 1 karıılanmıotır. Saat 17 de Bayan Sabiha Şeker ılrketi koltutuna yan . ırtmlş bi~ 
l! · dnha vard r. ,. • k •ık l k d OOlrçen ıeref~ne TO.rktye . Elçllık bln11ın- ı devletl(i gföi hiç sesini çıkarmıyor, biçi-

l 111rı,~~1n mesalesi de karnr altına a.- 1 ı SO vltyere l taşı teme e OY U da bir çay zıyafeti ver1imlştlr. Sab.ha mini bormuvor. Bu sessizlikte: 
~ l'I 

11 
ır \hliımdur k·, hl:ldımet, Trtı.b - ~ 1 Oöllçen. yarl1'\ aal:>ah Brl~rada h uektl , · 

Cı l'ıl;ı,.l'l~~rı'rn inşa ett'rm"~i ut·•n ı'lman- '1' 
1 

bzon, 17 {Hu~usf] _ Trat.zonda dı. Merulm çok parlak ve heyecanlı Edıccldır. - ~e olacak efendim Yf.rsiııl~r üç 
~ı rı ar1tı e1iyor ' aka• maddi imk~n- t ' l bü r.k ı•s· bina~·nın te·'o!du 1 Atlnndaki lc\t•kknf kuruıı daha fa:rJa ... 

au.~~lar. ~'\izUnden bt~ mu .. him iş ge;'leyii) ::!~~ ü~:li~~nUm l~ıt rr.üf- ttiş 'l'ahşh u.I K•lltür Mü,av~ri n:~td TarakCICl~lu- . Atina 17 (A. ~.) - Tayy~reci a· Demek lstiyen bir f'd~ ela st2Ulyor. 
l'ah Y'ltdu Munmmer Er'.şin lor.dı·a c:~ • • bç :

1 
b "\ ııtı:m ş buiuoll!ak · ı:.un Trabzon llıestnln ıa..ıhçesl\e taşlayın ı bıha Göl ç :n Stı'efın" burada dlia zly. fet \'ersinler '1mma nty1' Günde ylrınl 

l~a a~tnı lnUtenklp İngillzlerle yapılan lk- 7.Prln uzurı e ug- ... n ı v::ı ço~ gii'rel bnktkatlari ifade cd'o llH verilmto ve ~lyaf~ti muteakklp bir beş kuru alamk bnşmda beı; nüfuslu nlle-
~ ~ <lı it!l!\fnaınedn hemen 'lk rlefa naz~rı tadır. ha ·r'PC·r-lı nutrnndan "nrıı, Trabro11 Va. lrllbul resmi yapılmı~ .ır. sini geclndtrmeF,e çalı-Jan amele mi? Aya-
hııı~ate alınan T ~ b on olmuıtur denile BugOn Trıbzon çok mnhtm ve tıt· llst sOı almış ve no~Uf2l hayat \'e,.rn Tth· Bfüün Yunan ,ııııetıleri ha mOnan· • t k ' 1 bl k 1 d i 

r. ra z - r=h br f(ÜI\ deh\ yaş•dı. Sent>lerden
18

tn Uz :.re lı!llk mımına tet•kldir etmtı betle Ttırk ·Elen dôit'u~ndaJ Phem· ııı :\ı:l b ul7..kudru1li verpb r çarık aamka b
1

•
1 

i . b l • G _ çın çıp a o aEan1 a.şana o~ıl.C.a ır 
le~ı nıutereden yauılan iı;t\kraı mu~mc- t>Hi h11sre~ · çekllen Us ~l 'o.um n tfme · ve a'kışlat.m ~ \tr. . mtyetl-ı hah·f!'mektA ve S'b h' JOk ~·~- • . . . b <'~r~I n1Ut~1kip Trabzo; limanının da lerl Tıthsln Uz"dn kıym~tlt elle ti-. a':l·I (.4!Nar~fı ,'l lJn(ll le) n:n 4allaırıd11 1'ı\·k hava lrnVVe!lcr, mü· kll ket bulamadırı '.ç'.~ külahtan, ez par· 
) aı lnşııı;ı b 

1 
A,. K .ı 

1 
me~sıJ:o·lnt sellmilmaktadlr. ~· --ına kadar c-e~ith ortül,.rl başına dol~ .. 

tı ın l na aş nnaetu., ve nrn·.ıen. - S 1 h k " 1 · .. ? l.tıı' c c:j Tr"'b"on. amlnrdan beri hasre- 1 . Sıb h 1 GO ç '" bu s b!b • t an· ı. • yan oy il mu 
~ll.~t.~ektl~i tomeddlin va<sıtasına kavU$a- G t • T h k h ırt:k~t etm'4tlr. ürat'& kısa ~ ır tevef· Burada halk kuruşları deill, pıırnllrl 
~I' ~· Lımın diyip te geçm2mek Hı.zın1- aze em iZ a rana a- fuk•ırn rcn·a B&)f!'aıta ıı;tdtcek ve bu \e ·nntiml"rİ hesap etntek nıecbudlyttin• 
l:trııı öriilec,..ktır ki. Trabzon lim~mıntn ab;.nı Belgr~tta t:u•ur.ac<tl<tır. eledir. Ve hu taktı· halkın te'. gıda ı -:eker.-: 

~a ?nası bütUn doğıı AnaC.Oluyu knlkın- d • d 11 ş g e ı ı• ş egv 1 ence ı ı• - - elit. Günde be!? şekerle on kıtlama c·!ı~' ~~ tcak. Yeni yeni thttynı-hrın doğma~ınn ar gı 1 Kaınutaı.r nri.lzakerel 0 ri iç~rse nm~k çalışmak kudrt-tini kendin • • 
.,.lrıl .r . . d el ' ' 'J' ' 'l'r n edUmesıne ve~ne verecektir. h t h 1 Ar k"lr:>, 11 < A A. ) - Bü>-fık M 1 tl~ bulabılıı'. ııdamı al ıht ı~e ıı n·. 

tll bU abzon yalnız doğu Anadolunun <le- b•ı r seya a azı r ayor let Mtci•.si bugUn Bay Hilmi Üratın Bir !ilrket ne vasfı halı olurs:ı oh.un 
~U~tt tlin Asyanın knpısıdır. Ct•mhuriyet rlyaretl alfınt1n top'aneral.t bazı kanun nıt.mleketin bir kısnunıla böyle yıkıcı bir 
'tt 3~e.t~nin göstereceği müdt~bir siya- llyıhalarını müza\cere ve kabul etmiştir. nüfuz tesis edemeı ... Biz ha ımızd:ın cski-

~'ht~~sıncte büttın İran ve Efganistanın 1 Bu seyahate iştirak etmek istiyenler şim-ı Bu ıreyaada Türk, Yuroslav Ucaret lerl ı~ttık dh·e öjümirkcn. ~·eni! .. rin, hi -
1r Lıın bir tün mutlaka Trabzon olıı.eak- muabe:les\ Tl1rk • Sovvet ~uahedeuame· ıimkllerln mi ıdırabını c:ekeeti'b höylt' ... 

anın Trabzona. yapılması demek. diden hazırlansınlar. Tafsila.t vereceğiz le'intn m•rlyete vııı: ha\ckın<Sıkt kaoun lnıaf cdr.lint, kô~IU~ı \'e tak:r h:llkl\r 
ctıun BABAN ıt,ıhdı tja kabul edilmltUr, Kımut•J , . , 

, A 'ttırıfı 
8 

llnr.Od•) P.ıurtııl ıatıü tekrar lQplaoac•~tır, ,.#- llhadır P~ J fıl\1\ ; 
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g rabzona dönüşü ıent1>1 
•• 

0 
• n 'l'atH. g~e, · •. yaklaşır km, he~ ta-! ~ir. Tuı is~ eı'tl~~mcğe . ge!'.r, ~!aı:ıırs~ 

(Ü tt f 1 · 'd) ·ı · 1 f ı · b ı . 1 180 \ munseb ... tıL.J.. [ rafa yenı bır ha.Met ba~ladı~ını görü- 1 ıcad etmez. P.aılarımız bı1. Y k \e 
. . . s. ara ' wcı e ~· roı~ o.an f .• d~~ın k/rarı ması ıç n ' Umumi Mitrettiş=mizin vücurlca rah l· yoruz : Mem1eket içiııde dole~mak ! biz ot~l ve gazinolarıtnl7.ı kurara ~~,o~ 

l!.lt-klrık ~: ın 1;a sıntlf Vc:c,: 1tr. H ·ın İ ca ı sı ı'ı,.,.ı dolayJsile bir mllddette~ beri ba-ı Dünkli " Ulus,. ta Bursa muh:ıblrfmfzin 1 ana kalabalığı kendimf7. tedarik ~ bılit· 
'· 1 1 1 · h : 'd ,., \Iyrne a ım z aşı ş n n ' ·• ır. · k b k l · h d k · · 'b h· li i a. 3 
l ortu~ . şe s..e ~ın n z o. ~nu Ö"ayak olmasi!e el1e P-dllen bu netice- r şımJz iaa ayrılması b!zi erıd'ş9de bıre:k ~e lıı u1Ju o. uyan ar~ yem 'e ra at ışarıya. arşı bır c~zı e . .,ı..n bİ }ıa~s• 

kuvvetten ıstıfade edılınek suretıla e,de 11 1 L' b" ük h. t~ lht'. ı " Avrupada "'eç!rdiğl amc'i'-·atın rnu- bır vasıtanın ıç l urlzını n!lsıl teşvik et- Ş~bırleri hareketlendırmck, 1,,,1ııı 
d 1 k b . 1 d k , 1_ 1 1k 1 ere r,ızu umun uy ve ~ya ı ı mı11, o ,, t',.,.. 1 - .. , d. 'l' k . k ki k k karan ı; 

c • :c . ve ~e rım 7. e uru'. ac:tı~ p ı yaçları halledilmiş oluyor. L\rtık buud' I vaff, kiyetle neticelenmiş olması kalbi- · sırı ,gormu?.er ır. r<o V&Iumnda taşra ~o a ~ ~rının Er e soını.ırt: 
fabnkast tarafıncan muh 11 rık: kuvvet 

