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Erzurumlular bugün iki büyük 
bayramlarını birden kutlulayorlar 

3 Temmuz 1935 

Bundan 19 sene evvel ... 
Bütün memleket karanlık ve sonsuz günlerin içinde .. . 

Her yerde hıyanet, her yerde korkaklık l Memle-
,. ~ ,ı 
ı ---

ket yer yer düşmana teslim ediliyor, ordu dağılıyor. Silah
lar elden çıkarılıyor. Herkes bu hıyanet ve melanete se
yırcı ... 

\ ,,.'t'c - J_!: -A 

Fakat tali Tiirk vatanının bölünmesine, düşman çiz
melerinin altında eı.ilmesine müsaade etmiyecektir. 

19 Mayısta Samsuna çıkan Mustafa Kemal Paşa 3 
Temmuz 1935 te Erzuruma gelmiştir. 

Müdaf;_ıai Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi vatandaş
ların snmimiyetine dayanan bir müessesedir. Para ve vasıta 
yokt ır. Erzun•mun asil ve zengin aileleri, Üzerlerinden fe
lake t fırtınnsı geçtikten sonra, gündelik ekmeğini tedarik 
etmekten aciz bir hale gelmişler. En samimiyetli vatandaş
lar, ellerini ceplerine attıkları zaman, akşama bir arpa 
s :mıunu satın alabilecek para bulamıyorlar. Memleket fa
kir, manbalar kurumuş ... 

Fakat kalpler kaynıyor. Asırlardır sürüp gelen asa
letin, millet gururunun, hilr yaşamak emelinin hiç bir şey 
önürie geçemiyor. 

Memlekette ıUmumi Müfettiş dÜn 1 

Büyük günler Aziziyeyi yaratanların diyarında hazır-·j 
lamyor. Umumi ıztırap yeis değil, bilakis ümit veriyor. Mil
letin en perişan olduğu zannedilen giinlerde Erzurum mağ· 
rur başım doğrultuyor. 

• J ... " ~·) 

Doğumevleri Erzurumlularla 
K ültür paıkın kenarını susıı)ecek ye-· hasbi halde bulundu 

Un 11• b.nalaı da11 birinin. doğum evini?ı, 

Mustafa Kemal Er~uruma geldikten sonra, ihtilal 
işte böyle karışık bir vaziyet içinde, zaruretler içinde, va
sıtasızlıklar içinde koptu. İstiklal içinde büyüdü ve istikbale 
doğru yürüyor. 

Er:urum i.uihiııin en kıymetli ııesik:ısı: Muıl•f• 

Ke.mıl Paşım11 Snltunal111 verdl~i ~rrmaları /J/r 
pB,'rVrtl yl l>i omu:wnd1111 ~tikOp ıtarak bir "f erdi 

111illef .. gibi çalıım ?(}:ı karar verdiğini 
millete l>lld!ren /llmiml 

lJ~ Uçuncu Umumi Mufettlş Taho;in d t tb•k 
er taratınctan re.meu atı1ctı. Erzurumda yakın a a ı 

/ Sıtlu Dursunoğlunun I olleksl11011unclan / 

1 Brr doğınn evı b nasmın kurulusu " sabaSllla aeçirilecek O}lll 
Yete geçmesi gözle gorblmeyen en bu • · l · · hb tf 

a~,trı mlekct h zmetlertnden biridir. Va _ lŞ e.~'l lZ8 e . l _ . _ 
1 la:rın çogalma siya etinde ·doğu.n 1 UçUr.cU Umumı Mutettış duo ıaat 
~~hl!n oynadığı büyük rolü ikim inkfıı onda Halkevlnde toplınan Erzurumlu· 

111r? lırla bir saat sO.ren uzun bir hasbthal 
J\rtık .rnemleketiu bütün sağlık kuv yıp?Dı,tır. Bu konuşmada memleketin 
erı tam manasıle seferber hale girmi, uınumt me sele}Pri mevzuu bahsolmuş ve 

t ~tnn"ktadJ.r. CeHil ısayar hitkfımetinm Uklrl~r .. teati tdilmi~tir. 
1 

.. A 

>ettıği en muhim hedeflerden 'bh"I O~uncU Umumı Mtıtettlş.e bukume· 
ltı lnlek tın en ücra köyUndt> bile do- tin Doğu Bölgesi ve bilhassa Erzurum 

1 ko.ayıa tınhaKtır. için düşünmekte olduğu ve ~akı!ıda 
Ctın1hm1iyet topraklarında gurbtiz ço-j ~tblk . sahasına geçtrecett şeylerı bırer 

n adea: çoğalacak solgun kadP~ bırer ızah etmtş ve mUstakbel Erzuru
Yerıne. taze başl~rmda bilgi \ mun müreffeh vı mamur ynziyetlni göz

t ta ıyan genç ebelerin teı ı.em:.ı leıdc canhındunuşbr. Bu konu~ma sıra-
Yer tı.lnçn:k-tır. sındn bilhassa Tortum veltalestnden 

