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iDARE YERi: 
Erzurum Gölbaşı Doğu tc1nreh1'.nı~st 

Puuteslden maada 'her gün çıkar 

Sayısı her ye~e 5 kuruştur 

SAYI: ·12H 
GAZETE 

Basılmayan yazılar· geri verllmeı 

Alman Devlet Reisi Hitler Romada ! 
Hitler misli görülmemiş bir A0k~hR ;RİsıNoA tt \ıııt 

. ı as a arının ya ıgı 

tantana ıle karşılanıyor 1 koğuşu bir gezelim! 

Kumar salgını - 1Roma dönüşünde İngiliz -
J:::.. ~!""'=izi:.:~:;, Alman müzakerelerine 

lıırUız var. Da.'ha Doğu çıkmadan evvel 1 
~ ~eşimiz "Erzurmn gazetesinin b ı v b • ı d • • ı • 
~~'.":-0-;:_ı::;.,;,:ı;::n~ aş anacagı ı ırı ıyor 

lltt'Uk. Şalhsa.n tanınm~a 'l:>el'a.ber, 

'~ketın dert.leııl Uz.erinde ara sıra Al ·ı l d JS M ~«utunu gö~iiğüımüz bu dtk!katli oku- j manya ı e an aşmanın a ayısa 
~tnuııcıwn bir mektup alıdık. k d b • • ·ı ., • h • d ·1 · 
~ l{Uttna.r yU2ıünden husule gelen. çok a ar ıtırı ecegı ta mın e l ıyor 
~at- ı ?lr hlikAyeyl anlatıyor. "Bir adam 
~~ ··· lJç hayvanlle beş nüfuslu ai~i aç 
11\tı öıtııne maihkmn. Bu adam }Cam.Şusuna 
ıçı rllcaait e<iiyor, biraz un ve hayvanları 
~ ot <11!lıenlyor. Komşusu merhametli 
!iç ~ır. Bu ltwnarbaza 20 kıllo unla 
llıt ıı.t ot t&sllm ecllyur. Bu adam kendisi
'9.~~n enaJtı alıp evme giderken. kar
~ı;;:' <ııter lb1r ıromşu çıkıyor. Aç ve sem 
~-~ı ellılıdeold unla otu bu sefer bu 
ı~~na s.atma.ğa :kalkıyor. O sırada se
~ eyU'ı.den feryaıtla.r yWtsellyor. Alıcı 
a ·~ıt'niyor ve sa.tıc~ lblra.z sıkı.ştırınca 

' ~ YQ1ıd.a cevap verzyor: 
~ ....... ~ut paramı ve evimin eşyasını 
~~e kwnaıra lb811bm. Bunları s~tıp 
._, 'd,e tekrar JrurnaTa dahil oıacagım 

'ı 'nacatım para 1le de e-ve erzak ve 
'laıcağım. 

Erzurumda 
Buradakiler 

öyle tehlikelileri yok. 
yerlerine dönmek için 

sadece tedavi günlerini geçiriyorlar 
Yazan: R. KÜÇÜK 

Doktor Cevat Bili'i dinliyorum. Akıl 
hastalıklarının bilhasrn kadınlarda göze 
çarpan eşk!1iri anlatıyor. Diyor ki: 

- Bu cins hastalarda şayanı hayret 
bir hayasızlık göze Çarpar. Daha dokru· 
su bugün cemiyet içinde ayıp telakki 
ettiğimiz, bildiğimiz halde ulu orta fzha· 
rındttn çekin Jiği niz blrç >k hlsieri bu 
nevi hastalıır bnyuk bir mübalağa ile 
anlatırlar. 

Buton düşUncelerlni yalnız cinsiyet 
ve ~ehvet hadic;esi lşğal eder. Akla 
gelmedik ihtimalleri en galiz ve kaba 
tariflertle onların ağ'zın'i8n dinlemek 
mUrnkUndUr. 'f Pmtsül uzuvlarını teşhir 

etmt>k, rast geldiklEri berkesin nazarı· 
dikkatini celbederek iuuayyen yerlerini 
işaret ederek göstMmek onların mııka· 
vemet edemedikleri bir zevk ve eğlon· 
cedir. 

içlerinde bu mevzu Ü1N·iııde o kadar 
muntazam ve f nsicamh şekilde hikaye-

ler uyduran ve tasavvur cdUem·yecek .D C 1 B ·1 L b' h 1 b d . . r. e ı:ı , tr ıs nsrn ın .'.lŞlll .t 
kadar komık vakalar ıcat edenler vnr· 
dır ki, insan bunların hasta olduklarını ı _ Bernbe:ce ka1ktık, ukliye ~oA-uşunuo 

~enlerde y~; ~ cmuha.biri - bildiği halde ynzn kızarmadan söyledik· önune gel~ık: Kııpısı kapa~ı idı. DJktor 
...... At.o.mı-ze 1 . 1 dl ı· e kapıyı itti, ıçc:r de gorduğUm şeylere tıe.._ """l aJdıtımız lbtr ha.beri a-~·· erın n ıyem z. k . 

1 1 
. . 

lq~\tttk, bir adam nam\Wu k>arı.sını Cinsiyet aızulcır.nı yUk~ek · sesle Fı~1~l~rln ıı;1ko:~r:::~iı~ı lllıını ge Pceğıuı 
'~ Jira muka:blllnde kmnara ver - ekr.u edenler bJ mevzu etrafında ınan· Saçları leni kesilmiş, ynzn tuaşh, 

zuın hikayeler, şarkılar düzüp bunları zayi!, esmer bir delikanlı, yata~ının içi-
' ltllrnar tçt!lnal •bir bünyeyi içten içe 

1 

besteleyenler vardır. ne diz çökmüş, bizim girdiğ'lnıiz·1en bl· 
111tı ~l\ setl!l bir •hastaılı.ıct.ır. Onun gir - Doktor biraz durdu, sonra: haber, gözlerini odanın bir köşesine 
" nıuıııtte namus mef'hmnu kuvvetini - Size vaka ve misal anlatmak dikmiş, birisile konuşuyo:du. 
()~er. b~ za.ma.n gelir ki, hiç kalmaz. _ .... _ uzun sürer, dedi, akıl hacıtaları içinde Doktor: . . 
>aı~rııı, müptel-A.sının ruhunu. manevi- 0 kadar çeşit ve o kadar birbirine ben· . -:- B!ı, d?dı,. ~ar~ırsız bır zavallıdır, 
ll\ıı .. ~ ta.hrip etmekle k.alma.z, ayni za - Bu resim Hitler'i bütün Almanya.1a fesit edilen doğum gt1nünllnİ1Jıldönümünde zemeyenleri vardır ki, bunları bir tas· ı~i gundur ı~ıı~afırımız, köyUnden getl~
~l(la, o bedbahta ıbel bağlamış insan- kendisine hediye edilen bir küçük otomobili seyrederken giistcriyor. Bu nfi tabi tutmak ve size anlatmalc bu dıler,. gece vaktı me~arlıkhm besmelesız 
., rı <la istikbalini lkör1.et1r, onları sefil oyuncak, Alman otomobil sanayiirıin bir şahese i telekki edi iyor koouşmamıza sığmAyacak kadar bOvOk geçmış d,lye, perilerın zaptına uğradı· 
~ ~ bı 1 . • • ğmı söy uyorlar. Her halde bOyOk bir 

lt"rı raıur, onlan nnın:u.sla:ı~dan eder. Rcma, 2 - . Alman Devlet Relsfll e lstikba! edilmiş olması vakı deA-ıldir. 1 bir iş olu~. Hem o zaman bö~le g~zete- korku net'c "'si, akıl muvazenesinin bo· 
~'lltta: lht.trasıa.rın en ~tUsüdiir. o ten - 1 Hitleıi görOlmemış ~lr .tantana içinde Hltlerın Rom~da lne~eki istesyon 

1 

de bir lkı sütunluk yazı df ğıl, cılt cilt zulmuş oldu~u muhakkak, Uzer ine dafma 
Itır "tlllı., a.cz1n kaynattıgı öyle bir ~azan- 1 karşılayabllmek ve Hıtlerın burada ka· yeniden inşa edilm ştir. Hıtler yanında kitap yazmanız lazım. boynuzlu ko~aman mandaların saldırdı· 
,. içme düşeni mutlaka, kavurur ve 

1
ıacağı bir .kaç g~n _ zarfında yapı~acak ~u'un~n. Mareşal Görnfğ ve d~ter zavat . Si~e. akliye koğuşunu gezdireyim tından ştkayetci. .. 

rezıı eder. merasim ıçln bulun hazırlıklar ık mal ıle b;rlıkte dotruca kendlsıne tahsis ıster mısıntz? (Alt tarafı 2 ncide) 
ti\ lturna,rbaz ıttibarsız bir adamdır. Ar- edilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir dev-

1 
edilen saraya gidecektir. 