1 1 
k t' 1 t t mi7.de sevinçler uy<>ndırnıış ır yer bu ,msk bır m~ s~le olmuştur. Bur- kadın neşesı ı e biraz ; ğartmak, sJeıı 

olarıık kullanılacak elf'ktrfğin aynı za· ma~l ı~re f~ı mbnalyyent yo ıBınul umuş 1 · Umumi :\lUtettlşım·zııı şlmdi tema· sanın ne otel, r:e lokanta ve re de se- kan s:ssizliği şi!rkı ve musiki 5~11~. 
. . . . . . ve ı ar.em$ l!!>e aş aumur. aş angıcırı • · . . 1. 1 . k yrııı~ıı· 

manda şehr n ıhttyaçl,.rı ıçın de ı5tınıal " , .. ki . il . r y .. t kki mil'3 iyleşınfş bir ba•de bö'ges·ne gel· yır y~rıeri itantu h alkır.ın akınlarına ıte gldern:e\t, gülmtk ve ti 1 ,drn 
edi\mesi n:uvEfık 'görtılmOttnr. Ve l:u gı·ç .u nı yEen _mış ır. ~rı:ın ır.u eraff mi• olmasın .. rasıl s~vinmiy~limki. kiifi gelı:blllyor. Çelik · P1tla :ı bir misli Beledfyel~rden temiz o~d. otelci el•tlo 

. . . . ve mamur rzu·umur.a ı..ıo6ru muva a · v · " " • • d h b ~ . , . . b"ıüı:ı 
sebeple Boğazda şE hrın tenviri ıçın ınşa k t•· ilk d 1 t 1 , g 3ft:rberW'•in i'llnı ber g·~mlarında . a üyutmek ıcabt.tmcktedır. Halbukı temiz o1ıı ve yata~ ıstemek. u. 
d·ı k ı kt ·k · t d · d.llk ıye 11 a ım ar a ı mış ır. 5 d · 1931' d B k · 1 1 l' b' · ·f · ·• e ı ece e e rı tıs sa ın an şım ı · m mlakctimiz . 0 yıl rnahsuliin bolluğuna ana ı a ursa, ancB esıı: .eser- ar evve a ızım vazt.emızaır. ·cfs 

vaz geçilmi~tir. Şimdi ş "hirdeki elektrik ı aimen- varJık içinde yokluk çekerken, ler göıü'mek iç!n ve pıknik çanhısı ile 1 İ~· turizıni kendi şth'rleri~ln ~~~0pe 
eebekeslnln iDŞ'3Sı mür.akesaya konulacak Türk - ran hudut ~inlerc'3 insanlar kaldırım üzerince ö gidilıp bir gece nas!l geçirileceği ıslı-' şehir - civarhırın gUzelliklerı ı; ı'ıı!I 
ve kısa bir müddet zarfında bu lnşae.t ltımle pençeleşirken, son derec3 mebzul rab içinde düşünülen bir yerdi. Bir. çe~mek isteyenler y.:>ı, otel ve gec :ı· 
ikmal edilec~ktir. Ku ·u1acak olan şeb:ke heyeti T rabzonda askut ınülH malzeme ayaklar altır.da otel ve tir vapur Bu sayı iç furlzme 1 yerleri kadar, ora el sanatlarının Al· 
ve halihazırda matcut ve icabına gore mabv~lnp g"derken Tahsin Uzer yolla- fÇ1llştır. Bir yol Bolu ormanlarını ve lanmasını da teşvik elmelidırlt'· duo· 
tevsi edilecek olan ş b ~kedrn derhal toplanıyor nn grçit vermez ~u ,ettekl perişanlığın· eşsiz Aband gö,ünii açac:ktır. lmanyanın ormanlık bölgejeriııde ~~ıfo~ 
istifade edılmc çareleri srımmışt· ... Bunun dan çeklr.miyerek hatta maruz kalacağı Amerlka ş hlrlerlnin duv·arlarında den Yii palma cliş\eı inden bir kolc il#'' 
Jçln büyOk bir. dizel moto·ü g-~tfrilecek, , , , tehlikelerl dU~ün~fyerek Yandan füzu- şu levha varmış "See. ~merica ti~st ! ,, 1 

getirmek,. ~izim o_rmanhk Y.er!e~ııı•· 
Tortum Eelaıesınd~kt inşaat hıtılmbula · Tahrandan hareket etmış olan mısafır t a kcş'u imda·jım za u'tıştT. Bız de bunu makalemızın .başındakı şia-, tdarelerinın ılk vazıfelerJnde r.dır. arW 
rak elektrik Erz..ırum!l gel'~cave kadar, heyet hudutta karşılanacak rum Ma\Jam;na otu ur oturmaz idare iş ra_ çevirebiliriz: "Evvela memleketini, rın taklidiL~ değil, fdkat mıH te:~8rv 
ıehlr ihtiyaçları bu ırakınenln temin !erini ele alarak mamlekete yrnl b!r gor l,, Bununla yalnız yurdumuzu tanı- rını yapab lırlz; yahut, onltra ~ eııır· 
edecfğl eh ktrikle önlenece~tır. Türk - İran hudud h~yett bu ayın . ruh ifazeıine ba,ladı. m ş oimıyacağız : Yuı dumuzun gOzeI-

1 
mevcud elişlerimizi nasıl tekaı:nul 

Bunun için şshirdekl ele~trlk ıe- 24 de Trabzonda to~•anacaktır. Tah·ırn· Yeni Vail, eharidt>ki şaşkınlığı, kalp· lllderlnl tanımı:ğa, lı.u3urlannı g-örmeae 1jmtk ıaz~mge!diğini öğreniriz. \'3,ı· 
bekeatnln lnıasilt', getlrtılecek dızd mo- dan hareket etmiş ~ aıı İtEn heyeti hu· !erdeki peılıııanhhı görünce güzhri yaşa- sok!ltlıkları. anlama~a biz kendimiz taş- Bu sene Denrzyolıarının yeni ,dıGI' 
. d h l .. k k ı kt r dcdumuıa vermak uzeredir • b 1 "' l t . b .... k d 1 • . 1 D 1 D 1 11 ya· I· törQ er a muna asaya çı an aca ı · Misafır hc;yftl ka• şılam~k üzre E·zu· rarak: .. Arkadaşı ar, a~ se hırlı olunuz, ayaca.,,ız. ; ur.zm, uyu Jf u ız~e 

1 
ta arı ve -,,v et em ry~ arı~ı 18fı 

Su i~I; rum Polfs Müdürü Nuim Arda ve bir itldalınız1 muhafcza edıniz, çok geçm!· her bııkın:~ı:ın bir hazırlık, vts tala ı!l , ları iç turizmin Hk ham elerınln t•~~ 
Şehre lazım olan suyun ~!'h:r sınır· Kurmay Ynzbaşımız hududa gltmiı bu- yecı k pek yaiın zamanda dıma2'ı kud- hıuırlığ' , bılht.ssa mizıclımn hazırlıtı masına hizmet edcc'k ve her f,all 

larına kadar Nafıa Vt kaıeti tartıfından lunmaktadırlar. retli kolları kuvvv~tll Dahim'z ge'ecek demek o'acaktır. • - Geliniz, Türkiye·' gelecek seneler için rcsmt h·..:suıt ,e'rJ~ 
etlrllmesl tekarıUr etmi ti. Şeh·r d ~hl· ıran h-:ıyeti tebr"mlzd~ bir iDn ka· unut~lan Türklüğümüzü meydana çıkara' yl gö~Onüz ! • demeden evvel, Türi iye-1 yetlerin bir keç misli artmasına. 

"u d kl t 1 t ""tt ~eler ise ~ehtr lacek ve buradan Trabzona gcçecktir. cak mukaddes vatıuıımm imar edece'< nln gorütecek şeylul ne olduğunu ve olacaktır. decıJ 
n e es 58 ve .,. ,m " 1 ' b 1 k il ö k .. knn 1 u"t" b ı h lk harce ~PJ 

tarafından yaptırılacaktı. Dün verilen medeniyet sahalarında tarlh'ere g-eçme· un an z~v e i rme . mum o.up ou un .un arı a ın . i 1e il"~ 
karara ~öre, bu işe derhal ba~lanacak ve Gökoğlan nahiyesi ye !Ayık itllAmıza çalı~acak, bizi ~ine olmadığını. bfz öA-cenfCf~ ı . parns1, kendınl savkeden ş~v"ın te~'. 

h' ıç· de boru terşıyat fea\lyetlre Müdürünün birbirimize kavn~turac!lk.tır,, demiştir. fç turızm, iç piyasa . arı canlandıra-! ıest olmasına ve bllhsssa reılın 0ıd~ 
~~rlı;ll<ceı;tir. Bunun için lüzumlu boru- bir ınektubu tııe bu glbl Müşfıkııne nasihatlarile cak, mahalli küçük ~anatlan himaye ' ettiği ıçtimai hUrdyetlere borçlu 
ı münakasa a konulması tekarrUr · . memleketin sönmeğe yoz tutan nurunu edrcek, memleke~ln ustUnden durıun· ğumuzu da unutmıyalım. .,... 
ann . Y Di1n, lcr": kdtlbl. Rasım B~ykata ba- . . b ta ld lm" alablld .... lne bo· luk ve hartketııfzlık kUfOnO giderecek- 1 - •ULUS,. 1•11 ../ 
etmtıtır karet ettlQ'l ıçfn, bır ey hapıs 30 lira yenı 90 n ışı 8 1v•. a. . ~ 

Bundan ba~ka şeh;rde mevcut çeş- ı para cezasına mahlnlm olduııunu. ve, zu1 ınuş olan manevi kuvvetlerim zı uyan· 
melerden b :rçokları ıslah edllec:k, tamir bu bfikmOn de tecil edtldHtinl yazdıtı- ldırmış•ı Kars'" Göle 

inekhanesi 
tevsi ediliyor 

Fakir mahkumlarıo 
ailelerine yardıJ11 

edilecek, gayri kabili ıslftb olanların mız Gölroğlan Nahiye Müdürü Rüştü j Gorulcn müb•em bir li.i7uaı üzer~ne 
yerine ba~kaıaıı ya;p;lacak ve ih!iyaca Altuğdan bfr me~tup a1dık. Mektubu Şama nakil memuriyet edeıken d~ gı~~ 
gOrı çeımı adedi tezyit edilecektir. aynen neşrediyoruz : _ • j Erzurumun ve grzurumlulerın halleımı 
Lılapaoa pa· kı kaışısır.da buglln yapıl- « Hekkımda mahkemenin bukum daima öğrrnn:ekten geri ka1mamıştı. "re 
makta ola:ı ç şme bu faaliyetin ilk verdlA'i doıtrudur. ~Ukme kuş! itirazımı Hasılı Umumi Harp badireslle Erzu· 
ad •mtdır knnunl yollara mü acaat Euretıı~. yapa· rum'ula~dan öhnlerin ruhlarındtkl zevk 