BUGÜNKÜ TÖRENLER 

Öğleden evvel ve sonra 
yapılacak merasim 
Ôğleden evvel İstanbul Kapı•ında 

ve hilkumet konağı önü:nde, öğleden 
sonra Mecidiye tabyasında ... 

l:i:ı.1a. .sı istifade edllın9k soretlle elde edllfcek 
~ n 1 .... k nsi ve kohne __ btr 1~~anışıa ya- kıymetli neticeler Uzerlnde ehemmiyetle Bu~ün Al i Urk ' jn, Mt:ıetln kurtuluş y (l'Ç: hazırlanacak otomobil lçtrlıtndck1 l 

~I\ ... at can çfrktşttg.ne suphe olma- d 1 t A• l- · ·- l M lQ Ü U d b' b k e ıcı ba:k _ . u•u muş ur. ve inldito s wa~ını açmak üzere b 1rdıın a ur " un >US n n e ır su ay o-, 
ıt bllnd ;ı ' ım ve -saglık usullerınin, ar~ Bu değerli konuşmadan mımleket· on dokı 1 s ~n11 evvel E zuruma f4'ldJk· mutas r.d uki ınanga siyah ınrdeyi yırta 
~a n sonrn •e hem de en kı a bıı . 1 k · t"kball i b""tll nı 

ncı.ct Yık 1 ,. dd d". 0 1 lerın n va ın ıs ı n u n şum le l ıur Un yı'dönümüdUr. Erzurumlular rak knpıdan girecek \:8 bönet üzerinde 
I{ 1 mnsı mur:.a eı •1 eve - ve lnceliklerlle anlamış otan Erıuru11· ·· - - - 1 
llrtarıcı eli buraya da uzanmıştır 

1 
t 

1 1 
d bcı,ıuıı l'u bllyllk gu ıu bll yuk mer ısim f) ki cSire l're bil rsk çekllec-k ve muıika 

~ · lular bUyük btr memaun ye C n e k • ı ı ki d \ " · · 
bt rn 'l'urk kadını bizzat kendlsin;n ayrılmışlardır. ll u a)'~ca _ar ır . . hli~lal marş ı çalacak, ıhtı ram vaziyet\ 

fedakarlık hiktıyelerinden sarfı - Bug-un otledcn evvel lstanbul kapı· alına c 11ktır. Aynı ı: 'lmanda atılacak lop· 
i{,I ~harp yapan ve zafer ynrntan co - Sürnıenenin Gorgor sında v11 lı ~lku -ns ı önü5de, ötled•n son- tar silah fobr•kas•, demiryol fa~rtkısımn 

r Yettşt.rmlş olması ile blle iftihara • t ra <la Aılzıye kabraU'anhamın h'\tı Hsını düdüğü, o'omoblller k orralarını çalarak 
" buyuk brj kıymettir. köyiindebir cınaye oldu aomsk UzPre Mecidiye ta'>yısında yapı · ll! l 1 ... 
~tiyı . _ . . 1 . ,.. d kt se cım 11 yac1\c nrıı ı ~. 
ly e bır ananın glmeş yuzlu haya S ırırene, [ IJuşust J - KuçUk Gor· lncak ıln tören tç n l! !:i atıtı e prrg-ram . • . . 

1 
~it ıhhat ııe bakım tacile sıısle - gor köyQrıde bir cinayet olmu!tur. Halil tatht l: edllece1•t" r: l~lıınbıı1 k P .sındakt ~u.ruş 1Mcıkez 

\. .eın ·k arzu değll hedeftir j o"ullar ından Salih otlu 338 do""umlu · lk" .. K la af ndan yerm~e gös.eı11P ctıctlr. 
'"l n1 • • "" · ' a Oükclcu C\' W" ı torc•n . . 
I{ ekeıtn hiç bir htlyacı gözlerlı - I Hakkı Bmkın aynı köyden ve akraba- " t l ,_ d lsl ıklil ma·ş ı .dan sonr11 s!vll teşek 

ına . • Torene s' anb u "'apmn ll Kttat !l 
cı Yan büyükler m:z. doguın i le 1 sından Yusuf oğ'u ( 25 ) yaJlarıoda Yu· • _ r • _ _ •. kllller tarıı f ııcl n g-e tlrllm!ş buketler 

F IKR A : 

Övünmek 
hakkımızdır 

İstlklil marflnın iki beyti \tU'dar ki 
onu her hatırlayışımda muhakkak bir ilr· 
perme geçiririm: 

:Bastığın yerleri tQpra.k d~fek 

geçme, tanı t 

Düşün altındakl binlerce ke• 
kefensiz yataru, 

Sen ehit otlu.sun, 1.n.c1tme 
y:czılctır atanı , 

Verme dunyal:m alsan da. bu 
r.ennet va.tanı! .• 

Erzurwncla ve AWiye tabyası desta· 
nmm yadedllueji buıü.nde, o beyitıerf 
gene içimde bir ürperme ile hatuladım. 