!1ıtıı~Un ~ dirUmelt ve ayaık:ta durmak l 1et reisinin ltalyada bu derece debdebe ( Alttarafı 3 ürıcüe) 
~~~ 'kalmarnJ:Ştır. B!J' tek fert. yok-

' ~kunıar yüzünden saadete ka~ - Sıhhi artlara dikkat 
'l{llrn&r karaılttersiztn, zayıfın. hava- Ş 
bı1'1 Dal"a. kaaıanmaık içim b~ vurduğu ted- e t ı h ı 
t~.lr. Onun maneviyatı, ha;ystyeti. şe - etmıyen o e ve an ar 
~ bıaetı nefsi ıJcaJmaımıştır ki, parasne 
'~ h\Ukadciesa.tını da verdiği zaman. 
~ 12Jtıra.p duysun. 

• •• 
~ ~ belediyesinin, Hını.s bele -
ot~'- 1ın ve daha lblr QOk yerlerdeki bele
\ l'lıı, isk.ambu lc1ğıtlarını •kahveler -

'lh,.~t.ıneM!rını bu baık.ımdan hararetle 
~~. Bu karaa-, umuml salgın halin
~ ICurna.rı bir taraftan durdururken. 
~tı taı-a.ttan da elden e-le geçen bu ·pis 
tı.ı ~ '1'ın, ha.9talılt lbulaştırmalanna mA-
~. 

~ ~n.lırde gözü:mü.ı.e !bir istatistik 
~ ~8.1.ruz bu sene 'Zarfında memleket
~ lıılbıı ~atı 25 bin liralık a· 

~·'buna ne ftda.r sevinirsek yeridir. 
lbııı hemen ŞWlU da U!ı.ve e<1elim: 

Tahta kurusu, bit, pire ve emsali gibi 
haşereleri temizlemeyenler, odalarını 

pis tutanlar sanattan menedilecek 
Oteller, hıınlar, ve misafirhanelerin 1 bu ciheti tamamen ihmal edilmiş bırak

bOtQn sıhhi şartları taşımaları lazımgel- tıklan anlaşılmıştır. 
diği ve ihtiva etmeleri J(erek~m konfor 1 S:iğlık ve S:>syal yardım b kanl·ğı 
ve mnştemllatın belcdiyelnce tayin ve bu hususta vilayetlere bir tamim yap· 
kontrol edileceği, sıhhi şartlan taşıma- mıştır. Bakttnlığın bu tamimini yazıyoruz . 
yan ban veıair misafirhanelerin her tür- ( Alttarafı 2 inci Sllyıfada) 
ın mahzurdan salim bir surette ısla.hı 
sabit olur.caya kadar kapatılacağı ka
nun istQ'inden olmasına rağmen mevcut 
oteı, hım ve misafirhanelerin mühim t Jr 

Başmüşavir Ankaradan 
Trabzona döndü 

Erzurumun 
yardımı 

FIKRA: 

İş arayan kadın 
~lantosunun iç tarafındaki bir cebin· 

den çıkardığı ufak mendili yaşlanan ın-
Dün akşama kadar Kırşehir fe· lcrine götürdü: 

lliketzedelerine gönderilmek üzere - A~lama, dedim s~ var ağlıya -
toplanan para 907 lira, 85 kuruştur. ı tak? 

1 
Teberrude bulunanların isimi ri . - . ~ç kal?1n;n ne demek oldui'unu 
4 üncü sayıfilmızrladır. 1 hilır mısın beyım . 

Ses ('ıkarmadım. O söılt'rine devam 
etti: 

•• 
U gümü çayı da 

taştı 

- Bana iş ... Elime ne geçe~ mak • 
bulüm... Fakat i~ ... 

- Tahtjiin var mı? 'f ' 

- E\·et, ilk mektepte okudum. 
- Çalışayım kardeşim ... Sen bana yi-

Transit yolu güzergahında bulunan ne 
Ügümü çayı da , son yağan yağmurlar 

uğra, dedim. Gitti. 
Onu tatmin edecek ne iş bulmalı? 

ve eriyen karlar yilzUnden şosan!n ba
zı yerlerine taşmıştır. Suların tahribat 
yapmaması için lcabeden tedbirler alın. 

mıştıır. 

llizmetçiliğ'e mi koymalı? Bizim mem
lekete göre okumuş sayılan genç bir kadı
nı ayak işlerine se,·ketmek yazık olmaz 
mı? Memur yapmağa mı ('alışmalı? im
kan yok ... 

Öğretmen? olamaz ... 

~a.a.tJırn12ce kAtıtıan ortd.a.a.n kal
~ · tkahvel~e kuman aıysa.k et -
' 'bu ~&na.ı cürmün önüne tama -

kısmının her tnrln Hbhi şartlardan mah· 
rum bulunduğu \le ekseri beledivelerin 

Devairde mesai Az okumuş, fakat temiz işte çalışmak 
Bir müddetten beri Ankarada bulun· istiyen k:ıdma bizim memleket aman ver-

makta olan ÜçllncO Umumi Mtıfettlşlik l • d ., • l • miyor. Ya, varsa bir tanıdığının yanında 
~,~üecettm'lu kani değillz. Bütün tini kullanırken, müfit imkA.nlar lbulma-
"t\ l Ya.raıaa- gibi kumarın da sebep - lııdır. 
~' ıclerinde<lJır. Evvela bl.r kültür j • Acaba kumar Anadolumu2lda niçin 
l11t rirı"-1 nıld1r? ŞüPhes12 evet, fak.at kül- salgın halindedir? 
~~. ahlAlk ımeselesi takip e<1er. ı Bunu ilerdeki yazılarımızda lza-ha 
l\)l t baYQ.t ~ da insanı blrarı o- ça.lışaca.ğız. Buıün ... Yalnız derde ilişmek 
'~... Myı eıtaı Ue geçinmek i.sted1k. 

"9U Clmllar. Beter bu tlbtli)'e- chlAD BABAN 

BaşmOşavlrt Nizami Ataker TrabLona Saat erı egış l sığıntı gibi yaşayarak kısmetini bekllve-
avdet etmiştir. 

K t ·· k ] · Yaz mevı:ıimi geldiği için devairde tektir:. ~.oksa ... Uçurumun en dibine L -
amu ay muza ere erı i tl 1 b - d ıt•b x. dar suruk1enecektlr. mesa saa er ugun en ı aren aşa6 ı· 

Ankara, 2 (A. A ) - Büyük Millet dakl ŞP.ktlde değişlirilmiş•ir. Az okumuş kadına iş bulmak ... Bu • 
Meclisi Hilmi Uranın riyaseti altında . . nunla kim uiraşır, bilmiyorum. Fakat ü-
topJanmış, bir kişinin ölüm cezasını tas· Sabah mesalsı · 8 buçuktan 12 ,ye :Zerinde hem de ısrarla duruımasa lizım-
tlk ederek divanı muhasebat umumt he· kadar. ıelen bir dertle karşı karşıya reldltlnıJ 
saplarını tetkik etmiştir. Kamutay çar·• Ôile tatili : 12 den 13 · • takdir ediyorum. 
ıambı ıGnQ tekrar toplanıoakbr. ı Akpm Meallisi 13 den 17 ,5 » -....,. oULG&a 
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Pazarda Tütün Bayramı ıTrabzon Belediye 
. bütçesinin D 1 E Si 
ilk parti balyaların vapura yüklenmesi masraf kısmı h (ıorı11· 

(C,t tarafı ı incide) line n slaıniş İs", ınuha~ ktık u 

Yanınlhı.kl kııryobdıı, ~11~ al.na lw ıııhe ılA ı;are hı'unucııktır. J~n 
İmar 

1
• -,ler.---l-- diiş·nii~ hir ilıtiyaı· yı• tıyur, elinde uku I> kıonı lt-şckkl\r ı tliııı, yıını~ \6 münosebetile merasim )'apıldı 

Yukarıda.Pazar İn hisır memur/an, aşağ Lda mera.sim , iştirak 
eden m 0 murlar ı:e halk 

Peızar, [Hususi] - Pazarda 925 tünle e verilen iyi fiatlerden memoun
sencsinde 50 bin, ~2ö senesinde 100 bin 

1 
dur. 

ve 937 sencsi~de de 250 bin kiloya ya- Bu rnne memlekete tfüünden mü. 
kın tUll\n inhlsal edilmiştir. him bir miıctarda para glıece~tir. Bu 

BUyUk farklarla iokişaf eden Pazar da köylünün iktisadi 'e zirai sahada 
tU ünl.ni nıkotini az ve sıg-ara rancııma- a:alkınmasına çok bUyllk yardım ede
nının fazlalığı ile Jupon tutUnlerine ha cektir. 
kıkt rak.ıptır. Fakat ve mııale~ef memlekette 

2506 numanh kanuna göre ekis
peıler ttm1tınduıı öKreLUen aenK yap.:na 
usuıı~rue ışıenm ş ouıuntın b<llyaıQrın 

lnhı.s«lr anbı:ırıtı11nı1 gtmrı.mesıne bun
dtın bir ıty evval bu~ıar.ılmı~ ve eıan 

aev!lw etm1:.ıde buıunmu9tur. 