Yeni kanun projesine go 
Ziraat Vekaltti tetkikat bir sandık kuruıac_ıı~ııııı~ . · . c2A-ım. Matbuat ke.nununuo hOkumlerlne buoürı ~at olanların kalplerindeki 

Sinen!!: uyımık ma1lkemenln ka~aetı hakkında ;: 'e hep Tahsin Uzerin şafakat ve va· İÇİll bir f ~n Adliye Ve~ aleti, ceza evlerı 1'1~4' Ş!brlmlzde bir toplanll ve eğıer:ce. berh:uıgl Mr oey söylemek tııtemlyorum. Ş • • • 

yerının ckılkUaı daın:a hıssedllmtkt~dır. M b 1 d ,.,. 1 O ·nn i"in Tahsin Uzerin daima mu· 
. · · · . ITavzihim ıu ıebepten ileri gelmektedır: tanseverli~ının eseridır. heyeti gönderecek MlldürlOğünün vazife teş_kilatı bal< ıştll 

ki kanun projesini Kamutaya -ver~lllaş 
1 İ B. · 1rı aznun u un u.,um suç cra me· .. ... " 

Bunu nıızarı" ıtıbar a an mar ~rıı. muruna hakarettir. Derhal ounu ıöy'e · habbetle va afiyetle başımızda bulunma- Kara [Husust] - Doğu vilayetleri- Proj ·yt a-öre, umum müdO~ ~6' 
mi7den bllhasstt Karsın sığıı c lık noktal vazifeleri şudu .. , Ceza evleri uıJl.uw 1~ıı nazarından ehemmiyetl fevk:aladed ·r. yenl ve wukemmı?l bir sinem~ ~ınası yeyfm ki, icraya ker.di fG!m ;çın gitme· HI gönlümüzün en bUyUk arzum ıur. 

1apm11ğı karar aı~na almış~ır. Buyuk ve mlşt'm. Obkoğlen nehlyuındeu, bazı Müııip Umudum Türkiye Cı.:mburiyeti bölgesinin nç~e dürlügU; ceza ve tevkif evıeriıı"'ı·şrıP1 

iki mıntalrası hııyvanatı bakarlyesloin ve tamirlerini temin ve lda~e tttr ~ııet' 
ı~lah nda en mühim rolü K'!.rs, OO!e ve tanzim ve hesab muameleleri ve1,0r.ı~ 
~ıyarı kırmızı .ııkı görmek~~dt:. Bunun u.!d olan ceza tevkif evleri meınıır dl 

ıüzel sinema. bınasının ın~aaıı anctk mUbaydat fçin bir beseıle Erzuruma 
lal senede ıkmal eailtc }ktir. Bu bıııa g-aldim. GördüğUm idari lüzum üzerine 
halen mevcut olan yana:lş sinema e:ıka- nahiyerie süv11ribelrci t~şl.ii!l'ttı Y"Pmış
zının yerine yapılacısktır. tırn, Erzurumdan mübay 1a edec!ğlıniz 

Attır.da on bir kadar dUkkan, Uz~- malzemeyi almak Uzere o atlardan bir 
rinde ten ıeıi ve mükemmel b:r gazino dt nestnt de burf.ya g"tirdim. Ata mer
iç 1 d' muhtelif salonlım ve yazıhan1:Slere tk(. z muht.ırı Has~ oğlu IIUseyin. b!ne• 
eıverioli bi ço t odaluJ bu:unncak o~ aıı rek bufaya gelmış ve Vanldendı ma· 
sinema binası150 bin li~a tadar b:r Jiaraya · h"ll~ııfndc Kör A~tz isminde bir!rı~n evire 

ı 0ıacektır. la.ar Bırlıiııın atd, ~ı ıı.a- inm şler, Kör Az.z isminde biıın·n evine 
::ı~. göre, bu sene bu bina çalıycl alın- lnmf~tir: Kör Azizin baık~ bir yere borcu 
Dıtf olac~k ve geltcek ioıaat mevsimin· v~r,mış, D~ b?rcuna mukabıt icradan gelip 

d 1 ık l t 1 cıll ,,u· b.zım nehıyenfn malını fuzulen haczetmlş. 
e tamamı e me ve e rı8 e bCeA r. . . . 

" Bu mtıeleyı anlatmak Jçın Icra daire· 
Snatler: sine gitmit bulunuyordum. Meramımı 

ı;;;-ıs7rj;°gi elektrikle işleyen saatler anl2tamadım. Şimdi durup dururken bir 
getirecek ve bunlardan üçu ş~hrin nıl.ih- istihkak davası da ııçtılıı.. 
telif aemtlerlae konulacakt.r. lju tertibat- Vaziyetin bôylecs etkin umumiye· 
la ayr.ca 40 hu.susf sı:at dz:ha işleyecek. ye blldfrllmeslnl rica ederim• 
ve tateyenler evleri~ bu ıaatJerden G<Jko~lan Nahiye Madara 
ahabileceklerdir. Saatler Belediyede i,ıe- R. ALTUÖ 
yeeek bir kı onometroyla beraber g d ;:
ceklor, ve hep bu.ı.b;r ayar tdıl .. cek
lerdtr. 

Dlln 1npılan bu içtimada karar ve 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VATAN" eczanesidir 

Karayazı ve Hınıs 
hükumet konakları 

ıçın de tab·i bır d .. po mabıyetınde olan . h hıı1'1'ııı 
bu mıntakada tesis edilen inekhanentn tayin, tertı Vd ta vtJlerl r 
bu sene de yem ambar ve buz1taı ahırı muameleleri ifa edeceklerdir. nı 
ıl~ve e~llmck suretile tevsii clhatlnc gl- Uınurn müJürlük birisi iş esti~ ce~ 

Hınıs ve Karayazı kazdarırıda yapı- dılıc c ktır. . rtne kurulmu~ ve kurulac k olll tef~! 
lacak olen hükQmct kc.nakları inşaata Bu lneJ.rh~ne hayvanatın ~aşfsıne evlerine; Utioçisl diğer caz:ı 11e , ~ıeı' 
foln M(' liye Vek&letlndcn on beşH b!n medar olmak uztlrfl, clvıırındakı sazlık 1 e I 1 td 1 1 l 1 oııııııl' 
· · kurutulacak ve bu sahada çok mtkdar· ver ne a şer i meuu ' 
hranın gönderlld!Q'l bıl~irılm~tşttr. İb.ale da ot yetı,tırilektlr. iki şubeye ayrılmış~ır. . di~ 
yakında yıtpılacak : her ı kl hukumet ko- Ziraat Vek!lotl ba buıuslan tetkik Umum müdür, vekaletıerııı 11, .. nağı de 939 senesi içinde bitmiş olı!.caktır. ettirmek üzcıre Doğuya bir h yett fen- müdürlerinin haklarını bafz oıııcıt1' 1-ı11 

A~ka'e, Hasar.kele, Tortum, İspir niye gönderecektir. Tohliye edilen mahkQaılari8 11ııı• 
bükO.met kon8klarının inşaası da pek ya- olanların ailelerine yardımda bUl\l l 
kında mUnakts~ya ~·ktırıhc:.tk.hr. Bunlar HAVA Uzere ceza ve. tevkıf evleri UJJJıl~IJ ~ 
da 50 şer bin lı!aya mal olaccık!ardır. dUrlütllne batlı hilkmi ıabsiıetl )l 
O t il · 8 • 9!:8 ııa.t 8 R•pora . ~ı rman memurları hakkın- Hava tıısy1kl : 607.4 yardım sandığt te~is edllecekt1r' ınlP 

d b. t · • • (Denlı ıevlveıl) : 760 4 Bu sandığın ge!iri ceza e11ıer 11.r ı' a lf amım Yüksek suhunet : + 23.0 zançlarından Adllye vektiletiı>C8 'çlP 
Orman te~kllatmtı göre mühend'sle· tlUJıunet : + 15.4 ne ayrılacak bir kısım ile bu kll18~şl~ 

rln yardıa cısı mahiyetind'3 olım mes. ha DOtük ıuhunet : + 10 O c:tan mahpuslar bhseı-;!ne ayıılııXl ,,~ı 
memurlarlle katiplerin vi ayet idarasl Rutubet : Y. 16 lardan ayrı1acak mikdaılaıdıın ıeŞ P 
kanununda sayılan şuebatı idare rn sa· RuzgAr : Sakin tdeccilt'r. .~tf 

Rüyet: Tam ~ 
aından madut olmadıkları DahUiy~ Ve- Sema : 1110 bulutlu Bu satıdlğ'ın şekli ve idare "'''' 
~filflhdcn v!lt~ltleıe. bi!dirllm'ştir. Ya 11 : Yok bir tallmatnam; ile tesbit olunac~ 

c::====================================~===========~====~. ı~te~ 
- Bl'memkl dedi. .. Kurtulma umudu Uyuyayım biraz... Çok hals:t•m... Her Zcynebln C11nı hiç konuşıı:ş~ 11,•ı', 

- tk - Yazan: Semih KARTAL 

Oradan biraı evvel çıkmış o!an GUl·ı Zeyı:eb kaşlarını ç1tttrak: 
ıllm de yanlarına gelmişti. ltıtirar adam - Bırak dedi sen bizi baba ... Acız 
takdim edermiş R"lb1 : 

1 

amma ölmeden, buraya geldik. Naeıl ol· 
- Benim kız dedi. sa blr çarf's'nt buru ruz ... İki arkadaşımı· 
Gülsiım ses çık~rmadı. Odaya gir- zı k~rtarmak çaresine bakalım ... 

diler. Dar pencereden ışık alan bu kü- I Ih+lyar adrm anlamamış gibi Zeyne· 
çük odada yanan ocakdan tlrperen bir bin yüzüne baka kalmıştı. Z9yneb izah 
ııık ortaya yayılıyordu. !Etli. 