He;r adımda b1r meut ve her karı. 

toprakta bir avuç kan ... 

Türk vataw ve Türk nesil bu eşi bu· 
Junm:ız temele ıstlnrlt edlyOl' ve da1mll 
bundan ilham alıyor. 

Bundan altmış bir ~ne evvel Erzu -
rumlular Azlzlyede yüksek seciyelerinin, 
eğilmez başlarının sembolü olan kahra -
manllk Abidesini bu Uhamın mahm1il ola

rak diktiler. l'atnı :'foluna koym:.ık için e.ş:slz misallc •·ı srf Btskını ığaç kesme \uztlnden ,t a ia ~llnh .fah kasının cttnavar ~u~uaur.u AtııtOrk'ün büstü ne kom:cak ve bu ııra· 
J\ tlktadıı·ıar berıca ile öıdUrmllşlii:. Suçlu ıllahile ~·:llınaoıı ı l httşla a ca t, tır. l>llduğun Ça· 

I{ r:1k bu toprakta ıztırapLan kurtul · yakelanartk Adliyeye verllmt;lir. ' lınınıssile lst ıı nlı ul kapı~ı dışındak i vilii· fi" dev3fr ve n.üessesal ve evlere ve I Ve 19 sene evnl, burün Erzurumı.ı. a· 
'"'tl bülOn cl iikkAnlara düdükle heraber bay-I yak basan l\Iustab .. Kemal Pa.ş.a bu kah· 

l eb veynhul her hangi dığer seb0 b 
arıare ?ll "i ve aır otlar ve ilaçlar rakle r çek ilec ~k tlr. Bunu mütea\dp ramau topraklar uzerlnde yine o yllklell 

ata ak cu unu diı ürtrı k ister ·en D •• h • • d • k • • Şarbay tar&fından bir outu"c s&ylenecelr ~eciyenln ve eşsiz delllsının ilhamı llt! 
r f:{ö;ı; Yl l11an nnalnr bulunınnyacaK u n şe r 1m1 z e 1 1 yen 1 nutuktfn sonra ı u sıra ile hUkılrnct ÖDÜ: milletin sinesinde bir ferd olarak Yaf& " 

1. '· ti mııfa. ve dıifmanlarla öliinceve kadar 

Z:nteıb1 bir taraftan dogum evlerı yu ~- b ı• na n 1 n teme 11 er ı• atı I d 1 ne ge ı nece~ r. A ~a.rpışma~ ... şeref senli verdi. . _ ,~_ubey k .. o :nulasındaki manga, ta-1 Sinesinde böyle bir kahra.ma.nhk ibt-
llacak bu- tnraft.."l.n da ta 1ı:5ylere kJ.:ia" - k b b11 s ba 

tı 1 ili tur · un nıtunU taş1yan eı tomo , u Y I dtshıf, ve öyle bir ferarat ve fedakft.rhk n r ebeler yeti Ur lirk n. gl" 
öııı ~ n bu 'bnkımdnn gosterd.ğl re Dog.,, umevi ve bOyük ilkokul ve aıe mıırlar, Muzika ( B~led1ye bandosu), ' ~beserlnl bellemlt olan En•um bu maz• 

!' takd Ve netıce eı ni en cahil olanlaı· A~k•·i kı t a, Okullar ve dit ar teoekküt· 1 hAriyetıerlle kıyamete 18dar ovilnst! ye · 
r etnıeg .. bnşlamışl:.ırdır . ( Y e z ı s nı -4 Qııcü &ayıfamııt.cl 1 okuyunuz] ler. • rldlr. 

( A //fartıfı 5 inc:ide ) - ( Alttırı/ı 5 lncid•) l BaJaA.chr ottı.ou 
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: BP.nim qÖ~ş~ G_U_F_İ L_M_İ ___ J 
R. F. T AŞIS!!! 

Ağrıda kır 
balosu 

ı Günif n meseleleri 
• 

Doğuda elektrik 
Herkesin kafa~mda bir başka 

türlü canlandırıp tahayyül etti~ 
bu yiiit ve ~özel bölgeyi olduğu 
gibi, bütün güzelliği, bütün tabii 
harikuladeliği, bütün mühmel kal
~ zavallılığı ve bugünkü kalkın
ma hamlesinin enerjik faaliyetle
rile beraber gösterecek bir film 
yapmak lazım. 