mevcut bln&hr anbarlar ittihazma ehe· 
rışli ve kati bulur.madığından deranbar 
işınce ge:ek alakadar memurlar ve ge
rekse zU ra mUşkıl&t çekmektediı-. 

lnhis::ırıar ıaaıesi bu yoksullu2u 
nazar1 dıkkata alarak idare ibtiyacm1 
karplayacc:ık ve memleketi tezy n ede· 
cak mod· rn bır bına inşa ettırdıği tak· 
c1irde )Uk.seımı yd buşıamış ol.m tulUn
c ugu ır ıo.bt döhd himaye etmış ola-

Bu seı:.e \Uccıır gelm.emış olmasına 
ratmen, intıısarıar ıddt e~i eKıcıı.ın le
hınue oıaraK >yi oir 1lötl~ pl~as..ıyı tÇ· 

mış olup miıı.ıa.) ua::.ın.:ı de ttıu t:Lme~ tc: 
c ı· 

<Ur. V" 1;.kıı.;11~• l.ıU •dl.l y t lt " r ~nıı, uu 

Ilı 

ou"1.u v~a"ı.. iu .. ı..., u............. .. ;, _ • ... ULUull.::ııefl 
yapı~tır. Kıızct rüc:sa ve llit>u..U.ıui ve J Trabzon [ Hu:;usi] - · Belediyenin 
k~s~f. ~ır halk kütiesı huzurutı &yın yir- beheri i:J200 iira üzeri den ihale ettiği Ud 
mı oırınd~ mllbayaa ecıılen ~U~ünlerden il otobüs Mayı~ın yirmisinde te~lim edilecek
Uk partının meıa.sımle ve kuçuk mera- tir. Haziranda servise başlayac!lk olan 
kible vapura tahmili ıcra kılınmış, me- bu otobüslerdeki biletcller için çm•a ve 
rakib doı:anınış ve mılıt oyualar oy- bilet kutularıda ısmarlanmııtır. 
nanmıştır. T b B l d. b'•t . 

Meras:me Kaymakamımız Rasim ra ZOil e e ıye ll çesı 
İlk.usun anbar k .. pısmdııki k.:>rdelayı . T:ııb:zon f 1 H~sust ]_ • - Belcdıyenl~ 
kesme::.He bqlanılmış kemence ve gayda-j 93~ b_:.ıt~~sini ~0.J358 lı . a olarak tesbıt 
larla milli havalar içerisinde tı:1bmil edılmıştır · 
işine başlanılmıştır. m:::.s::w:1s;:ısc:~=m~~~l'Zli::zi;:ı::msı: 

Halk tütün zıraatmdan ve bllbassa Bu gece nöbetçi eczane 
inhlrnr memur:erinin kendilerine gös- (( v ATA .. T » eczanesidir. 
terdlği kolaylık ve nezaketten ve tü • .mmmmmm~~i0~5"Cııall•m• 

ş u~e Hl ı-;eııe cllJ~ıJ kitnlıa l>!ıkltın, )t!llİ l ı a•fhrrlc ya ııyr•lırkrn o ıı .. r Zl\1t1>1 11 ki ~nter yıı:ı ()' 
65,ÜÜÜ Jira ayrıldJ ıı'ruış Erzuıum taribi ! s.:v.:mli ~·ehrı s'I·~ hı;nl kııpıy:ı kcıdM g 

Tr~bzon [ Hucusi] _ Be'edive btlt· Bir akıl hr stasının lıöylo bir c:ı>t:l' tutuyor ve: deflse 
ceslnin d.>ıimi encüı.nende 205,358 lira o- okumasına huyret elti~iıni doktora ~öY· t .. - Hııstahı:ııuı, diyordu, ııeterıııe 
larak tesblt edildiğini bildirmiştim. Bele- lemf'ğe hazırlanırken, doktor: 1 bUtuıı ~ahmet.ıı ve üz~tülll bal uğr'' 
diye. meclisi de bütcPyi ayn"n kabul et- - Bay S ... emekl\ bir muallimdir, 1 rağmen re~erı~, onl~rı ıyl etmeğe ııd' 
m1şttr. Ceçen sene bütcesi Hi:J bin lira RrBSıra sanı nöbetleri geliyur, yakında şı rken, crmıyetın ve ınsanların l'u eli 
fdi. BugUne kadar yapılan Lah!ilaı ı-;o' tıım:.ınılle iyi 11lıır:ık ~·ıl.;aı·uk, dtdi. ve n' :ıhll zavallılan:ı vurdu~u ( d 3r 
b'n lirayı g-eçm'ştir M~vıs senuntt ka- , . . clarıı~ııs nı oıılımn alnından silirıuıf:j g1.,, 

· · · ~,•uekli UJll'illııııe geçmış ol'lun de· k "k . ı,r.f Lı 1.1" 
dar 180 bln lirayı bıılacağı tzılı ııin edil-

1 
b . l ' me le en ldlyu · tesellı ve mn,..u a 

mektedlr. · el ııı, eııım e gayet ınunhı~am konuştu. luyorum. 
H~B Bllteesinin masraf kı"mı Karşısında, yor~anı beşımn üzerine _____________ __,.; 

" ŞU şe k d k ' h' . . 1 1 . 1 d·~· kilcie tesbil ve k b ı d 1 1 ·t· . ~ı t 1 8 ar ç1ı1 mış ırı sı var ı. çerı g r ı5 ı-a u e ı m ş ır . n aaı;ııı 1 • • .. d .. 1 ld 1 . 1.. .. .. . 
G2,000, imar G5,000, sıhhiy~ tenıifat ve ınızı gor Ojtu ııı e >ır urlü yuzunü 
mezhnhı 4G,OOO, müteferrık \·e dtıimi göstermek i t~ıniyordu, doktor onun ya
masurft 8,000, yardım Hl 000 borçlar 1 nına kadur gitti, ynv"ş ve tatlı bir ~ec;le: 
10 000 lir:ıd r. Yeni bütçed" iğınar işleri l - Aç yüzllnü oğlum, dedi, bak sıı
lçfn 65 bin lira ayrılmış olması dikkat na mi 'itfir gdiı:dim. 
v~ m~mrıuniyet: dPğ~r t.ir kcyliyttıir. ı :·.avaş ~dv~ş ~ç lan yı)~ga~ı~ .. altırı
Şımdır ~ kadar ımar ışlerıne ay· ıl;m pa- da, ırı mavı gözlü, sıbba lı yuzıu genç 
r.ı 25 - 30 bin lirayı geçıne:1.di. Yiye ıbir in'>ırnla karşılaş'ım. Yüzüme korka
bu cümledel'l olmttk üzere itraiye teşki- rak baktı, sonra birdrn katılırcllsına 
la.tına çok t hemmiyet verilmektedir. Eu gUlmeğ" başladı. Öyle kıvrak gülüyordu 
sen~ itfd'Yd. için y~ni bir kı'avuz maki- ki, sakinleşmerini bekledik. 
nesı d hı a ını caK.tır. - Sen'n adın ne? dedim. 

Ağrıda yeni 
Hükumet binasının 
temeli atıldı 

Ağrı [ Hıısusi ] - fki senede bitiri
lecok olan Hükumet binasmın temel ka· 
zılma töreni 27 - 4 - 938 Çarşamba gtlnü 
saat 8 de yapılmıştır. İlbay Burhan 
Teker nutkunu bitirerek kazma 
ile ilk çukuru kazmış ve General Baki 
Vandemir de sevlnç1i sözlerinden sonra 
kürekle kazılan toprakları atmıştır. 

Me1as1mde hazır bulunanlara btr 
çay ziyafeti verilmiş ve temal çukurları 
kazılmaya başlanmıştır. 

Tiyatroda biletçiye 
kasatura çeken sarhoş 

Dere mahallesinden Heşit oA-lu 
boyacı İhsan Pazar gecesi klifayı bir 
baylı tUtslllcdiktrn sonra, l>.>ğu sinemu
sına gelmiş ve tiyatro kumpanyası teaı
ısil verdiği ~ırada, l::llel alm3dtııı içeriye 
giıml§ ve tir saoJalyeye oturmuştur. 

Biletçi bilet sormağn ·gelluce, U:t.e· 
rinde buiundurdu~u memnu silllhlardttn 
bir kasaturnyı çekerek, biletçinin üzeri· 
ne yUttlrnl\ş, fakat o.ıdan sonra da ken
di.inı cü mu meşhut mahkemesinde 
bu1mu tur. 

- Suıkız•n Ayşe! dedi. 
· - Peki ama sen kız değil ;in ki ... 
- Ben kız d' tti'im ama, adım S!l· 

rıkızın Ayş~ ! 
- Ayşt-yi anladım, Sarıkızm ne o

luyor? 
- Ha, nnlntayı 'll, benim bir sarı 

kızım vardı, elimden buraya gelirken 
aldılar, yalvardım, yakardım, dinleme
diler, ben uc kızımı unutmayayım diye 

adıma onun ismini de ekledim. 

Doktora bıktım, o izah etti: 
- Bu zaval'ı, dedi, kendini kadın 

zannediyo~, köyünde entari giymcğe 

ve kadınlar anısında oturrnıığ"a meruklı 

imiş, kendi,:;ine bir de bebek yapmış ve 
onu hi\' bir z.ıman yanından ayırmaz 

mış, yuşı ilerledıkce aile:i meraka düş 
müş, buraya getircPkr, tedavi ediyoruz 
Genç basta birden do~ruldu, kapıdan 

giren hemşireyi gösl6rerek : 

- İşte, dedi, kızımı elimden alan da 