MOIAzım Kadri odaya girer girmez - Dört kişi Jdlk biı... Gelirken, ta 
ocak başındaki bir pöstekinin üzerine şura :fa yokuşun orta yerindeyken bir çiğ 
yılcıl~\'ermfttl. dQşto ... İki arkadaş1mız onun altında 

Iollyordu balA: kaldılar... Köylnlerln aayulnde belki 
- Ooof ... Ooof ... kurlu'ablllrler,. 
lhti~·ar edam kıZlna döndU : Köyiü elile ıakalını sıvazladı. Ense· 
,,... Ser ıuraya blr döşek ... Hasta sini kar.dı : 

h kit." Hııhat etain birt\z ... Sonra Zey-ı - Varayım muhtara haber vere-
ne be bakh: ylm .... Amma ... 

Aggıııınıt kı ım... Yutkyndu. 

varmı ? tarafım yanıyor sanki... 1 yordu. Yorgunluk, soğuk ve urılq1sı~~ 
Sonra topal bacağını sürüyerek çıJ Zeyneb sininin ha,ına geç~i kopar- onu çok harap etmişti. Fakat ıcar 11 u~ 

kıp gitti. 'd tı ekmeği ıığzınn atarak ktırğını çor- durmadan mevzıı 1an mevzua atlı18 

Evde bit telaş ba~1amıştı. Gülsüm 
1 
baya daldırdı ilk kaşık kurumuş bo~a- sUmü de kırmıık lstcmlyordu. 1111': 

odadan fçeıiye blr keç defa g'rip çık- zından geçerken vOcu Juna bir ılıklık ds - Sıhlden sen mi p'şirdfn bil ;.i 
mıs ve ta ocağın kartısına bir yatak ser- yayılmnğa bsş'aaıışıı. - Ya kim blşfrşin ablıı?·· 

0 
~~ 

mişti. Mlllblm Kadri bu yatağın içeri· l Golsüm gülelerek karşısında ayekta buldur oldıı. Ağama da babarna ',ae' 
sinde hiç ses vermed.,n yatıyordu. Göz- dıuuyo·du. Utak yapJ1 1 kOmOr gibi si- bakarım ... Amma ağam şimdi ''"e 
Icrlnf kapamıftı. Başka bir aleme dal- yab. göz'ü bir kııcığazdı. Başına sardığı _ Nerede asker?.. . -~? 
mıştı Yüz~ kıpkırmızı idi. göğün sık ha· bir yazma yemeninin altından i'ÖZÜlı:en - Vallahi b lditlmiz Ok··· s•: ı'' 
reketlerle ınip kalkıyordu. 1 ince öroüler halindeki saçlarından bir _ y 

4 
ıııtt'ı / 

.. Şimdi oıtaya bir de sini gelmişti. kısmı göksünde sallanıyordu. Ayağında alıp çıktı." Yuzbaşısının yanın aııetl f 
Uz~rlndeki ufbk bır kasenin üzerinden bemb=yaz yun ço:ap!ar vardı. vurla dötuşeceklermiş, ~aba b de )1oı f 
hafif dum ınlar çıkJyordu. iki ı'mşir ka· ı Zeyneb : medl ... Zeyne.b sustu.: Gozlerill ıııcd' 
ş:k~ b\r keç parça parça ekmek ve tep· - Ne duruyorsun öyle Gülsüm ... tı Şevkinin çıltl yQzu, ilk bas ti ~· 
sı uzerhıdaydl. GUJsüm: Otursana o6yle... hH verdikleri ask~rlerl~ hııyal~ğ8~ı ~C 

- Abla dedi. Bir kaç lokma almaz· Gül6üm güldü. lanmıştı ... Kim b!lır GulsUmUn . 10oııı 
mnın, bak, güzel çorb3... - Ya sana kim hızmet etsin abla? redcydl? Nerede döğüşUyor? O f 

. Zeyneb yorgun ve istetinlzı:il. Ken• - Ben hızmet istemiyorum ki... Ô· Sağmı? Ktm btllr... 56sl 4 

dınl zorladı ve Kedrinln omuzunu dürttD nümde yiyrcek şey var ... Z!ten ben çok Bu sırada dı,a! ıda bil ayak d'f 
- Kalk bakalım ... Bir k8Ç lokma bir ıey yemiyeceğim ... Hiç ittlham yok. yu'du ve kapı aralandı. ihtiyar 'fBl 

ekmek ye... Sa~aht.anberl, boğazıııdan ) - Olur mu biç bla ... Yorulmuısun. oırçıl sakalı yarı aydınlık içtı:de 
bir f!Y g• çne1ı . Hele bir yol ye nnündeklleri de sana da· dllmlşti .. , 

Kadri gözlerini açır a ır açtı. Gü· ha başka yemekler v&recetlm... .A~abe· 
lQmıemete çalıth ı yim de kalkınca yeıla... B n bitirdi 

.... Bırak dedi ~ts:ıi.,. tıtıh JrJ ,., b mhm he .. , 
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EN SON HABE_RLER.n 
~zak Şarkta su baskını 

-

3 

Trabzon un 
istikbali 

Sarı Nehir taştı, bir Japon Siberyada 7 Yıl 
fırkasının sekizde biri Esaret hatıraları (Başmakaleden devam) Toplayan: B. D. 

11 
on sene içinde şimendiferin de ya zı

~ları del!p geçerek. yahut tn o kadar 
>lıı un~ tepelerin eteklerinden inhinalar 

lp geçerek Trabzona inmesi demektir. 
boğulmaktan kurtulabildi 

'~a~ı k:.mselerde muhteriz b!r hnl gör- 8 . 
1 illa. Dıyorlardı ki: •Şimendifer Erzuru - ın erce ev yıkıldı Yarım mı·ıyondan 

'a(:!~lince, Traı'bzon doğ>ıdan ettiği isti- • 

Tefrika: iH 

Japon vapurundan bizi İstanbula 
götürecek küçük bir vapura geçtik, 
kalanlarla vedalaşmak acıklı pek oldu '~ 1 kaybedecektir. Arkasız kalacaktır.> fazla •ınsan açıkta :u mlitalenda değiliz. Bugün basit • • • 

~tn~Uııce bize bu ilhamı verse dahi bil- Me~er bu konuşmamız sonuncu imiş ... Ollmpos'n lbindim. Vapurumuz pek ufakt.ı. 
~ •Z 11zımdır ki, Trn.'bzon .gibi m:.ihim Hankeu 17 (A. A) - Şlnkty <i Pekin, 17 (A. A) _ Sarı nt-hrln ıBen uzak diyarlard'.l yurda dönmek has - Bizden daha evvel mevaşi nakletımi? ola-
t... lnerkezi hUkümet kendi haline terke- varında yeğaa yağmurların şi dcetır dPn suları Siasa ile 'I' ·f · d 1 retinl içimde taşıyarak yanarken bir gUn ca.k ki listfuıkörü temizlenmiş olması yü-
~eı (:~ Sar hl t b' · 6 ay ang arasın 8 açı.an d ·"'ö d'· • · zUnd h · t f ı.s ıaı. • Vt:"hri limanla t.echiz etmesi. yine ı ne r aşmış ve r çok l öy'erı 400 metreUk bl d"kt k k yur a u n ugiim :!lman orada ıınemc en er ara P likle dolu idi. Fakat 
:·•ıri ı . bısmı•tır a-ı- it d k l r ge ı en a ma ta ve k . . . bi ı x...lı . . ~ · ~rlere ve ırana milyonlara mal o- \ · u un at azı su ıı ın a il mış, etreh lsttla etmektedt ş· d' d avuşmak umıdınl de beraber yaşatıy·:>r- z_ m -gv., müz bunu :göreb!lecek bir halde 
'Gt "°6elerıe bağlaması hu sözümüzü teyit binlere ev yıkılm ştır. fr scnca da pek beşyü7. bJnıi t . r. f ım ıye ka ar dum. Onun nguşunda senelerce süren ız- degildi, Yurda dönmenin verdiği memnu
~r Senede idame masrafı yalnız 150 bin fazla 7;ayıat olmuşsa da mH dtt~ı ~al11'rı kalını ·tır. Ta~:ib a7. a ?580

'" m:skenıJ_z 
1 
tıraplarımın tesellisini daha çabuk ibula-j niyet i~inde idik. 

la •. tutan bir yola eğer o yol büvUk men- değlld•r. Bu mıntakada bulunan hır .Ja- ,,. d kş. h" en 16 kılom.tre ganfşlı- lcaktım onun şefkatinde dertlertmı d h Agustosun altıncı cumartesi günü 
.""tle • fırkam tem m'I it d k ı er.ın f 1 ır su kitlesi H·J!'a., ovasmda · · a a "l'Tl d ' r getırmiyecekse milyonlar sarfet - 8 1 e su a 1D :ı a mış ve bu· . . caıbuk unutacaktım Halbuki 0 11 °o e en sonra Pire mendireğinden çıktık. 
ltıı elbet akıl kf\rı değildir ve lfükUınet- fırka efradıntfAn aııc!lk stk.~z~e biri k~r- Yarıgeçe ıstı~arnetfnde ilerlem ktedir. ı ~vvel, hasretini diı~~irmeğe bile :ııv:~c~ ı Hey Mey Mnru artık kaybolmuştu . Pire 
~de böyle yanlı.ş lblr hareket bekllye - ~~:::m~~~~k~~f;nurler bu tun şiddet le .J~pon kıtaatı su baskınına uQ'rayan ı fak olmad:ı.n dünyaya gözlerini kapa - 1 çok uzaklaşmı.ştı. Dıı;andn .şlddeUi b!r lo-

ı. · mm ta adan çekilmektedir. nuştı. J dos vardı. Vapurumuz cck küçiik olduğU 

\ 'l'ra~n birinci derecede viHı.yetler - H - ı Bir an lçlnde boğa·lımı sf'rt bir şeyin için bu loclo.;,-tan çok mütees.sir oluyordu. 
~biridir. İstihsalAtını, Iran, Efgan tran- atayda vazı•yet !tıkadığını hissettim. Bir şey söyl!veme _,Sallanıyorduk .. Ve gelen dalgalardan bir 
~takviye ettiği takdirde, Türkiyenln dlm. Panayota bir şey soramadım ·artık ... tkısmı hemen hemen güverteyi yalıyarak. 
~ \lldan sonra ikinci derecede gelen ıFnkat içimi bir su gibi dolduran kedPri- .geçi~o~ bizi ~slatıyordu. Diğer taraftan 