Bu film Do&"uyu bir istifham
lar diyarı olarak tanımaktan kur
taracak, yurtdaşlara ve münevver
lere; (Şark kabusu) nun yalnız 
J.cendi muhayyelelerindc intaş eden 
manasız bir mevhumeden ibaret 
oldu2'uııu gösterecektir. Ben bt ıun 
senaryosunu hazırladım. Bakın size 
de kısaca hü!asa edivereyim. 

"' (1 ... 

Makinenin adeselerini Trabzo
na çevirerek filme başlıyorum. 

Cennet gibi Soğuksuya tırma
nıyor, fındık bahçelerinde dinlene 
dinlene Trabzonluların Zafanos, 
benim ise Güneşköy dediğim şa

hane tepelere doğru uzanıyorum. 

Bugünkü ve yarınki Trabzonu 
kısaca canlı örneklcrile tebarüz 
ettirdikten sonra, film makinemle 
beraber bir transit yolu yolculuğu
na çıkıyorum. 

Emsalsiz Hamsiköy ... Engin ve 
zengin yamaçlarile heybetli Zığa
na... Ve mis kokulu elma bahçe
leri ... Gümüşhaneye varmadan yo
lumu Şirana saptırıyor ve ayın on 
beşine rastlatarak tarifi imkansız 
derecede güzel T ersun ormanlanaı 
aşıyorum. 

Ve sonra Gümüşhane, şirin 
Hardovası, coşgun Çoruh ve Bay-

Trabzon belediye meydanı 
asfalt olacak 

Trabzon (flusu•ii) - Bele-'iye önün
d•kl meydanın parkelenm•sl için 9QOO 
lira il• bu iş bir 111üteah\lide ihale edıl 
•lttl. F.ıkat sonradan meydanın asfalt 
vıya bctonaı me olması dütUnC.lmtlş ve 
bundan dolayıda eski mukne'e feshe· 
dil•lotlr. :\leydın beton veya ufalt ol
dut1ı1 takd[rde bu meydan bOtün rUzel
Utile meydana çı~2c~ktır. 

Trabzenda soğuksuyu gLi
zelleştirme cemiyeti 
Tra'ızon <Hı. ıusi) - Bu•aill imar 

b1telutleri h'r c•phıden llırlcmektedlr. 
lu ma 1uatla (S'>Q'ukıuyu g-ttzeUsıtlrme 

• çemlyetiJ nauıile bir c~miyet tefkil edil
mek 6ztredır. 
' Cemiyetin f4b t başkanlıçı Umumt 

MtHe ttiş T ah~irı Uzere 'tcldlf .c dllecektlr. 
Bu cemiyetin heyeti müteşebbisesl ba· 

· ·,~n1a Kıtabi H.tdl hulunınakt\dır. 

burd, azemetli Kop; sakin Ilıcalar 
ve kahraman Erzurum. 

Doğubeyazıda doğru bütün bir 
transit yolu objektifi süslüyor -

Pamuk yatağı Iğdır, Yuca Ağn, 
Doğunu Erenköyü K1.ğızman, Sarı
kamış, Kars, Çıldır gölü, Ardahan, 
Yalnı:1çam, harikulade G'"ôle orman
ları, Artvin, Hopa, bakır yati~ 
Kuvarsan ve Morgul ve şipşirin 

bir sahil kornişi arasından ve por
takal bahçelerinden süzüle süzüle 
gene T rabzona geliyor ve filmi 
vapura yükleyip bugün Türkiyeye, 
Balkanlara, hatta Amerika enter
nasyonal sergısıne kadar gönde-
riyonım. 

* ** 
Ben hazırladığım senaryonun 

yalnız serlavhalarını bile şu kısa 
yazı ile anlatmağa imkan olm:ıdı
ğını yazıva başlayınca anladım. 

Vaktim olursa sizlere bunu 
mufassal bir m~kale ile ayrıca ar ... 
}atacağım. Detayları orada okur
sunuz. Ancak bu filmin namüte
nahi faydaları olacağım şu vesile 
ile bir daha tekrarlama kistiyorum. 

Çünkü bu film yalnız değerli 
coğrafi bir Revü olarak değil, aynı 
zamanda yılmayan, bükülmeyen 
bir aıim ve iradenin bu şahikala
rında yarınki nesle nasıl bir istik
bal hazırladığını göstermesi bakı
mından hususi bir kıymet ve ehem
miyet taşıyacak. En zayıf imansız
ların bile çelimsiz göğüslerinin ö
vünçle kabardığını görmek bizler 
için az zevk midir ? 