şu beyaz entarili kadındır, kencllsine kaç 
dera yalvardım, k zımın karnı <ı~~ıkmış 

tır, orıa meme vcreyi'll, dı) liııı, ı azı ol 
ııı!yor, SPn\n ~·11.ın yu'r, o lıtıltloıı yapıl

ruı;ı cnn:>ı:t. bebt:k, diye lıcnl kanıl ırrııtı~a 

~· ılışıyor. 
Koğıı~Lm ~~ h:lık, dokloruıı odıt~ıııu 

döııdUk. . 
- Yerimiz ve y.il<ığıwız "z, lüzu nu 

kadrr geni~ şekilde çalışamıyoruz, h :1-
buki bizim hastalarımız, uzun zaıınn te
daviye muhtaç insanlardır, her müraca· 
atı ne yazık ki kabul etmemize bu yüz· 
den imkan olrnuyo:-, diye a<'ı al' şikaye

te başlad·. 

Sıhhi şartlara 
dikkat etmiyen 
otel ve hanlar 

(Üst tarafı 1 incide) 
d~· 

" Umumun sıhbatı ile alakalı 01,.~e 
ğu k~dar memleketin ictimai seviyeli~&' 
de mıyar te;kil etmesi va bilhassa ~· 
şerele le bulaşan lekeli humma ve rıı~ü· 
gibi bazı hastalıkların yayılmasında d' 
yük amil olması dolsyisile vi'ayetlef~· 
mc;,vcut blltün otel, han ve misafirb11 ~ 
!erin sıkı bir teftiş ve rn u rakabeye 1 

'j 
teıfı tu' ularak bilhassa abtesanelerin ·e' 

tutulması, koku intişarına sebebiyet~,. 
rilmiyecek surette havalandırılması, 1~ 
larda yatak takımlarının ve lavaboııır ~ 
daima temiz bulundu mlması, tahtak~ 
su, bit, pire ve emsalinin bulunınıuJl~1,. 
nın ve lokantası bulunanlıırın mutbtl ~· 
rının ve sofra takımlarının temiz bU111~. 
durulmasını tı temini gibi gereken te~,., 
!iğin ve konforun ikmal ettlrilmedl11 

, 

sıhhi şeraite uygun 0lmıyan ve ıslabı ~e 
bıt bulunın yanların ve sıhhi tekayYl1

1
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re itaat gö3termiyenlC'I'ln hakkınd8 i· 
kanun hUktl nlerinin tatbiki cihetl118 ~' 
dllmesinin teminini ve bu hususta ~I· 
kınclıın ve sık sık yapılacdk teftiş 11 e· 
celerinin pE>yce:bey Vekalete btıdir11111 , 
sini ehemiyetle Vd tamimen rica ecerıır• 

Hasankalede 
tazyikli su 

11' 
1 Lastıııkiı'I' kuz sına l :1.ylı li !ili .~ f 

tiıilrııişllı·. ııu su 1.fole<liye btn ... ı;ile I\~, 
makanı evine çıkurılmıştır. Bir tıB 
dunbel'i ınuııltızamcıı akınakladır. ti'' 

Halka meccan'n tevzi edilecelı be' 
Ancak evine su almuk isteyenler, ~i 
rulaıı bizzat tedarik edeceklerdir. ,,ı 
başmu 15 ile 20 lira arası bir ı.JJils 
yapılacaktır. 

Hasankal ~de fiskiyeli 

Pc.z ı tssi gUnü y,;pılan mahakeme
sina<.ı, hasaturas.nı oa~a maksatla değil, 
sııf korkulmak için çektiğini söylemiştir. 
Mahkeme kasaturanın muayenesi ve 
d ğcr ikt po is şahidin dinlenmesi ıçirı 
mahkemeyi talik etmiştir. - Sonııı, u~di, .,leklribiı'ikten hii- havuz . .ır 

yük, nın~a p~k IJ!lyük sıkıntı çekmek· il' 

KÜÇÜK HABERLEH 
teyiz, l lasttnkalede Soğuk çlrwikdC tı'' 

Bir çok tıusu .. ıu llu, teşhisi ve teda- eşi Balikesirde bulunan tiskfyeli bir .ııe' 
vuz yepılmıştır. Bu ba~uz çok i" 

* Rize Asliye Hukuk IIQkirni Baha visi için kulianılmakta ve son zmıanlar-
0 

olmuştur. 
ral Trabzon A~liye Huıtuk Hakimliği- dıı müs et faydalar ~lde edilmekte olan 

de atanmış ve Tr~bzona gitmiştir. jelektrik'i aletlerden biz biç istifade ede- Hasankalede ağaçlaı:tlflJr' 
* Rize aza muavinliğine Bursa Müd- miyoıuz. iıJ1P Hasankale kazası dahilinde Ş ~oı 

del Umumi muavini Salah1ıttin E·kan Elektrik, Erzuruınun en başta gelen ye kadar 3000 adet kavak ve PJ 
tayin edilmiştir. dertlerind n tiril Ond •.n sade doktorlar- ağacı dikilmiştir. 

* Trabzon Ço~uk esirgeme kurnaıu mı, hepimiz şikayetciyiz, bu müşterek Dün 3000 dane akasva dahil ııt~, 
senel k kongresfnı halkevlnde akdetmiş- :derdde dak~orla beraber öyle cdndan resimle dikilmiş ve halk bu mooaseb

61 

tir. temennide bulunduk ki, eğer E:ışref saa- 1 bir ağaç bayramı yapmıştır. 

Baharın ük haftalarını, yazın bu :. ~ııkadaşile bir kaç banka arkadaşite sura- t 'd'l ,,, t 1_ 'ftt>itlf.il
1 

ıt b. . 1 ' .'... • yış a ı ı el' . .l'·ua ne 'Kadar şen 116 ,.J 
n~ an. ır sıcakla beraıb:r gelmış olan da, burada gözükmeğe ba.şladım, Yum.ur • \ , . . . ~l ı;ı· 
gunlermi yalnız istimle ııgraşara·k geçir- 1 t. k . . . . ne kadar şakacı ve ne kadar hareke ıı I . amn ırıp dışarı fırlıyan cıvcıv gıbı h:ı- . . te~ 

. elim. Artık r::ııhatlamış gibiydtm DUsün - yatı baştan görüyordum. esmer, şı~~anca bır kadın olart ~ 9ıf' 
1 celerim kafamda eski vüzuhlarını kay _ o kadar cıddt, o kadar durgun ~dl· ıı.1 
ı Akşamlarımı mulıakak yalnız ·geçiri- •ıtl "P' 

b_ e.tmişlerdi. Ay.şeyle alakalı şeyleri artık bil"!erini severek evlenmiştiler. Bıt ı ~~, 
1 

yordum. Hemen hemen itiyat haline gel- 1 » 
ıçım yanmadan, kalbimde isim vereme _ karakterin nasıl anl~tlkılarıhı, nası I~' 

1 miş Olan bunu ilk defa bir teşri,nievvel 
0
cre- 11 

1 
diğim blr heyecan duymadan mütalea e- yatlarını teşrike karar verdikleriiil f\ . .ı\I 

ı cesi boııdum. ı,.ı· 

1 
cle•biliyordum. Eskıi ve büyük hastalığım- ma k ·kabil değiJıdi. Bir çok zamanla.! !)\ M~ 

~azan_: B aradır ı' d. an kurtulmuş gi,biydim. Bununla beraıber Kalabalık bir grup halinde geç vakit düşünüyor ve kafamda lbı.1 mug.;rrı11' l, _ !/ _ Marmara gazlno.;;una gitmeği kaııarlaş _ 1 
.. ıızah edilmez bir kern.l içinde bulunduğ11 - halle bıir türlü imkan bulamıyordıl)'l" , 

lırmış olan aı'kaüaşlar benim de kendi - US 
Bu değişmede bizi azıcık oyalay"'ıı · smda etrafıma göz atmaik fırsatını bula-

1 
mu da itiraf etmeliyim. Yeni heyecanlar, 1 · Fuat o akışaım dig: er aııka!I~ .. ıarlll , a. erme iltihakımı ısrarla istediler. Onları ~ it' 

Tefrika: 49 

hlr sır bu~mağa çalıştık. Ankara yakınlaş- 'madmı. 1 dağ·ctağalı. bir ha.yat artık benim için k~- kırmad,an kaıbul ett!m. Nedense kadınlı, ra'ber giilüyoı:, içiyor ve en ufa.K vesi pi 
tıkçn tren icinde duruima,yacak kadar 1 Daha birinci nünden ihbaren Anka- , panmış b~rer ufuktu. Onlara tahammul lerden kaıhlea, halar yarata1!ak irl'lj{9fl , - "' 1 edemiyecek kadar manen zayıfladığımı erkekli toplantı~ar:ian bir zevk almaz ol- . . . . )ri-

beni sıkmağa başladı. oraya varmak ve ıad& benim için ıluntıl'ı bir hayat ba..ş - l {t . mu~tum. Bununla bernber gazinonun içi- buluyordu Iç mde bır garıplık ve bir ıır1 
b 