~~tılarından biri olacaktır. o zamanda. Mu·· zakereler samı· mı" bı·r ın:i gözlerimden boşanan ya.şiarla ifade et_ıiçerı bınen dort yllz esir güverteyi ve an-
~n dünya piyasasına :t>ağlıyan, 1 tım. Bir erkeğin ağlama.c;ı gayri tabii mı-•barları adetA kımıldaınağa imkA.n verml-
~ .. ~~ vapur seferlerinin ihdası zaruri 1 dir? Birbirini boğazlamakla dünyayı dü- yecek blr şekllde doldurmuştu. Biz her 
~tır. Tra.bzon belediye reisinin ve h • • d 

1 
zene sokmağa çalışan insanlar için felA _ şeye r112ı idik. Ekserisi malul, ihtiyar ka-

~' ihracatcılarının 'bu !husustaki ava ıçın e yapı 1 k~ kanıksam~ olmak. yürekten ziyade dın ve çocuktan ibaret olan ~lcular üze-
~~eaıarını alacak olursak, ÇOK daha yor lgöğtiıslerinde birer demir parçası taşıyan rinde lbtı denizin oldukça fena 'bir tesiri 
,~ hareket etmemiz lA.zı.mdır. Onlar bunların gözlerinde yaş yerine şimşekler de vardı. Herkesi denl-ı tuııyordu. Bu se -
ltt~lar ki bugün dahi K<>stence, TrabzOn 1 bulunmak lA.zım gelirdi belki... Fakat bir ya:hat bu şartlar dahilinde üç gün sUrdü. 

'?lerı bilhassa. ihra;cat mevsimlerinde Bununla beraber tescil i,lerinde 1 erkek kuvvetli ellerini serbest hissettiği Ve ağustosun dokuzuncu ıgUnü ancak Ça-
' tlıla, ltızımdır. Bu seferler kA.r bUe te- 1 zaman, sevdikleri 1-çln uğraştığı, onların na.kkale önünde demirledi. Ve derhal 
itti ~er, bundan ba.şka da yeni yeni~- Türklere gösterilen zorlukların arka•ı sa.a.de-tl i?ln didmcUğt zaman metin ola- muhtelit heyetıgeLd!._Bu hey:t içinde k~n-

tı açılın.asına sebep olurlar. • , biliyor, gözlerine hakim oluyor ... Fakat u: disini mektepten ben tanıdıgım :ıcarantıne 
''alkan antantı ~ktiSadi iş lbirlHtl mev- henüz alınmlR deg., ildir lmitsl~lk. çaresizlik içinde maneviyetl -ıdoktonı Esat da vardı. ..., 
"-... 0.haoıurken hiç olmazsa senenl.n mu- . T ni ezılmiş, sevgll!lerini hasret ~ekerek Yurdda~ ilk haber 
'"" ıa.tnanla~da Avrupayı Köstence Antakya, 15 ( A A. ) - Orgeneral 1 zaman, U,becUer önh•rlne Ç:>cukları ve 1 ka.ybe~ olan erkek ne yapsın ağlamak- Esatıa bır fırsatını lhularak m.uhar~be 
'.lt.ııe dotuya, 1rana. Traıbızona oağla- As•m. OOndüz'ün riyaset~ııd, ki Türk he- kadınlan i'fÇlrf re~. cebren t:inıya gir·' tan ba.fka.,. Ell.nızin kudreti erimiştir. ~~etimizin ne şekilde olduğunu sor -

her halde o<>k muslp bir tedbir olur. yeti ıle O gennal Hutzınger'in baş'nn- 1 mek lstem1ıler, pencerelere sil•h atmı . gönlünüzün ıztıraıbı !bir sel haline gelmiş-• · . . 
• • • lıtıı:dakl Fransız heyeti arasında müza· 1 lardır Vaziyetin aldı"'ı bu ş idi k ş 'tır ... Bunları bırakmak lAzımdır ... o u -' - Sana_ ~ır ka~ ga..zete getırirlm ... 

' ker le e de dil kt d ı · • e artı· man gönlünüzU dolduran ıgec 1 bi Fakat Umlt&z.lenecek bir vaziyet yoktur. 
~ lYJ.n UçUneU umumt Mü!ettiştmlz e r vaaı ' m' e . •r. Oörnıme- sında, dairede bulunan judarmılar attı 1 ık vu eye s~~ ı r Anadoluda itimat edilecek !bir devlet ku-
~:·n Uıer ııma.nın sureti kat'lyede ya- ı~. pek ramlmt bir hava lçınde careyan 

1 etm~k mecburiyetinde kalmıılınhr. ~is uçı::u~!!e~~~~::~~!~~ğü~ü~ rulmuştur. Ve düşmanın ilerlemesi onu 
~ı Traıbzonlulara ve doğu diyarına 8 ıy~. 

1 
A G .. d ı Antakya bürosu kapaUhh valanmış ıgibi üzülürsünüz. e a daha ç<>k ıayıf dü.şünnek içinde, yakında 

'~ett~.ği içindi ki, biz TrabZon~. ma.h- rlhi .~~l~~~J: ıım uc. Oı ~brJn ta- . Antakya, 18 - (A. A.) ~usuır muba· Atlamak her insana müyesserdir .In-~ve enerjik bir hareketle o muhakkak hu-
' l'lnuştUk, Tahsin Uzer bu mujdesi- l rezmektedır. Dun aktam' blrı bildiriyor: Tı hrikJerin önüne ge· eil bir ayetinde caA"Iıya.nlar m~s''Uttur, dut duşına atı:mı., olacaktır dedi. 
~~kini her halde tattı. Memlekete ~·~~fule~l te~nne kum~!l~a~ M~n.e tara- Ol'mesl Jç\n her tarafta hOk Ometçe lbım 1 çünkü teselli bulmuşlardır> diyor. Ne. bil_I Bu haber bizi müteselli etti. Fakat 
~ !himıetin mükUatını, Tramonda ~ T~ r zıyafet verı lm.ftı~. Zıyafette gelen teablrler alınmııbr. Bu yüzden :yük adamlar ağ1amışlardır. Romalılara bizim konııştuğumuzu ırontrol )leyetinin 
tQıı :ııtı eevgi ve muhabbetle al~ı: U - b ıU k h 'yeti ve tebrln ılerl gelen tah.,.iklbnda muvaffek olımıyacağını an· , mağlOp olan Anllbal bahtına, devletltr yı- ·,Fransız azaları görmüşlerdi. Yanıın129. so-
~lııe tehlikeli •bir ameliyat geç1rıp te zevatı .~ıııır buluıur.uıJardır. lıyan A'.ltakya kayıt bürosu tefi Türk· kan., tek ba.şına btT orduyu pe'inden sü_,kuldular. O ~aman Esat dlUni değiştirdi: 
~batına döndütü zaman, fevri bir Hukt)meı binasına Araı>lar lertn ekseriyet kazanmalarınm Onilne reyen Yavuz c.bir :gözleri ahuya zebun> o- - Doktor dedi. Kontrol heyeti azalan 
~ t ile çevrelendi. Bütün Traıbzor. ıaarruz elml~ gtçınek rayu'le aaayifılzllll ileri ıDre· ıara.k atıama.mışla.r mı? lbizim kıymetli m_ısaflrlerlm17.dlr. Kendile-
~:Yet hükrunet1n1n ıtıymetl1 mü - Antakya, 15 (~·-A) - Şoför mua· rck dün ak,am bQroyu kıpıtllllfbr. Ben de ağladım ... saatlerce, göıle -irine ua.mt bir hürmet beslemekteyiz. Şa-
~ -rr:· ~ten gelen lbatıılıklarını 12har vlnl Oım~mn. Oldurulmul uzerine bir Halbuki büronun mesalı~ burün ölloden rlmde yaş kalmayınca.ya. kada.r atladım ... fvaru takdir ve iti.mat bir d~tlukları var-
~~Ô'aon Ta.hain Uzerl.n şahsında taraftan cınayetlıı tılendlği mahallede ıonra bitmff olec!kb. intihabat komlı· Yandım ... Fa.kat ne faide ... Bahtın ve ta-1 dır. Kendllerile çlışmaktan . ~ ve şeref. 

ne, rejimine minnetini 'bildirdi. taharrlyat yapılırken, dJter taraftan da '. yonun un Türkler ıleyblne o•lııtıtını liin .gönlüme yükled.ltl bu acıya bir 9are duyuyoruz dedi: Onun bu dönUşüne hay. 
'-.... cblAD BABAN lttıhad :vatanı ve Usbe cemlJellerin'n hükmetmemek kılıf! detfldlr. Dün tah- bulmak ihtimali v.ar mı?.. ret ettim. Yıüzüne ıbaktım. • 

l'
- ~le~an tevkif ed,lmiılerdfr. Bunun rlkltçılardan biri tevkff edilmlıtlr. Pireden hareket... - Ne yapayım der«'~ l'ÖS attı. Va-

h 
• • • uzeııne Usbecller HllkQmet dairellne gl·ı . Bir l 'ia ziyeti anlama.kta- m~lt.. ~kmedlm. ta ZOn lıseSJnln derek cebren foerlye girmek latemltler• P. .. Atustosun beşinci cuma. -günü Hey (Arkuı nr) 

dlr U b , Antakya, 15 ( A. A.) - Dun baı Mey Maruya lbeynelm.llel ~ıhht komisyon t ı· t }d · • ec.ıer bu harekete te,ebbtıı tercüman Rezen'ın Beyrııt lttlhbarıt dı- taratından isimleri t~sblt edUmi.$ olan ispanyada bombaya eme 1 a 1 1 ederlerktn, yanlarına b8JDelmllel komlı· 1 lrulne alınmau JOıGnden biitün lstlh· zatların ertesi gün gelecek ıb:lr vapura bi· tutulan İng· 1"}1'z gemı'lerı' 
yon heyet ve ız lan~ı al~tlardır. barat dairelerinin kepatılacaaı tıJiuı nerek memleketlerine döneblleceklerı ha· 