• • • 
Şu halde: 
Evet şu halde ne duruyoruz? 

Hemen kolları sıvayalım değil mi? 

Eli tabancalı bir 
çocuk 

Durup dururken kendi yaşında bir 
arkadaşını öldürdü 

Kurulacak müesseselerde çalışacak 
teknisyenleride hazırlamak lazımdır 

Yazan: K. YURDALAN 

Senelerd~n beri herkesin arzu ett'ği elektrik nurunu vücnde getirmek isti· 
ve faka~ bir türlü naU olıımadığı bir nu- yenlerin kanaatina bir eey diyemiyeceaıı. 
run Doğu ellerlnd.e canlı tecelUsinl g-ör- Biz bugüokü servet ve yaşayııımııa 
mek kadar bir zevk olamaz; Trabzon ve elimizdeki elamanlara, sarf ve isUlı· 
islreleslne çıkan berh'irıgi btr rcrt Dotu- lak sı:hasındeıkl kablllyelimlze göre mu· 
nun G'enlz meııfzfnde gözüne çarp ln bu talaamızı ~ürülmUş olacağtz. Herhanıl 
nurf içeri Vlllyetlerde gören:e 1lğlnd an- bir memlekette elektrik yapmak Isteyeu· 
d'r kl ı>ra'ann sönğüıılü§'ünden bayati lerfn nazarı dikkate almaaa mecbur bu· 
ihtiyaç'. ve mahru'Dlyetlerlnden bahseder lunduğu esaslar ve dUıturlar vardır. M•· 
dururlar. Doğuyu görmeyen ve Do~u sela: 
Ilterfne ilk gelenin ilk dü,unece~i iş 1 - Elektrik ls' ih5al etmek l9itı 
Elektrik nurunun memlekette vücudunu kudreli asltyenin lntihıbi. 
görmektir. 2 - Bu kutrett aaliyentn elotrik 

İstl h\ası mütr akfp biri~altmış, d ğerl cereyanına tahvili. 
otuz beyğlr kuvvetinde lkl motörden 3 - Elektrik cereyanının nukalı ıs· 
vasati elli kllovat elektrik istihsal edtn tlh'Ak.lyeye kadar tevzt ve takıl.mi. 
bir kuvveti muharrlke lle Karsın s9ne· İtbu 8 maddei eaasfyenfn makul bir 

R~slm '11· Erzurum #ları 011nıy1tn Jlay lerc3 tenviralının boznk düzen idare şeklide temini için aşağıdaki noktaJırlJl 
v~ Bayın/arı ,,~ gı·umofon dinlıyenleri edild 1ğlni görmU~tUk. Bu tesisatın tan- hesaba alınması laz·m. • 

göstırigor zim ve islah1 maksadlle eskisini bozmak A - Tenvir edilecek muhitin ne 
AQrı l Hu'iusi ] _ General Baki yenisini yapmak için satfedilen kırk bin kadar kudreti el~ktrlklyeye muhtaç ol· 

Van1em'; lllmizden ayrılacıtı için Tü- liraya yakın bir paranı~ bu yüzden he~ doğ~ - Vücuda getfrllmek istenilen ınü· 
mence bir kır balosu tertip ed!lmiotl. eddlldlalnı 1 gtuörkmek &ibı bir bedbahlığa esseah elektrlkiyenin ne miktar para il• 

uçar o muş • ) 
Cumartesi s-üııü ılınan haberde Gene· Bu haftaki Do~u &azetısinde Karsın , vücut bulaesğı (teıtsab iptidaiye maırab · 
ratimlzln hareketi tesri edldiğiııden Pa· Iğdırın, Sınkamııın elektriğinin dörtyüz D - İıbu kudreti ılektrf~lya mesela 
zar ıün11 otobüslerle teşyi tdildikten eli bin liraya ihale edildiğini oku.mık'a bir. senede ne miktar masrafla elde edl· 
sonra Muratsuyu kıııannda kurulan ça· Ye Erzurum elektrJtlnin üçyUz bin liraya lebıleceğl (nı~sarlfl dalmesl) • . 