ı ' 1 ... ir ... . 1 ı anıyor um ... Beıklemek. uzun bır zama- k L b" .. k b' bancılık vardı O r1 i .. b 1 1 ıceıı• 
en.m ,ç n u Qonemeç olan yem haya- ladı. Mahdut bir kaç tanıdık. Bankada nın Yi\rUyüşline intizar etmek lazımdır. ne uru muş uyu ır masanın etrafın- mı çın · un ar µ~ 

tıınn başlam~k arzusu ile üzülüyordum. 1 bir kaç aııkada.ş günleri.me bir renk ver _ 1 Ben de hiç ıbir şey düşünmeden gün _ da o akşam eğlenceli dııkiıkalar geçirdik. çekilmiş sakin bir yüzle seyre.di1'>rd 
Nihayet da.ha. mor ve daho. karanlık 1 . !erimi geçiriyordum. zamanın be-ni ta _ Etrafımdakiler üzerlerinde o kadar ısrar- 31r ara Melek yanının. geldi: . 

gözl\'ken dağların üzerinde demirden bir j med!ler. Ve ben bir muttarit içinde hiçbir f mır ede~eği, eskisi kadar dfrııglin bir hale 1 la durulmağa değ·er kimseler değildi. Ban- - Refik Bey dedi, Sizi sıieırorttı F
9 

knç anten dl.rcğin~n gölgesini gördUk ... •.şeyi wıutmadun, her ha.d16eyle kafamda getreceğl muhaıkkaJktı. kada memur olan Fuad ve karısı en ç.ok liba .. , 1 
_ Işte Ankara dediler. e~.ıki bir hatırayı canlanmış bularak yaşa- ! Yavaş yavaş etrafımda bi rdost Iıa1 ve en yakın tan!drklarımriı. Digerleriilc he- _ Hnviı' ... Rica ederim,,, ı~ııu:.i"J. 
YıOl. dönd1i tren '""tti G<Yılrlmi k dttn. Günler, haftalar ve aylar çekil:nı.ekle kası peyda olmağa. ba1Şhyordu. Sonba - men hemen o akşam ilk defa konuşuyor- b d ... 1• 111111'1 

• !!>• • z uza • 1 ıh rd . . . . fum en e ... oen çok durgunum ... sı ... ı 
l~rda bir yığın lblnayı ve kuru, çıpla'k bir bitmiyen ağır ve demir bi.r zincirin halka-ı ~ abu ~alk~ ~nı ıçıne alacak, beni de · · rum ... Bilakis .. 
ehn tarketti ... Qa.rın il'lt gUrUltUleri ara- 'ıarı i1b1 birbl.rlerlnl takip etıtUer... egl-encelerıne ıştıraık etırecek kadar ya - Fua<iın tuhaf huyları vardı. Karı ko-

• kınıınıı ge<ill. Ben de bir kaç eski mektep ca adeta zıt denecek blr ruhta ve anıa-1 .... 

) 

ıı 

t~ 
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Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

'J t•fril\a : :rn 

Beni soktukları nezarethanede 
daha birçok adamlar vardı. Buraya 
girenlerin mutlaka idam edileceklerini 
telmih eder laflar konuşuyorlardı. 

sevk zabiti şöyle b!J" diişiindü. Sonra 1 Adet!ı lh~•.r.ı.sız onun lbu emriııcı ita-
yüzüme baıktı: il.t ettim ve nöbetçi zabitliği odasmi:lan 

- Omaz dedi doktor bey ... Sizi bu ev- dışa:rı çıktım. Kordlorlarda bir mtiddet 
ıak ile merkez kumandanlığına sevke me- yiirüdiık. Bir merdivenden indik. Nii•ayct 
murum. sızı trerbe.st bırakmak benim e - onlinde iki stingülünün beklediği bır ka
limde d.eğlldlır. Ancak merkc-z kumanda- pya ulaştık. Benimle beraber gele•ı pos-
nı buna salahiyettardır. ta: 

Birdenbire yerinden kalktı. Dışar -
daki emirberlnc seslendi: 

- İki polis getir ... 

- Yenı bir misafir diye güldü ... A
çın kapıyı. .. 

- Herif sapıttı galiba? ... 

Muammer ALATUR - Ulan serseri biz o dilden nC' anla-

Köy kanunu bir çok köylerimiz
de tatb k ed\liyor ve yavaş yavaş 
geride kalmış köylerimiz bu kanu
ııun çer çevesl içine alınıyor. 

Çok pratik bükümleri ihtiva et
tiği Jçın, köy kalkınması davasmda 
bu kanun bir temel taşı vazifesini 
görllyor ve tatbik edildiği her köy
de de en kısa zamanda feyizlerini 
gö3teriyor. 

Du bmınun mesela sağlık işle
rindeki hükümlerinden bn7.llarını gfü.
den geçirelim : 

1 - Köy dahilindeki su birikin
til,,rini izale etmfk ve kl\çOk mesai 
ile kaldırı'abllecek bataklıkları kurut· 
mek [Erzurum soknklarında ise dllrt 
beş kUrek atmaktan ibaret b'r iş]. 

2 - Köyün her evinde Ostü ka
palı ve kuyulu veya lağımlı bir bala 
yapmak. 

3 - Evlerden dökUlen pis su
ların, çeşme vesıı ir temiz sulara ka-

rışmadan akıp gitmesi için Oslü ka
palı akıntı yapmak. 

4 - Köyde ederin etrafını ve 
köyUn sokaklarım temiz tutmak, her 
evin fiaünll süpürmek. 

o - Çeşme ve pınar başlarında 
gübre, sUprüntü bulundurmamak, faz
la sulann etrafa yayılarak bataklık 
yapmasına mani olmak. 

6 - KöyUn silprllntUlerini köy
den uzakça yol Ustü olmayan, ı::apa, 

ı üzgar altı yerlere dökmek. . 
7 - Ev, ahır , hala duvarlarının 

Jı,: ve dışlarını senede bir defa bttda
nalamttk vesaire vesaire ... 

Köyün ve küylUnün teınizli~i ve 
sıhhati bakımından kanunda fayda
ları blribirlndcn önemli duha bunlar 
gibi bir çok kayıtlar var. 
Bunlım bilen bir Erzurumlu bir kere 

sağına soluna b::ıktıklm sonra huyıf
la başını sallamaz da: •Ne olur, şu 
köy kantınu Erzurumda da tatbik e
dlJseydl. demez mi ? 

nz? 
O sır:ıda yanmcta bulunanlardan bir 

tanesi HHa karıştı: 

- Ne için tevkif etnü:şlP.r b unu ? 

Ben geldğilmdcnberl bumıınu karı:,,

tırma'ktnn U'"anmıynn b!ı· :gedikli başi(:ı.

vuş cevap verdi: 

- Casus karatn ... Görür o dlinyesı
nı ... Sonra Çinliye doğru işaret ederek : 
Derdini Azrnile anlat ... O her dilden an -
lar ... Kah.. Kah .. Kaıh ... Kah .. . 

(Arkası var) 

DOGU 
Sineınasında 
Kır:; <>hir frlf'ıkctıedeleı-i menfaa 

tine lstanhul opereti tarafından bü
yük bir mıi am•·rc ha7ırlanmıştır. 

Bu akşanı bütün 
Erzutum orada 



YARDIM L IST ES 1 
S.ıfranb:>lu, 2 (A. A.) - Knşehir 

felaketzedelerine yardım için buradan 
200 lira gönderilmiş lr. Teberruat de
v~m etmektedir. 

Lira K. 

00 
1 00 

la.nnida. terzi ... 
Tevfik aı'baeı 
Osmıın kuyumcu 

Aydın, 2 (A. A.) - Aydında Kır· 

şehlr felake' z ~delerine yardım için ç ı · 
lışmalııra ba,ıanrnış ve bUtnn halle, me 
mur hepsl ya•d·rn t k )şınaktadırlar. Ay· 
dın talebesi de k ~ndl ar ah• ı ada seçdik 
Ieri heyetler vaslrttslle iane toplamak· 

tadırlar. 

o 
1 

2 
1 
1 

50 
00 

00 
00 
00 

00 

Fevz! abacı 
Osman ka.va.f Kavaflar çarşı -
sın da. 
Mehmet Gença.l onu 
Hakkı Yrldız m il.sık.ir:ııt f:ıbr:•kn.sı 
Orhan Baıyburtlu ahçı Kafkas 
palas clv:ı..nnda 
eemru Bayburtlu ahçı Knfkas 

Lira K. 
1 00 
3 00 
o 50 
5 00 
2 00 
2 00 

1 00 

2 00 

3 00 

2 00 

2 00 
1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

o 50 

5 00 

5 00 

2 00 

1 00 

2 00 

1 00 

3 00 

5 00 

o 50 

o 50 

3 00 

1 00 