IA_ & < Üıttarafi 1 lrıcide) HUın1:.net dalreaı önune relindltf çıkmııtır. beri geldi. Vapur içinde bftyüıt. /bir heye • Londra 17 (A.A.) - Ademi mllda· 
~t\11"da" tonra Ataıô ·k'On adıua and can ı'oellrdi. Herkes 'ha.zırhta 'başladı. Er· bele komitesi Sah rtınG aut 11 de 
~. A.t.IGze ba,1ayen U.nuırıt Müfettif'• Al A teai 'fÜn aaba.hleyin bir :ufak vapur -gem.1- umumt bir lçtlmaa davet edUm(fttr. Bu 
~ tGrk'ün reh'>erll,Ue b11anlm·• manva vusturyanın ntlzin yanına dotru gelerek demir attı. içtimada tspanya ıulannda bombardu-
~'tlıı it bulunmaaıaını ve h-J liseyi Ata· 'J Bunun Olimpos isminde lbir utacık ylik man edilen Ticaret rtmllerl meı'elul 
."'lltt .\ dGt6ndüğıınn ve Maarif vtklli b l va.puru aldutunu gördük. Listede isimleri de müıakere1e konulacaktır. 
'bı ll\-a.,ın parmağını bu Dok!a üze- orç arını· tanıml'"Or yazılı olanlar ıgü~rte üzerinde eşyalarile Bir Frvnsız vapuru da yandı 
~tı, ~arak temin et•lfnl anlattıktan 'J hazırlannuflardı . Vapura gelen Yunan Vılanıtya 16 ( A. A, ) - DDnkü 
~ ttptrıd,nlz ev·&rarının bu m'mle· Rerlin 17, (AA).-. Havu aJa .. ~·\ mem•ırlarının ~ontrolu a.ltında sandalla- tayyare bombardumanı eanumda bomba 
' p k bktarı hizmetlere mukeb·ı bu· bildiriyor ; Almanya büküm{;tf Avustur· C T h J'a 'binerek kendtıerlnl göt\irecek gemiye laabet etmff olan Fransız bandıralı Kol· 
~-n ... :u •ı bir ~ar,ılık olduğunu, fakat yanın eski bo·çlr.rını kabul f.ı:miyec~~lni enevre ari gidiyorlardı. 

1 

ber vapuru yanmak aurettle batmıfbr. 
~- Ciah il feyy ı çalışma' ar la Tıa?- karerlaıtıımı, ve bu ka· arı lr glliz hü H~r katile Hey Mey Marudan ayrıl· Gazeteler lspıuıyı limaıı1anrıın bom• 
ı._ I "' k 1 bir çok muuseseler verece· ~ Ometine de tebltg edilmiıtir. Bntün Al- Cemİyetİnİn dıkça eıtm bir veda sa~e-31 tekerrür ~di- bardıman vo la~nyadıki son vazl19tle 
~~tıt111\dlıinln de bu utu· da ook ça• man gncte'erl bu kararın pek yerinde yordu. Vedi sene bir tellket qen'°Oerl için- pek ziyade alakadar olmakta ve btıktl· 

• I Vadederek söz'erini bitrmit· olduğuru yazmakdadırlar. son toplantısı de !birbirlerine e.rkad~lık etmiş olanl-ırın metin harekete ft'Çme&lnl lıteaıekttdlr• . 
Londra 17, (A.A.) - Bugrn avam birbirlerinden ayrılması Cidden hazin ldl. ter. 

~ !lir tok · kamuasında Avustu1yant 1 eskt bo·ç uı Sarılıp atla.şanlar. Y1.1rtta.ki yakınla. - lsılanyol Ba~veklUnln son sözl~rl 
--' 111llku d ktrtler alkıtlarlı kestlen meselesi görüşQlmüştür. Bu hıı~u·ta Al .. • , rına <Sal~m ve s1hhat h~beri yolhya.nlar Parla, 15 - ispanya HQkOmetl 
~'lbıtı~ an eonra, Uınumf Mor trıi m·nıy· nın bu uki borç·an kabul ctm:ye- Bayan Afet Turkıyedekı pek çd<tu. Onlar meQhul bir akibet içinde Bışveklll Kompanlı s6yltditl bir nutuk• 
"~\il ~ \' ~llkE}'1 havi 1'ş· yl ten: ele cetl h'l~ kındakl r.otuı ckuomustur. h8 f rİ yatın SOn neticeleri •,kaıyorlardı. B!z yuııd'a. dönüyorduk. Ben delta deml,tir tf: 
~"t\ı " •lk t~ı da vrZEdt rek betonu Alm'ln~ aT'lln bu borı;ları kabul etmt-mesi • orada kalan arkadaşlarla, lbizi bUyUk bir « Bı•gQn hup haUr.de bu'unuyotuı 
~ l\lb: « AtıtGrk'iin adına andiçerek. mtselesi ingil'ı .s'yni mubafil'nj@ derin h~kkında tzahat verdi tcivanmertlikle ıh.una.~ emif olan Japôtı ve roubartbe adamhn gibi harekeC 

~'r forum • demfştfr. bir hayrt-t u ~andır n·ştır. Bü·on gau tP.· C 18 (A A ) C h-ti azalarlle teker teker vedalaştım ve Pdiyoruı. Dnımıl!a arkasını Ç?vlrece" 
•lbel 1 b h 1 rnevrct , . . - enevrede ..... 7'· K ı ~ \Gı" atma merılimlnde hemen he· er u meseleden araret " ta~ set:ntk- dü" 1t T "h 1 ti 1 d Katalonyt lı, ka-:ıı temiz ~ta onyı il 

\~il. Q~~ı Trıbıon halkı bızır bulunu· tedlrlu. T- k a ~a~h t •:~.it ce:ı r ti 111 =~ a görtfüğünü söylemls ve d•ro'ştfrkt : Av- delildir. BütOn dünyanın gözl~rl bize 
e...'ltıı.. oaa~rce oocutu

1 
irfan yuvası o- K Bur ar e 1 cm ye 11 1 anı rupaya m~deniyet Orta Asyadan Türk-,çevrilmfş bulunmaktadır Ye Kıt.lor.ya 

~'-e h nuında iki katta yirmi dört 8ÇakçıJar ııy~n Afet TOrktyede ~ıpdan Tarihi 
1 
ıer t.-r• hndan getirilm0mtı o' saydı bu· bütün dOtıyaya ~u sOzl~rt sOylemekt@dirı 

ı... ~'»ıı,' lkt btıyük. ıalo~, bir Jlmııastik AnkP.ra, 17 ( AA .. ) - onmrü'< ve t'lt_kıkler ve hdriyet netıceılnde elde , Mn Avruofl dnnya'1m en Jht'dallblr kı· • Ben hfirrlyetlml nıü1efta edlyorumı 
~'rı Y•la\h,nel~r fit t llbo . kaçakç lık mubafan ıdues\ geçen bir edılen eserleri bfrer birer lıah etmlo ve tası o1acaktı. S'unftın Fonra Pltar iterafın· ÇOtıkfi hnrr:yetsiı su'h olmaz. S.n fPrdl 
t.."tb buluı , &'il ra r, ra hafta zarfında 24 kaça\1:91, 400 kilo alkııtıı~mııt•r. Buodan sonra Prafeaor dan Bayan Afet fP.rdine bfr ziyaret 'fe bürrtyetlerl ve niz t~panyo' Cumhuriye• 
~ 1lt •ı.ı acaktır. Bhıanın planlan liOmrilk kaç ğ•, 2000 deste sıgera kAğı· P1tır kurıOye gelerek Bayan Afetin Ta· rllmlt ve ıt1ıfetıe bütDn Cenevre P.o · tinin lıUklll ve nımetlrl, bu ıurttle dt 

r Tatt tarafır.dan yapılıaıı· dı, 66 altln ıtra, vt ı 9 taçakı hıyvını rlh ltlırtnd• naııl ı•JNtll oallltıllaı fe~rıırt bulumuılu ve 1,., arn Ba· dtın11111n htınlJlt " ıdalıtlnl mQ~afl4 
ili ftflrmit~fr • VI 1Dlathklana11 hlr 90klar:ni fld l~e JU .Afeti tfbJılk etaJtlardlf, ldlJOnul. ! 
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Odünç para Erzurum İmar Birliği Daşkanlığından Devlet Demiryolları İşletme 

Şehir saatları siren dinanıo ve motor mübayaası 
ve montaji ilanı. 

verme işleri lJmum Müdürlügw ünden: 
. tı'P kanununda tadı~la""l. ı - Devlet Demiryoll~n istasyon ~ınıhrdıt ·s ihdam edilmek ozere fllusa 

ıle hareket mem11r namztdı alıoecaktırr 
~ , ÔdUnç Pera Verme İşleri Kanunu· A - :\Iusabakaya l~tirak ellebllıı.ck için orta tahsili bitmiş olmak; 

1 ~ Bir adet a~a s?at, vç .adc.t tezyJr:atıı ve stHur·lu meydan sratı, bfr edel- nun bazı maddeleri d .. ğiştiıilmiştlr. fü TL1k olm 3k; 
ara sua a. s\nya\ t.er.tı~atı ~luve~ı.1 bı: adet oto

1

matik t~nvir tertibatı, bir ııdet slren Bu deQ'lşlkliklere gör«", ödünç p ıı ra C) Yeşı 18 den aşağı ve 30 dan dahili yukarı olmamak; 
bir adet sekiz be3 gırlık .dtz ~ı mo . orı!8ı 220 ~o.tıuk mutenavlp cereyanlı dinamo verme işlerinde O/o 8 5 den fazla faiz al· H) A~gıri b!r seJe için askerlikten maaf olmcık : \i;te 
aatın. alınr.cak ve matıa~ı?~ monta ed •. e ~ektır. . mak yasaktır. EJ ldartmiz htkimterı tarafından yapılacak s .hbi muayenelerinde ruııl 581 

"2 -i Erzurum ı şehrı ı~ın mu~ays~ < d l~ecck olan mlktar ve clnsl?rı ~azılı sa· Aı:csk açık kredi ı>eklin1eki IDlll\· çalışmağa m mi b!r rnz' ve hastalığı olmamak ıtd'' 
at ve sa reni~ ş.r~ r nahH~nde goslerdec~k: 11'.!ah!lUcre monte tdtlmtsı ve ışler bfr melelerd~ O/o 12 ye (l2 dahil) kadal' 2 - Mu~abakada kazananlu 61 füa ils tayin edilecektir. Ecnebi 1is1