1111
• 

dırları bUUln Subay ve memurlar allı· yakın bir bedeli keşifle ayııı sermaye· . K -: Teıısatın ve mcsarltı umu v• 
. k dar guruba ihale edlleceQlnl duymak yenın lstiluım edccetl ımoıllıman 

lırıle toplanmıılar4ı. Oyun VI reme . d farz mlktMı 
k d • tti S bahtiyarlığına naıl oı uk. • 1 hazırlıAı öğlıyı a ar cıınm e • az " 1 . 1 bb- L - Masarifi teslfıiye ile mesarit 

bulunmac&ı-"ı için rramofonlu mtızlkle Ne guze ne ıy teşe us... d . k . l··"'•· 
6 Evet ondokuzuncu asra bubar asrı aıme ye Onuna nazaran ıstlhsal o .... 

ytmf k yenildi. Biraz iıtlrahatt~n sonra dedikleri iibf, içinde yaşadıQımız ylr· cak eleklr!A''n kaç kuruşa mal olabUect· 
Bayan vı Baylar arasında sl\r at koşu· mlnci asra da elektrik asrı diyenler ğlnin tcsbıti. . • 
ları yapıldı. Bayanlardan blrlnclUtl şllpheıiıki sağlam bir söz söylemi' in· M - En nıhıyet elde edilecek ele" 
öğretme• S. ç. , Baylardan da operatör sanlardır. trlkten istırade temin için makOl ı.bl~ 
~n'kl kazandı. Bu yarışa İ ıbayımız da Bu gUzel bir feylz'i y41sıtiarın kabl· karla satılabilmesi mümkün olup olııı• 

l l . 'h . 1 yacz ıtt • 
Mlrak ılmtıılerdl. Çıkıt do.düğü ça lil' llyet derece erlnı ve sanat ı tıyıtç arımı- 1. t b kt 1 ü 1 d lı ıet· 
" v d b.. ı ş c u no a ar ser n e eaas 

çalmaz en öndt ıitme\tı olan llbay'ın ~ iöz ön~n~ alarak. ke~ ~. unyem z klkat yapmadan elektrik tesisatı ~cud• 
ı.- 1 ı uıerlnde cıhetl tatb!kınl duşunmek mec- xyA" 

kazanacaaı s:rada ayatının a.oymas Ye b 
1 1 

d getfrmls olan her mUteıebblsin bu 
dUtmesl yarışı kaybettirdi. Blıiklet ya· ur Y:ı~~t~iızİhtira etmek bu ihfüabatı bir husran ve bed~•~tlyde dufaro~d~r.; 
rı~ı çok tğlıncıli oldu. Yarışı ın arka· b 1 t tb'k et ek bunuıı için mü- nu reyelayn görduğumUz lclndlrkı 

. sa a a ı e vaz m bu yazıyı yazdırıyor. 
da gı.iın kazanmıı olacakı. Bunun için essese vllcude getirmek ve bu mtıesse- D "' ·ıı 1 d 1 kt lk •" 1" . . 

1 
o. u ı er n e e e r yapm _11• düşenler, blrblrıne çarpanlar styırcl eri selerin idamei mevcudlyettne yarayacak teyenler ve yapanlar tüphesizki her iP" 

kahkabalarla güldürdü. Velıyboldan btıtün l ~dbirleri ve hasselen işletecek ıetce kabul edilmiş olan bu uıuUetf te' 
sonra fskemle oyunu ba~1adı. elemanları ihzar etmek ve mües~esaler- şebbütlerini istlnad ettirmiş olsalar ,,. 

Bu hepılnden tıth ve nış'ell ıeçti . den lıtihsal olunacak elektlrlğin memle· rek. Bu tuzda hareket e de ınüteıeb· 
Bu oyunlarda birici a-ılınlere tumence ketin her tarafına uc~z fiyatla ~ürümünü büı.leri candan ve yUrakten n tebrik ::: 
kolonya, 9o·ap, ~eker iibi muhtelif he· temin etmek, gece gıbl i'nnduz de ae· mek bir borç olmakla beraber, bU ı ... 

. dl Ak 1 lf"'i Ok " naylde elektriğe muhalll sarf bulmak ranlanmızı fıle n ıra için göra" ve tect'l 
M k [ H t] M ,, 1 diyeler verıl . ~am ser n .. ç muı· b" "k b h . J kb & u h-""' 

aç e, usus - ttÇdnın w· _ . 1' , • ne uyu a tıyar 1 r . belerfmire müateniden eknazard• '"'P-
pela köyünden Tıllk o41t1 Temerin tu ki 2'etlrtılen davul zu na i.e yırh Bununla demek lsterlıkl yalnız tın· miyetslz tel!kki ettihl~fz bazı J1JİiııJ~ 