5 00 
5 00 

8 00 

2 00 

2 00 

10 00 

3 05 

2 00 

o 50 

1 50 

1 00 
5 00 

15 00 

2 00 

1 00 
1 00 
1 00 

5 00 

1 00 

5 00 
ı 00 
1 50 
1 00 
1 00 

00 

o 25 
1 00 

Re.şit Taıhtacı oğlu mütekait 
Nail Toparlaklı 
İsmail Tire ahçı Taşmağazalar. 

Ibraıhim Kara.ali mani!atura 
MaksutmUtek.a.itkaymıı.kam 

Hasan Fa.zlı Sofu oğlu Oflu 
mıınifn.tura ıkwna.c;; 

Şahl.n SLtaıvuklu kunduracı 

Belediye mağazaları 
Recep ÇH;aık za!kırcı "Satpaza -
rında 
Ka.mil hancı Taşmağazalard.a 

beN..a.Z Koyuncu 
Hllml Üz..otl Diş tabibi Cumhu -

rLıyet caddesinde 
Malunut Bal kliçük. celep 
Halis nalıbant Soyoğlu Nalbant
lar içerisinde 
Eyüp Ülgü bezzaz elediye ma -
ğazala.rında 

Sa1t San tUhafiye Bele<itye ma
ğazaları karşısında 

Zarif Cila.ra Türbe civarında 

kan ta.rtye<:i 
İbrahlm Konkiu bezzaz Kasım
paşada 
Ra.ğıp Koka.reı Mahallebaşında. 

gU1ya.ğcı 
Abdi Öl;kan yorgancı Taşma -
ğazalo.rd.a 

Asa:! Dervlş DLş tabibi. Cu.m -
hurlyet ca:ddeslnde 
salAha..ttın Sakarya m.aıhalle -
b:ı.şında. 

İ:za.me.ttln Ah.me.t Şen Mahal -
lebaşmdn. 

Mehmet Mut terzi Türbe .lm.r -

şısında 

Nuretıtln ar.ııuhalci H!lk.Omet 
önünde 
~ Çlğ Kavafiarda No. 6 da 
Yokmıl hakl:ar tda:resi 
Münir Alpagu.t tuhaflyeci mu 
h.asabe1 husus!(ye mağaza.lan 
Haıkkı Kırd.akal Yenlıkapıda 

k:lhved 
Hü.seyln HUsnU Doğru Belediye 
mağa.m.la.rı bezZa.Z 
A.k1! dede oğlu ma.nlfn.ttu-a. Ha
cılar han mağazaları 
Hasan Terzi oğlu Gli.reü kapısı 

KA.zım ha.lıcı 

Fazıl Hamutcu manifatura Be
ledıiye m.ağa2ala.r k.ar'şlSlnda 

t<mıail Bayraktar ma.niıfatnrn 

Tllrbe clva.ırındıı 
Musta.fa. Liva.neli beZ'Zaz Kapan 
hanı cwıırında 

İsmail ba~lcallye Cumhuriyet 
caddesindıe 
Hüse~ Eren otomobil parça -
lan İstanbullu 
Emin Çollllk ma.ni:fatura Hacı
kı.r ha.n clv.arın.da 
A.7Jlz Geçikli celep Tebrl:ı kapı-
sında 

pa.lıı.s civarında. 

2 00 :iıbraıh1ın Boyuıka.lın 
5 00 Cem Resul zade ira.nlı Taşma-

ğaıı;alarda İran emtiası 
1 50 Şerefettln DU.zyöl marangoz 
2 00 Mehmet Kı.baroğlu Ka vaflarda 

marangoz 
2 00 Meıhm.et de.bağ 

3 00 Hııltl Keresteci 
3 00 Melunet Elma.lı GUrcükaıpısı 
1 00 Hüseyin ~uyumcu 

176 25 Yekün ...... 

527 35 Evvelki liste yekünu ...... 
703 60 Umum yekün ..... 

( Deuam edecek} 

Böl{lcmizin dlger şı·hlrlcrlncte 
Kırşehir felakE tzedelerfne yardım 

için memlekelln her t1Jrt1tında oldoA"u 
gibi, bölgemlıln ş~htr ve kasabı larında 
da halkın teberruatı devam ({mektedlr. 
Trabzonda da geniş mikyasta vardım 

faeliyetl var. Evvelki ~nn de Trabzrn 
Ziraat Bankası memurları 10, Hııva ku
rumu idare heyeti 150, Boztepe ilkoku
lu 3 lira teberru etmişlerdir. Yektln her 
gOn bir az claha kabarmaktadır. 

Rlzede de b~r iane kQmlsyonu teş· 
kil edUmlşlir. Yapılan yardımlar Kl
zılay şubeleri vasıtastle Ankarada KlZll
tty genel merkezi~ gônderllmektedir. 

Trabzon Ticaret l'f! 

Sanayi oda.ı.:nulau : 
Tra~on dtl Moloz mevkilnde 15504 

lira 60 kwuş keşlt bedelli Borsa binası 
inşaatı kapalı zart usullle ekslltmtye 
konulmuştur, 

1 - Eksiltme 3-6-938 Cu na gnnü 
saat 15 de Trabıon'da Ticaret ve Sana
yi OdsEıında lfŞ!kkOI edecek komisyon 
ca yapılacııktır. 

2 - Bu işe ait evrakı ktşrlye ve 
şartmımeler Trabzon, Ankara, ı~tanbul ve 
Erzurum Ticaret odalarında görü:ebııtr. 

3 - lstt klılerin Of, 7 buçuk hesabi 
le 1163 llra!ık muvakkat teminat verme-
61 ve bu yıla alt ti.;aret odası vesikası 

ve Nafıa VekAietinden alınmış yapı mü· 
teahbıtlığ\ vesikası göı;termesi ve yap
tıiı Işın en bOyü~ll.nun bedeli on bin li
radan aşeğı 0 1m11ması lazımdır. 

4 - Yuka~ıdan yuılı saattan bir 
sa11t tıvvdıne kadıır ltklif ınektuplıırı 
komisyona vct llaıış olmalıdır. Postada 
olecak gcikmeler k.abul edilmez._ 

5 - Eksiltme haddi laylki bulduau 
takdirde k11t'i ihale oda hey'ettye Borsa 
Eı.cnmenl kararına bağlıilır. 

(No. 283) 4 1 

.Erzıu·um Tapu 
Jl iidürl ili} ii ndeu : 

Hafız Yusuf b)tkka.l Tebriz ka
pısında Yukarı Ctın ören k.öy,n Mehmet oğ-
Abba.s Yı.ıısuf oğhı hem.az Gür- lu Huseyln nam Hacl Alı . ogulll'rı Hacı 
cü kapısında Mehmet ve Hacı lorahimın tasarrutunda 
Hasan bailakal Yeni.kapıda bulunıın T. evvel 289 tarih ve 60 sırıt nu-
KA.zı.m Tekeş maralı tapu sicil kaydır.de yazılı plntır 
":iıbra.h1m Beyazıtlı Maha.lleba- dibi mev.kllndtkl ô dönamlük çtlyırı 
şında Kadan maıhalles.tnde Hacı Mehmtde ve Haci lbrahlmden 318 
İhsan Çevitk kunduracı Bele - senesinde 10 m'denl Urtlya harıcen .stl
diye mağaza.lan karşısında tın alır.d ğındtın le~clllni talep etmiş ve 
Ta.la..t Alaftar Belediye-h:A.llnde bu itlyrl men'b.ulun hukukı kıyn.etını 
Şalb-a.n Alaftar Belediye ~~nde gaıp etmiş olmuındao dolayı 1515 nu-
Mellmet Ka.şc> tu:ha.ıt'iyec rbe , maralı kanunun bıılnci maddesıne ısti 
karşısında t Tli.l'b k ısın nadeo suretl tastırrufu mahalltıı ttthkık 
~~Unip -~!lptagu k e arş - eatldlğindcn bu talebin hilBfındtt bir ta 
..-. mau.r a. ura. :ınna.ş d . a d . ib 
Şerif sa .be:7ızaz Belediye ma _ lası olanlar varsa tarihi ıl n tın ı. a-
ğaza.J.ar nkar.şısında ren on gün içinde evrakı mllsoitelerile 
Mustafa Keskin müteaıhhit birlikte .Erıu um Taı.u mlldtırlüaüne Vt> 

Ltitfl avukat Hükümette yahut htbkıkat gnnunae mahallinde bu-
Me.hmet Topçu Hacılar hanı ıunacıık tııhklk. memuruna m ur&caatlan 
Kemal ba.kfk.a.l Tül'be civarında Uin olunur. (No. 280) 
J!brah.Lm Gül-oğlu 'bezzaz Köp -
r~nd.a 
İsmail tkundtırn.cı BC'l.OOiyc mn
ğaza.lnr.ındA 

Temel Yenjkapı.da kah ved 
Mehmet berlızaZ Belediye mağa
zaları karşısında 

inhisarlar Bayilerine 
• 

E't·zıu·unı inhisarlar 
/Jaşnıiidiirlii,fjiinden: 

ı 0-0 İhsan öwuu bezzaz belediye 
Hazlrıın 938 iptidasından müddetı 

bitecek olan satış tezkerelerinin yeni· 
lenmeı;i için bayilerin 10 mayıs tarlhlnt 
badar iıtlda lle muraıcaat etmeleri, btı 
taribtan sonraki muracaatlarında kabu 
edllmeyeceQi ilAn olunur. (No. 278) 2 1 

mağazn.ları karşısında 

2 00 İbrahim ta.h.n'lisci Türt>e ctva -
rında. 

2 Sa.dlk attar Gürcü.kapısında. 
a 00 L~tfi Alra.:p Bel«\S.'Ye ma.taza -

DO Ôı U 

Elim bir 
hldise 