111 

vaziyette t~slııı ı 3000. lı ra muhammen ~edelle açık eksllt~eye konulmuştur. rarz alınabilir. birine vakıf olanla-: 67 lira o .~r4'tle a'ınacaklardır. d'r 
3 - Ekslltaıe 11-7 9Ş7 .Pazartesi ~ur.u seat 16 da bel · dıye başkanhtı oda Mezkôz kanunun 14 Oncü maddesi 3 -: .Musabaka ımtibanı 9 T~mmuz 938 Cunıa,tesl gü::ıU s'l.at 14 de f1ıı~:tf 

11Bda toplanac!lk ~mar komısyoı:u marıfetıle . y11p1lacekbr. aşa~ıdekl Şf kilde değiştirilmiştir. p~şa ,. Sırkecl, Ank a~a , Balıkesir, K 'lyserl :\lalatya, Adana, .\ryon, İzmir v~ 
4 - Bu işe aıt muvak~ a: terr.t.nat 225 lı_radır. . Birinci maddeye göre izin lllmağe rum ışletm~ merku\eliude ya nılacaktır. 
5 - Karuni evsaft ba•z ıst<klılrır mezlur Eaat ve saırtye atl evsaf ve şera· meç'Jur olan hakiki veya hükmi ş ;ı h 5• 4 - E-ı son murac~a~ 8 Temrruz 838 Cuma gbnüne kadardır. . 

ltl belediye fen heyetindt n alab\llrler. (No. 453) 4 · 1 lard6n bu mecburiyete riayet etmiyerek. f> - Talipler işletmelere ve ıslasyonlara istida ile muraca-tt edecekıerd1r:ıt' 

Erzurum İmar birliği başkanlığından: 
ödür ç para vermeği itiyat fdenlere ve- 6 - Kabu\ şera't ve evsafı hekkınria dahıt fazla malumat almak iste!~ 
ya 9 uncu ve 15 inci maddeler hüküm işletme merkezlerine ve ıstaayonlara müracaat edebtllrler. (No. ~ 
leıin" aykırı hareket eyleyenlerf'I ve be· 
yannımelerfndeki ~erUarı ve faiz hadle· 

Erzurum şqhri Elektı ik istihsa1i için Dizel motoru rını muvazaa ııe a-ızııyenı~re tetrct de-

ve dinamo mubayaa ve montaji nlr. Mnk~r kanunun 15 lr<! maddesi ' Komisyon1:Jndan : h•9 

Erzincan Askeri Satınalma 

_ de a,tğıdaki şekilde değiştirilm iştir. 22000 ~llo snde yağı kapalı zarfla ekslltmeve konulmuştur. 'l'dtıaıin. gOJ 

- Yoz elli beygir kuvvotirde bir Dizel mo~oıu He lşou motorun c;alıŞ· ~'aiz tabJrJnde, ödl\nç para verme 24200 lira ıh: ~em\nah 1815 ltradır. Elts\ttmeı\ 11 Teınmu:r. 938 l'ezıttt~~ı ıi 
tıraoağı bir dioamoyıl ve bu dinamonun şebiıde mevcut tesisata ceryan ver· mukab\lirde borçludan komisyon ve he· saat . 0~bfşte l.:. ı zlnc~~da satı~al.ı:a komisyonunda yapılacaktır. Şarnnm~sı ~e~,r 1 

bUme~i için Jr 1h eden bUtnn tertibaı ı ve malzem' satın alınacaktır. Dinamo sap mRsrafı vesair her ne nam ile olur komısyor:d'\ g-örtılebılır. Tt>klıf mektupları belli gün ve ssattan bir srat e ~ııt· 
mütenavip C!reyanh v~ ·220. voltluk olacak!ır . sa ohun alınan para dibildlr kad 11r koınit-y.ln başkanlığına verilmiş V6yn posta ile göndnilmlı tıul~ı 11 • cıı 

2 - Bu motor ve dlaamo Erzurum ıe-hrlnde me· cut elektrik santra~ında Arcak tah '·k k d• 1 ' ·t -d· (No 450) 4· 1 

dil k l 
· •ı 

1 
-b · 1 k al\ u e n R go. a a ı 

monte e !ce ve me,·c..ı tt .~ısa. a ecru ~sı yapı aca ıır . ye ve ekspP.. o ti f1 d · Ü } D y 
3 - :ukarda evsaf ve ş~rtlar dfhillndc verUecek di~emo motor ve t~ferru· muamele v~;gis~r~a!z ~bt:i:~:nr;:~~ı ~;r~ ev et emir olları 1 o UnCU 

atmın sarıh markeh ve kata'ol'lan glhterllmek şartUe f atJa.-ının ve m11halllno 8 k ç ı nakıl ve montBi tecrübe için istenilen meblajtın bir teklif mektubu ile brzurum ud kanunun mt>rlyetinden evvel ş}etme Müdürlü aünden • 
im 

. . . . mevcu anunlara uygun olarak yapı l· . ~ • ~ı 
ar Btrlıtl başkanlı~ına blldlrllmesı ılftn o unur. <No. 454) 4- l mıs mukavelelerin faize müteallik hn. lsldmemiz Yol {UbFltrlne !ki şube mrmuru alınacaktır. Tallp!erln o. ııı 

Erzurum lffiar birliği başkanlığından: 
Erzurumda yapılacak olan sinema binasının 

kargir inşaatından 

k(JrnJerlne Oç ııent>yl tf'cavüz etmemek tep mezunu ve A~kerll~!nl ı kmal etmiş o~m8sı şarttır. . tıb f 
earttıc mukaveledeki ıı:üddetin devamın· Talipler era,ında 23 Hazfrau Parş~nbe gOııO saat 14 de Müsabaka 

1111 ,us~ 
ca riayet o'unur. yıpılacağır.dan o gtlo saat Hl da Evraklarlle iş'etmemlz kalemine ıııii·8C6 

U4n olunur. (N(). 442) ;:..!/ 
Planları yapllmamH~; 

yerlerde dikilecek abideler Devlet Demir Yolları Onuncu işlet01e 
' 1 • • • • Mem~ekette yapılacak h&ykel va Mu·· du·· rıu·· gw u·· nden 
Erıurumda yapılacak o au ı·nema bınasının kA~ıu lıışaatının (40) kırk bın anıtları tekrıilr ve e~teıtk ~kımından 

Ural k kısmı vahidi fiat üzerinden kı:pah zarf usu'ü lle eksiltmeye konulo.m,\ur. kontrol etmPk üı~re BakQn!at Heyetince . 3 rf ~ 
Ekslltme 12 7 938 Balı günü saat 15 de E,.zurum belediye başksnhk odllstnda

1
ku u\an jürinin lstanbulda i'üzel sanıtlar Hatemtz lh~iyaeı lçln mnbayııa edllec'k 5000 m çnm tomruk kapalı 7l 

tetekkül eden İmar birliği komisyonunda yapılacaktır. lsteklller teklif mektnp1arı ııksdemislnd~ yaptığı f çtJmada bir çok lllle eksllfa>tye konmuıtur. 17~ 
vı t!caret odllsı vesllı:ası, ve üç bin ltralık muvakk6t teminat meldubu veya mak-!vıtayetlerin henOz plAnları yapılmadı~ın· 1 - Muhammen bt:del tomruklarırın beher mttre mtlrabt 14 Jirad~ 11 

bu%1an ve Nafıa Vekaletinden 1938 t6kv1m yılına mabsui müteabhitlik vesikalarilc ıdan feblroll1k lcabatına göre yeri tayin liradır. , 
tıtrllkte ihale gUn~ saat •. 14,. ~e kadar tmar blrli~ı komisyonu başkanlıQına ver- ; edilmeıl 1Aı1m gelen abidelerin rast ge· 2 - Muvakaat teminat 4750 Hrrdır ... ~ .. , ,ıııi 
meler! ve bu za rıann l~ıce muhOr mumu l!e kapatalnuş o~maları lbımdır. Mek-,le bir yere yapılmamesı için planları 3 - Çnm tomrunkları Kers orman mudurluğUnc~ Olturm~ Kö·oğ \J 0 ıı1 
tuplann po,tada gecikmeleri kabul edilmez. yapılmamış şehirlerin dtkcceQ"l abidelerin rından de\'let demir yol!an idaresi için tah!lls edilecek maktalardan tedllr 

Evrakı fenni}'eyi Erzurum imar birlill fen heyetinde okuyabilirler. (No. 457)4·1 ı yerltrinl tayin etmek üzere harcırah ile lecekUr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lb~ ~hlrolttkmü~hssn"mn bk heyke~ 4 - Te~im y~i Sar:kamıra Wa~ye att ~za• ~brlkaeıdır. ~~I 

ı . . "' . "' 1 traılo bfrlfkte o mı h!llle gönderllmrsl 5 Daha mu~assal ma1umat alm~k isteyenler bu işe alt 8&rtnameleri 6 Jç~ 
Erzurum mar bırlıgı başkanlıgından: ı ~ru i o'duğuna kartr verilmifir. Bu itl· ıda idare veznesınclen Sarı kamış, Kars ıstaqyonlarırdan ve Htt1darpaş8 bl~b( 

baı lıı benCz rılıtnhı.n yapıJmıyan yerler· letme, Ankara devi( t demir yolları merkez veznesinden 3il0 kuruş oıuk 
de Abide, Heykel yaptırılmak istendiği alabUlrler. 

Erzurum şehri elektrik işi zaman dikilec'k abidenin yerici tesbit 6 - 'l'allplı,rfn unıumt mütefhh;tlik vesika1apın1 lb"aıı ıartıır. b; 

1 
tettlrmek ltlzumuna riayet cdtlmesi Knı- 7 -::

1 
ihale .11 7 938 gür.ii saat 15 de Erzurumda GOlbaşındııkl iti-tefi~~?' 