ve E:zurum barları başladı . Akfama r t ı ı ı kt l'w h lk bl ··k 6 b''ııııı 13 yaflarındaki otlu, aynı köyde " . v ra ç n e e r 111 a a r yu , sana· noktaları teı·ih etmek gayretinde " 
eoylp o" ·u T 1. 12 1 d kadar geoen bu uzun g-llnun nasıl ıler- yile memzu.ç blr elektrik memleket için duk ,ı 
c:. s eme ın yaş arın a 1 l D"- 1 d 1 1 1 ktrl 1 . . . · _ı 11c 
o~luna tabancayı evirmiştir. Ço· lediQlni kimıe an ayamamıı ı. UL on· b r s~a ctt r. şte e e 1 n yırmıncı asır· Herbiri yUzblnlerce liraya ın.,o 1,. k A . ç 7 Dl da birdenbire kaybolan g-Une~. oradakllt>· dakl vasfı .mvhsusundan murat budur. olan bu müesseleri yapmadan 9y\Tel, :ıat 
cu : « tına , benı . vurursu~ ». ye re akşemın geldiğini ihbar etmlıt1. Oe· Biz bu makalemizle elektriğin ihtira- pılmasına en ince noktalarına Jı."';~ 
baA-ırdığı halde öt'3kı bu sözu dın'eıne- t k d b h t k k d tf d d ' ·'' s , yemr~I de burada yenilerek saat a ısmın an a sc me u re n e e- nezaret etmek ve yapıldıktan soPJ:uf' 
miş ve tetlğ"e dı:>kunmuştur. Ateş. alan c:di bu~uk.da e~lencı yerlne veda glliz yalnız elektriğin tatbikat ve tesisat müesseseleri yaşatahllecek ele,-,,-· 
tabancadan çıkan kuroun zavallı çocutu !dtıdl . lılerlnl ecnebi ellle vOcude ietlrdlkten ş\mdlden ihzar etmek ve mU.es::;eıetf ~,ı 
karnından ağ,r surette yaralamıı ve • sonra, ldamci mev~udiyetfne istihsal panlara biç o~mazsa kabulü mıı"!-'! 
yavrucuk yere yıkılmış. biraz sonra Bu gece nöbet{li eeıane oıanacat eıeıctrtğtn sart ve ııt1hlakıne ve katı müddetıırinın burm bu JJ.lo~· 
ôlmOştUr. " vı lntiza~ına müessir olan noktalar ÜH· I selerl işletmek mecburiyetlle tak}'~k ~I· 

Katli çocuk yakalanmış , tahkllrnta •Jstanbul. CZ&ll88İdir rinde yUru7eceğlz. dlğlni ıörmek bizler için ne b'11.d'ı1 
başlanmıı'ır. Herne suretle olursa olsun. mutlak met. (Alt tarıfı 5 :cı ,,,;' . 

@ Ti ~,,, 

- Tabii. .. Bunda ıaşıcak na var? ruhu g-€nfıler ... O kadar ki... Çiçeklerin zakta bahçıvan elindeki hortunıl' 
, Kadri ıeshıl çıkarmadı. Sobanın ar· ses verdJğlni bile iıltiyormuı rlbl bas- ları ve çiçekleri salayordu. ıı ıl 
karına yığılı odunlardan birisinden ufık sas bir hale i'ellr ... Ve insan ilkbaharda Bu sırada babam yorı;run arf' sO'ıı 
bir parça kopardı ve bu parçayı asabi ç1çeklerle sllslenen bir badem aıaeı ka- çeye ieidi. Kendisi çok h r;yecaıılt ı•ıll' 
parmakları arasında kırmağa başladı. ' dar neıenln ve 11aadetin bir ifadesi ha- nftyordu. Elindeki iazeteyi bana 11 1f 

'- WM Sonra ağır aaır, adeta ttnbel bir ıesle llne gc!tr ... Anlayormusun Zeyneb? - Oku dedi Kadri , bak ııe 
/ konuıtu : ı ,, b d 1 d \ ·· li .. ı ı yor .• l 

- GülUn 9 ler dU Uııü orsun Z9 • ,, .. yne a gın ve §unce g-oz er · · . . ·rl' " f 
- 2u - Yazan: aemlp KARTAL b B k beç 1

1 1 - 1 dJşkl ~m.1 d' 1 y ni kımıldatmadı yalnız : Ok.udum ... Burada ırı harfle ııtııl~ 
nı ... a n m ıoy e en ın e ... l E D' · mt harbe iştirake karar vermif 0 ,~ 

Kadri hny'ret dolu aöz'erini Zeync·ı Fakat burada daha ne kadar kala· Fikirlerini nasıl dıQ'ştluceksln ... BQtUn - vet .•. , !Ye cevap verdı. muı azılı idi. Okuduklarımı aııt•llJ 
6 bu sersemlikler bınl iirendlriyor .. . Kaç Kadri ıöz erınc ayni teobel ses ve olbl syordum . 