Y:ızan: Cevdet KARLIDA G 

C.,çenterde «DOGl!» gazetesircle 

~ MAYİS t9S8 

mektf'µ) .. rcle terbiye ve imib·• t b·•şl ğıle' 
neşrft ip im lılr y?zıda terblve bahı:ine 1 

temas ederken çocuklarımızı ı bir sanat 
mevzuu oldu$tunu k:ıvt ve işaret etmiş 
ve buohır tlzerinde müsbet veytı menfi 
olarak husule ge ti rdijti m l 7. ne ti celerin ...,11!1!"1. '!"!!!ll!!!'!llll~!!m---..--llll!'l'llllll!l1111111tl!J!l!l'!lll'l"ıııı-~~~l!!""ll!!! tıııll!lllll~~!!!!!!•llll!lııti!~ 
kendi e~eri sanatımız olduğ'unu kayt ve : Bayburt askeri satın 
izah etmiş bulunuyor ve bu mukaddes 

1 mesleğ'n ber tUrln şatbedPn münezzeh A . .1 . . ax-, d~1 .ı 
bir b 1 ti 11 .. d'li d B \tl hın kı o g-azyıığ'ı, otuz b!n kilo patates, Oç bın kilo sa1Je y 5 ıya"' 

a e ge r mesmı ı yor um. r n 'k' .. kil ı. d . 1 . b .. k'l . . b b' kil k fasLI 
ra Z h 1 l k " -ıt""ll h U ı ıvuz · o sııı.ıuıı, ye ı mı fşyuz ı o pırınç, on ·~ş ın · o uru 

ı ı mu a o ara yuru u6 m u m · . 
t 1 k . k. b. h d' . eksıltmeye konulmuştur. 1..t a aavı co cır ın ve acı ır a ısenın ufl' 

tevsik fdecrğini hiçte dllşllnmemiş ve Gazyattırın tahmin bedeli bin üçyllz yirmi lira. ilh teminatı doksıı~ 11, 
bu kadar h:cabıaver bir vakanın ınes- , Jirad r. rgsiltınesi 23 - Mayı;; - 9:38 Pazartesi saat on altıdadıt. Patııtesıtı 

5
• 

lı ~imize elem efza bir kasvet ve hacaletı b.!deli bin iki yUz lira ilk tPminall doks!l.o liradıtr. Eksiltmesi 23 - Msıı ~f 
davet edeceğin! tahayyül etmemiştim. Paz lriesi saat ond ı.Jır. Sa1e yaıtın tahmin bedeli iiki bin dört yüz)lra ilk te 

0
; 

HenOz a? ı satahatı~ın neye müncer se\ts~n lir~dır. E<silmesi 21 - ~hyıs ~ 93~ Salı g önn saat ondadır. Sa~ıl1111

1 o!aca~ını katıyetle tabının edemrdiğimlz mln bedelı b 1n baş yüz doksan tıltı lıra ılk tecnJnab yUz on dokuz Jıt.ll ııı ~ 
bır slr~Bt vakasının ilk m.ektep ~ğ:c~ kuruştur. Eksiltm~si 2a - Muyi3 - HB8 P.ızartesi saat ondadır. Pirincin tahıtl ıt' 
m.enlerınde!1 birine atf ve ısnat e~ıldığı · deli bin sekiz yüz vetmiş bes liJa ilk teminatı yUz kırk lira altmiş beş kıl(J 
nı ve ~~ sırkatın maznunun ve aılestn1'1 Princln f k:;i llın esi 23 Mayıs 938 Pautesi saat on dörtted!r. · 
tahtı ıtırafında bulunduğunu bazı ga- K ~ 1 t b · b d ı· bl .. .. ıı· . · · b' ura 
zetelerin bavadls sütunların fan istldla\ uru ıasu yanın a, mı_n e .e ı n uç yuz e ı ltra ılk tem matı yUz ır ~fi' 
e-tmekle 01 ili b 1 kt t · . beş kuruştur. Eksılfmesı 23 - M1:1yış · !J38 Pazartesi saat on beştedff· .rl m ee m u unma ayız. smını k • 

1 
el~ 

zikretmekten elem ve hicap duyduğum meler Bayburtta as erı satma ına komfsyC'murıda yapılacaktır. Şartnaııı t 
ve 0 zaman mektebtmizde tavzif edilen gün komis~onda görülebilir. Açık eksiltmr~ye gireceklerin belli glln ve sı~ıu~ 
bu kimse hakkında bundan on sene komisyonda bulunmt>ları, kupalı zartla el-'.,,'Sfümeye gireceklerinde teklif rııe~ 
evvel MUdür muavini bu'unduğum bir rını belli gü:l ve saattan bir sıat evvel ·~omisyon başkanlığıntt vermiş "/6Y5

4" 
zamanda şimdi biri doktor diğeri kayma- ta ile göndermiş bu1unma1 arı i 1An ol:.ın·ı.ır. (No. 277) .. I 
kam buluran iki talebem tarafından 

vaki resmi müracaatı merciine nakl ıre Tı·o/J:.ou /Jt'!t'<Iİ.'Jf~ 1 Er~ıfl°lflJI Js!İ/Jf' 1/11/ı·ufı: 
arzeta:ıişken, nasılsa meskllt bırakılan / • · ·., ıtfi 
bu müracaatın bugünkll. muzlim rubun 11//flS(>f 11/U/eJI l/akimlt.fjll ~e 
trıkişafına ve bu inklşarın 'lseri habaseti 1 - N.ıfıa Vtkaleti Sul~r Umum~ Erzurum gez mahalleslnderı 
olan bu çirkin vakanın tahaddUsUne Ml\dllrlüğünce taı zlm edilip Vekaleti oğ;u Ali vekili avukat lbrahiııı Ş~I 
müseit bir Z'!mln hazırlamadı~ına bil- Celilenin tastik:ne iktir' .m eden tarafrıdan müddei aleyh aynl lll8 

mem ki artık şüpbe kalır mı? 518 403,83 lira bedeli keş'lli T rabzon , den Haydır oğlu Nuri aleywııe 'ı 
Hatırımda ka1dığına göre bundan içme suyu işi Fe.n ~U:11J.rlUğ'ümllzde l arsanın da~acılara verilmesi dııV~ 

birkaç sene evvel başmualli'lli tarafın· bulunan evrakı keş!ıyesı m·Jcibince mev- k cereyanı sırası~dıt müddei aJeY fi 
dan muvakkaten işten el <;ektirilmesi kii münak~s:ıya komlmıış'rur. J tkametğahı meçhul bul~nma.s! b8·-' 
derecesine gidilen b u ö r k ad a ş t bllx. t ı ı x. b n ıP"ı. 
hııkkında icabatı kanuniye tatbik 2 - Bu işe ait evrakı keşfiye: e sa yapı ama< 16 1 mu aşırı ~I ır 

A ) Trabzon şe~ri İ"ıTıe suyunu ııit l ha.tından anlaşılmış ve bu bapd8 • (dtleceği sırada selameti yaranının hl- ... 1 0ıı 
mayesinde arayan bu adttm el etek öp mukavelename ruşma 31-G-038 Salı gUnU saat ııı' 
mOş ve yakinen ttlnıdığım zevatın şefa- B ) Su işleri fenni şın ınamesi l iik kılıoar~k .ilanen tebliğııt yapıl~~ 
atl!e af ve atıfete mazhar olınuş oldu- C) Ttabz')U ş~ld içno suyuna ait kır~r venlmış oldug-undttn rneT b 
ğunu bundan münkeslren tebdili meslek vahidi flat listesi aynı gün ve fıaııtta mahkemede .1 
teşebbtı..Oncte bulun mu~ olan başmualii- D ) Bayındırlık gı nel ~a ·tnfilllesi bulunması vey l musaddak bir ve~'wf"I 
mlnden aynen dlrılemlş bulunuyordum. E ) Kupalı zaı f usulıle ek•llt'De şart~ dermesi aksi takdi:de gıy. bınô'l l ~ 
Koca bir neslın tulim ve terbiyesine me- namesi ma yapılacağı tcb!iğat makamııı8 

mur ve devamlı bir s ferberlik vazlye- F' 'f \ı . . • . t olmak Uzere hıılrn'< u usulu muhaıce .. 
l b 1 ) ra zon şenı ı ıçme su tesı3li ına P. • 

11 1 
. fl ı• 

t nde u unan öğretmenler kafi 'esinin .t bl 1 . J.: ·r h •1• p rı kanunıı:ııın 1 c maddesın l) 
sahal terblyetine dabU memleket çocuk- aı r ncı ·eş ı u asdsı kıın ll~n 0

1unur. ( No 2~ 
G J TrnlJ~ şehrinin tsule vt-ı tevzi - - -- -------

!arının llQyi fikir ve idrakine hadim ol- edi.ecek iç• suyuna c.ıit husu·! fenni l 1'ı·fı/J_·fJJI /.Jı 'ı .·.ı.:rıı·/rtJ' 
maktaki kutsiyet ve thenımıyetin şUmul '' 

h ş.:ırtnı.ımesı /~ ·· ı ·· / ·· .. " dfl 
ve udu duru tayinde idrakimiz lzharı H ) Çelik hurııl:ır lıukkmda talimat- s(/ ~ Jlifll li J' il !J ıtJI ·r 
aczederken bunun aksini istilzam ede me . ) . f ı _ Trubzundan Eı:t:.ıruuı, .. fı 0 c:k ahval ve hurekatı hasis eme!Jcrıne 1 ) 11 ı ı kk ııı 