Meveut ve lJfOjesi ve fenni e:lrtnamelerlne göre grzurum şehri fçln yap1lacalc ur bakanlıtından vilayete tebliğ edil· aında n u eşt>lı kıl komisyonda yapıl8c,ğınc'an taliplerin tarih\ mt'Zıco.r~ll c~ f 
elektrik tesisatı • 625on .. lira badeli keştr nzerindcn kapalı ıarf usulü ile mlştfrl f)h artırma ve eksiltme kbn?runu 

31 
ve il2 iktncl maddelerf mürıb'' ~,~ı 

ekılltmeye konulmuştur. 1 1916 da ölen adam mektuplarını ~e foap eden dıter vesaiki vıktında lıletme komlıtycnvt>aŞ '1 
tevdi etmelerı lazımdır. (N 451) 

Ekelltme 15 - 7 · 9~8 Cuma g-üntı aat 15 de Erzurum Bel~d·ye Başkanlık 1 sokaklarda doJ l r o. 
odımndı toplanacak imar Birllil komiıyonunda yepılecaktır. lstekliter teklif aş ~o E . ı h. ı . . . mektuplıırı ve Tlcuet Odası veatkası ve "4688. liraJık muvakkat teminat mek·I Nevyorkta ~Qt6. s:nesınde ölmüı rzlnCail n lSar ar ffiUStakıl 
tubu veya makbuzları ve elektrik işlırl yaptığına dair Nafıa Vekaletinden 938 olan bir nt bugun dıpdırf ola· ak sokak· •. d.. 1 .. "' .. d . 
takvim )'lhna mehsu., alınmış ınUtcahh\tlik veslkastle birlikte ihale günü saat 14 ta do'aşmaktadır ve yakında mahkeme JpU Ur ugun enffi : f 
de k&dHr lmar Birltği komie.yJnu BaotıanlıQıoa mürscaat eyleııeleri ve bu zarf· huzuruna c•kacaktır. 1 Şartname ve · 1 "b' . ı ,,ııd• 
lann eyice mühOr mumu ile kapatılmış olmaları ve zarfların pcıstada ıecikmele· ' 1916 yılında bir tren çap·şmasınc'a t 1 -k 1 bi . proıe 9 mucı ınce Plilmrr kazasındaki Al?a tuı 

11 

- öle le d bl . ı d" b 1 ırı aea tuza nest ınqaatı açık elr iltmeye konulmuştur ·, 
rlnfn kabul edllmiyeet Al ve evrekı fenniyu'ni Belediye Fen heyetinde okuy~bi· n r en rın n cese 1 u zata ben· 2 _ Keflf bedeli 8530 li 90 k M · . S'2 ~,,r~,. ıcıklerl llln olunur. ( No. 455 ) 4 _ 1 

1 zetllm!~ ve o isim altında gö:nUlmü~tü, , ra ııruştur. uvakkat teminatı 6!l9 Iıra ~ ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- lialliukl bu zd r~~~k ~sadüt e I t 8 

- Ek~ltme 278938 ~rlh~e~~ayan Pa~rte~ gilnUs~t 15 d
6 

J ' ı olarak ogün kansından kaçınıı; yab St'r nhlsar'ar müstakil mOdiirlOkü binasında yapılacektır. ııı~' 
Erzurum mar bir lig"' i başkanlıg"' ından: bir kadınla yaşıımııaa başlamı,;:. Ga:~~~ ~ :- .~ertname ve projeleri görmek fsteyenler. Erzincan inhfsıırlar' 

lerde kendi ismini ölüler BrRSıtıd - mildilrlutune müracaat edebilirler. ı 
rünce bllaklı memnun olmuf ve uy: go- 5 - Ekslltmeye iştirak dmek isteyenlerin fenni evrak ve vesika1t1 rııJ 
b

. . urma etmeleri şarttır. 
ır ısJm alt•nda yaşamağa başlamış ve . .r,1 

nasen mtlkemmel bir t-o•sacı o'd "' fl - ~'0 7,5 temınat parası veya mektuplıırı ekııiltme günü en olh
1

) dıf· 
. . , 

1 1 b\ d b k.. . ' u&u 12 ye kadar idare vcznu:ne yatırılmış veya ibraz e ı ı ı IJI ıaı1ıt4.s 
H ıurUltl ~ehrı ıç·n alınacak olan su horularındıın •112011 met. e tulündekl O n, ce r 9 ulunan uçtlk b·r parayı Yem ş 

0 
~a 4s6) 

borulann iç kutudan •300» milimetre ve •622• metre tulundakl iç kuturları sermaye lttlha~ edere!< YEDİ baf an bir < 
0

• 

«250ıt milimetre ve "(1799w metre lultındakl iç kuturları «200ıt milimetre ve «1435• Eervet yapmıştır. Bu zatın tcrkettlğl s· ı· ı h ı B d . 
metre tuıündeki boruların ıç kutur1arı .150. milimetre oımı:k ve mıkdaıı kafi kıdtn oımd•_ 61ma1 olduğu içi~ kanurıı ıt ıs n isar or aşmüdürlüg"' ün efl' 
husust pa·çalır tıhmtnen bulundu·mak nztre •192 .. ton sikletinde çelik eksiz vaztyetlnl duzeltmekte zorluk çekmeye· , .0ul~ 
haddeden ğ<çirilm'ş kurşun kalafata mahsus normıl yuvalı 12-6 metre tuUerinde ccti zannedilmekttdir. .. .ı - Erzurum inhlsarltr başmüdiirlilğtıne bııah Ak tuzlagıoda Vsrt 

1 

~ı 
dahilen ve haricen sıcak ola·ak betunlendıkten sonra !!ıcak betume batmlmıt UÇ· Sıhhi propaganda afişleri mudürlO~üoe 2

4° ton Gevaş ıınbanna 70 ton Mutadive anbarma 80 t~~,,~· 
ları 7anya11a o'mak Qzere haricen yun kfÇ~ ile sarılmış ve kireçlenmiş olmak tuzlasından Muş ar.banna 225 ton ve Muhlis tuz

1

asn:dan Çabakcur ao 
fa'tlle •yirmi iki bin lira muhammen bedellf içme su boruları kapalı f 1- Sıhh!lt ve İ~timar M'uavt>net Vekale- on tuzıın nakit münak&1aya konulmuıtur. · 
ile ekıiltmeye konul~u~tur. Mezktlr borular Trabzo:da teslim edJ!ecek~:~ usu.u ti, halkts 8.ıhhat prensiplerini kökleştl· 2 ~ İbate_ 2~-6 938 gQnüne tesadQfeden Per,enbc iOnü saat 15 

Eksiltme 11·7 938 paza•teai gOnü saat 15 de Erzuru!ll beledıye başkanlık re~ek mabıyette. çok gUzel propaganda htsarler başmudurlütllnde yapılacaktır. ı5~ 
odasında teşekliül eden imar blrlıti komisyonunda yapılacaktır. lsteklJler teklıf afıulerl hazırl~tm fhr. tu &ff~Ier, umumt 3 - Bu nakliyata aft muvakkat teır.ioat parası Vsnın 522, Ce\'aşıo 
mektupları ve tlcıııet edası vesikası ve•• 1650 • liralık muvakkat te

32
tnat mek· ycrlerd~, nakıl vaııtalarına ve balkın radlyenln 175 .Muşun 218, Çabakcurun 184 liradır. ilrıaj 

tubu ile birlikte ihale ıünü saat 14 de kadar imar blrJlği komisyonu başkanlı~ına toplu bır hblde bulunduğu mahallere, 4 - lıteklılerln şartnameleri Bitlis ve Erzurum inhisarlar başınild 4 ·~ 
iönderllmeıl ve bu zarfların İJice mühür mumu ile kapatılmıı olmalan ıazundır ~ue~~eselere, föbrlkalıırıı aıılecaktır. rörebllirler. (~o. 445) 
Postada vuku bulacak gecilımeler kebul edilemeı;. Bu iş için fula izahat almak l en 

1 olara~ bastır.lan af•ş1erfn mevıu· E v· .... 
iıteytnler belediye fen heyetine mürac~atları. (No. 456) 4-1 arı ~nlard r. • . rzurum ılayet Matbaasında - ,,r 

erem nasıl bulaınf H , stıılıtı baş · Bn l k D . . ... O' p 
Erz11rıtnı Beledi,1.1e . kasıra bulııştırmamak fçln v mr . ş ı ' tı\nr \:e J<..l· llünları, ))('.!ter, Futurn, muJd>Utı ıı!' ·~ ı ZAYI TASTİK~AME alacaA>ı tedb" 

1 1 
ere ının I<artvizft. Amele kn11ncsJ, E\rak kalemleri MubasPl.H'l ıııı:ı tıl'1 

R 
. l • I • ır er, vtrem n dostları ve Ye Xaflal it Dil\ . ' • rll' ıyase lllt eıı: 1931. 1932 cers yılında Aarı ili düşmenlan; sıtma yalnız slvıt sinekten • nra n , t mum. Ev.~akı Matbua, Kltab, Ehli)' 

Ölç~, tartı ve adetlerin 938 yılı tam· ~hr.geser kö;·ü Uç sınıflı okulundm al· ~eçen hasta~ıktır. Frengiye y8ka'anmak Sıhhat 'e lluvi)et Cüzdanlnrı 13 I 
ıta zamanı r~ımııtır bııumum ölçü sa-ı dığım tasuka . . 4 "' . tan kork; tçdye aıışmayın:z !eki evıeri UCUZ ve NE F t S B 1 R SUR ETTE TA .4 1ııf 
hlpleri ellerındeki ölçnlerlnl i•yet te• ameyı zıya u.rattım yenı · k . b s r r

11 

mlılenml• olarak H l f • d sini çıkartacatımdqn hOkmü o'm d"' yı ar. soyu . ~z~. Ut gıdaların en sıh· ye Jlarlt Yih\yellPrden göndPrtlecek siparl~ler sOrallc tht.tl 
v az ran ayı çın eı · a ı.ı- bt ve dtğerl ı :dır; çccuk'arda s hhit itf. Ad . · tam_talattırmaları, bu müddet ıonunda , Dl llAn ederim. yatları; ditlerlnizi ıözetlnfz ve fırçalayı reı. Erzurum· Vı/Ayıt Mat/Ja.aıı ---- ı 

~3lı~;·:~ı~i:'J;,'~~k~~~~":!:u.:ıü:a~~:~~ Agrı ilini!' Meııgeaer K6gla Nabıt n~z; ağızdaki çUrük ve apıell bir dlıln Sahip ,.. !lAfl'nuharrlrt umumi ne.,.iyatı ldare ed•~ ~ 
JJf'ılac~tı ehemmiyetle J~tn3;~unu 2, Wlu /ılım lıham No. 27 ::,~~~~t ~:h~~:ır~!::~:::ı ~~~~·!~::~ D M~ I~ 

· ' ) D· (No. 02> ır!ri ~. l'f 5h~!k 11 ğlık dU manltjır, · r. •. ) 1 Jer 0~\1 -

Erzurum şehri su boruları 
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