> ı a_:çt;tt an ıı:lln: · ey pIOJ ~. C!111, Bayburt, T~ı c ın, A 1kale, ou ' 
vasıla edenlerin mazlrnrı ar ve d kk ı h u • ı M~\ 
nıUsamııba olmaları ihtimali de bavııalai osyvsı mu~'.: -~p .o -~p e.r g. ? J ne, spfr, Kelkit, Şira,. Torul ve 1~' 
.d k' . b Fen Ml\cltırlngtmıUzde görulecr.!ğı gıbı, , ya bir yıl zarfındtı sevkolunııcıı!C 

1
, 

:a~~r.ımıze sığmayan ir ıztırap olmak- 25,tı2 lira mııkabilincte Nal'ıa V~katet i sarlar idıırE>sine ait bilcUmle em~' 
Göı·üş ve duyt·şhmı bihakkın klymet Sul ~· Umu:;ı: -~lüdllt~llğüıı.de~ ahna~ilir. eşya 1-5 H38 gününden itibaren ti 

. . .3 - b}.sııtme 30 - 5 · 938 tarıhıne gbn ·müddetl'! ve kapalı zarf usuılle 
verılmesı badlstttıo bize emrettiği kut'l u d'f p · .. - '1' b 
h " tt b" ı l t ki .. m sa ı atarlesı g-urıü su.tıt ln te rı:ı - siltmeye konulacaktır. 

usu .a an ır n eş 1 ederken bu göruş B 1 .ı· · 1 L' ·· . d ' ıll 
d k t. . 1 zJn ~ evıyesı ıaımt r ncurr.tınııı o y11- 2 _ z utlıır 20-5·938 tarihine ır 

ve uyuşun ıyme ını yUkse tecek esbap l kt Çl" 
ve avamli de cem ve telkin etmek lU P· ac: ır.L•ı. ·•t k 1 f 1.1 sedllf Cuma gllnU s3at on beşte 8

1 
~ 

• ., - ı:.ı:>sı. me apJ ı ztır usu ı e ı kt 1 t ı 1.1 kQ .. d 51111 J 
zu~unu dikkatte tutw~~ dUn ve bugün yııp.ı.taeaktır. • c~ ır. s et ı er mez r gun e id'r 
botun avazu~la so.y~edığ'ım veçbile hıt· 5 -. Muva~·.kut temiruıt 24 ,486,ff> 1 liorde . kadar teklif mektuplarını 
yatı mevc~d~yetlmızın lcabatı zaruriye .. liradır. . veznesme y ıtırmış olmttlıdırl~r. ıır' 
sinden blr.nı teşkil eder kılıç her elde 6 - Münakasaya iştirak şartları : . 3 - Muvakkat tem!mt uç bill < 
kuvvet katıasını muhafaza ederse de A - Muvakkat ceminat vernıok d r. . . aıJI'' 
kııbillyetinin yOksek derecesini tayin- B - Tica.ret odası vesikasııu ibraz 4 - T~lıpler b:ı ışe alt şarto ~·· 
dek.1 mahareti de takdir etmek lazımdır. etmek. satış ş~bes~nin nakliyat knmındıJ 4.ı 
Şu veya bu hissin zebunu olmaktan zi- C - Baymdırlık lşl~ri detg-isinin vakıt gorebılirler. (No. 279~ 
yade bitaraf bir düşüncenin mabsulu 0 • Mayıs 936 ver resmı gazetenm 3297 

1
. . /') [ 

1
. J . l'., · Jell' 

lttn kanaatların yer bulması ve tutması sayılı nllsbalarında çıkan talimatmıuıeye SjJIJ' ıe C( ıye leıs l.f/llli ,, 
terakki ve tetıll umdelerinden birinin tevfikan alınacak. 50.000 liralık içme 1>u 1 - Kasablimıza 4 kilo metre / 
ıcabı olac.iğl çok aşıkar ve tabildiı-. işlerini te~hhut Mıp muvarr~kJy~he bı- safeden 938 yılında isale edilecek ol~' 

Sı kat kader menfur ve mel'un ve tırdiğf. ve bu_ kııbıl . su. işlerim başar- ba suyunun inşa ettirilecek Mlll' 11ı ihtiyar da olmayan bir tehevvt'r eseri mak1ıı fennı Kabılıyeu oıduğuua daır ait ve tahmin edilen bedell 400 ura 0 ;· 

olmaktan ziya.de bir tasmim netlı:es1ıplan Nafıa Vekaletinden ahnacıık fenni ehli- pruje ve fenni şartnameleri:yaptırıJtC 
olr hareketi ıtlyat ve. bir_ perdeirjya" v~ yat vesikasını haiz olm!fk ve müteabhi - tlr. _ . ~ 
iğraUe n~şretmış ~aoıs bır ru~un mu- pin dip~omah mıllıendıs olması veya 2 - İst kil ~u muhmdısl. v~Y8 eJlf 
kaddes bır meslekı telvi.se cUr et ede- öunlardan biıile mo~ternken teıdıf yapıp ~em~rl.arının lspıre . kadar gıdıŞ ~,rı 
cek derececıe tutunmuş yine ytl.ıUmüzü mukaveleyi birlıkte iınuılanıa51 ve cemı- ıçin ıhtıyarı ve zarurı musaddak· 11 
kızartmaya bais mesleki bır gafktin acı Ilbtın müşterek oımusı fe 1i tayin masrafları ayrıca belediyelll 
bir misali de~llmidir. 7 - Teklif mektupları yukarıda aittir. . . ıet~ 

(.lararın neresinden döoUJUrse kar üçüncü maddede yazılı günde saat 14 3 - Bu . ışı Y"Pmak lsteye~,)ııl 
oradtın başlar) başlıklı yazımızla b u . te mUteahhH taı:ufmdan bizzat ve posta şart ve teklırterini nihayet 20 det' 

- ug n . . . . 938 u ü k d b l d ' · Cıt 11.u yazımızın mUeadas.ı bı.ı: araya getlril- ıle Beledıye. Rıyasetıne tevdi edHmlş &" n. ne a ar e e ıyemıze g .ı 
dl2i zaman bu şikayetin. ne derin bir iz- olacı:ıktır. ( No. 282) 4 - ı melerl ı!An o:unur. (No. 28~ 
dirabın tradesi old~u kendiliğinden '~' • .,... • J'> ,[ ı · 
taaynn elmiş olur haki.kat ne kadar Çir- l!.'r:.İJU'flll İuhisarlar JJIİistakil LI ~uı llJJI J( erı ıu.(' . ,,: 
kin ve acı olursıt olswı kıymetinden bir Jl ı ya.ı.;el OH~ I~ 
,ey kaybetmez. Hocalık şıtırint en y.Uk- J/ifrlii ı·[ ii lJ ii uden : Zabıtai Belediye t allmatnaDlesı",ı· 
sek bir şe_ref telakki eden kimselerin 1 - H3S mali yııı zarfında Erzincan 13 üncü madd~si mucibince bnrnn esD ,e 
şuur ve ş_ıarın1a l'er tutması 14zim ge- merkezinden Trabzon. Kiği, Kemahve tüccar ve sanatkarların yaptıkları lf ,, 
ıen tkıdelenıen bi'.M de httklkata hürmet Plümer inh;.ss,rlanna nakledilecek o'.on sattıkltırı h"r n evi eşya için BeJedl)'e)~ 
ve bunun icabıntı uymaktır buna uyma- tahminen· 227000 kilo inhisır mevaddi- beyanname vererek ruhsat alııı•1~w 
yanlar bl.ı mukaddes kilit Ur aU~sl efradı nin mıklt 25-5 ·938 dun itiburerı lrl giın mecburi olduğundan beledtyedeP r• t 
olmak şeref ve istıdadJni kaybetmeğe mUddeUe açıl( eksiltmeye konulmuştur. sat olmadan icrayı re ıret edenıerlıt r 
namlzetttrler. 2 - ~Iub.anımen bedeli 7400 lira Haziran 938 tarihinden itibaren ııcare 

Bu çirkin hadissden mütevellit izdi- 'muvakkat. teminat 555 liradır. hanelerinin kapatılacağ'ı ilan olunut·1 
rtlbımızı ~din hakkın teceliisl temenni- 3 - Taliplerin ıihule glloü olan ( No. 285 ) 2 ~ 
sinden mütevellit tecelliye tevcü ederken 9-5-938.P:dzartesi gUnüıı~ kadar Erzincan Sahip ve B~Uhıı.rrlı.;t 
nasılsa. bu muk:adctEs aile ııresında tahas- 1nhisarfar müstakil müdllr1Uğü.ne ınııra- CİHAD BABAN 

1 sun etmiş bal:>ls bir ruhun iras edeceA-i caat edebilirler. umumi ne.şriyatı lıdare eden yazı ışıer 
:,ıaibeden kültOr ail?s'nfn m ::sun ve mü- 4: - Şartnameyi görmek isteyenle- Müdürü: Baha.dır DVLGER 
nezzeb olduaunu bunun akslD i dnıunenlere rin truııı~r!ar. idr resin9 ınurac,fatlai1 ilan 
oif ctı·ha tekrar ederim. · ı olun~r. 1 
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