b. dtktl. Z3yne~ durmadaa aözlerlne biliriz. Patamız sonuna reliyor ... O.adan ayni durgu eda fi dev ttl • · 
~ senedir kan ... Katliam... Beş iden beri n e ım e :,. _ Harp mı var baha .. devam etti : ıonı·a ne olacak .. Cer hocaları ifibl bu· j v b • bi -

asker deA-lliın... OençllAfmln ilk oağla- .. - e sonra .ir i.Un... Meş um r Tek kelime ile c•vap verdi : , .- Burada ~·alma\: bir nevi m'skin· rada onun bunon eline bakıp mı kala· B ı lbl " ; 
rında iyi, insanlara yakııır bir hayat ıe-. gun... un ar smlu bır parça su i - Evet. .,rcd' 

Jite razı olm8ktır: Ben bunu tstcmtyo· cııtız .• lttll k b ld l p • l!" 
rum. Bıı mtskinlik içinde hissedl1en sa- . . d b verdim. Umumi harpten evvel idi. O ı uoup i er, ay o u ar... arça parça İklmlzde sustuk. lklmlz~e .c.~ell ıı 

Bun an aşka beni dUşün~ üren baş- zaman insanları tetkik etme"'i ö~rendlm.) oldular· mız nzerlneagv ır b!r yUk gibi .çv ı1•f',,. - adetin başkaluıra gösl"rilmesine imkan ka bir '"''Y deha var e ili ı::: 1.. • -,.~ı· 
'il " s vg m .. "' o·.ıa Bütün hayatım çok sevdf~im kitapları- O günkü v. kalan buiUn olmuş gibi haklkatın mt·htemel neticeleritıl . ,.,. 

kalmaz. · başıncfada oturllcak Zllmanda mıyız şim· lt t ak b ıdOi'· 
Etrafımız bizi an'a'Ilıoa,.,, adeta birer d El 

1 
k . mın arasında geçerdi. Çok, çok lıitabım batır yorum. Beş klaı\ 1 evimizin &h· mlzde canlandmaakla meşgu . e 

J 1 t e ar aaını ışaret etti Orada b:- 0 d ı · d "k 1 d t 
btykelden başka blr ,ey olmt1yan insan· 1 "'ku dö~- 0 1 M • k . : vardı. damın Uç ıvarı tavanlara k.a· çesm e bQyu b r manolya a2acının al· babam ağır aiır söze başla ı : b•JIS ,r. 
!arla dolu . . Bir nn evval iyl olsaydın ... z mJ erd uşlyor ~~ ... d emhle et. ıç ~ dar onlarla dolu idi. Bazı akşamlar lı-,' hna koyduğum geniş bir ş ~z·o~ga otur· - KaıJrf c~lum .. . Beo, bB ıııı: çeı 

kan ar ö~ üyJr ar. vrA a erkesın bır b 1 • - 1 6 h . t kit k d OU ırıe t Bın yaşamak hteyorum. .. Yaşryanlara lf . B la bile b'I lf \tan u un,yagmur u ve I za-irlı avası ın- aı ış ap o uyor um. ueş çoktan onuıı babası. .. Yatım hızaıet fC~~ 

kan•mak isteyorum. bvaz csdı var... uoB rı b b 1 e ' kolu 1 sanları bir pençe gibi karanlıA-ın iölge· çeklllp ıitınlş, köşkümOzDn arkasında rıldığımız zaman tcred111tsUı 
v ağh urama'll.. 'n a amın kızıy m 1 

1 1 d b k b l t Et 1 ıt h ·rf#1 Kadri yutkundu sonra tekrar z~y- b 1 b .. · 1 ti dl ts ne çakl'ğ <1ttlar • !D s:cak bir sob\· ay o muı u. ra a şanın aşım ru u· ttk... "'*"' 5 . . o en uoun ıç.ın yet ş rme .. r... d t d M 1 b j l na a f >'ik e kl -k U b " - k "'e "' J'fJbltı ellerini avcunun içine alarak sot·- " , . " nın 11aşın a o uru~ um. av a a uru ı r I · ver n so ;ı ııı arı ço m ş- Har a gittik, doğuştu , ·llll ,. 1• du: · .. r Mulazlm Kadrin n 2:özleri açıl ı lı. Yu bi~ lambam vardı ... Oııun dibindeki ge· tü. B.,n elimdeki kltıtbı kap1m1ş ve diz· zt yaparak teri döndük ... lsteı ıı: vı 
- Biz yaıaııııyor muyuz Zeyneb? . zu Zeynebe doC-ru çevrı,1dl : {n't ko1 t ı;ğa eUmde bir kitapla yerleşiııc& lerlm'n uzerine koymuştum. Bir ~ey dü· de aynı ş!kl!de hareket edere rl 
- Yqamak~a· şUpbHiı evet .• Bel· - Ne? Damek yenıden asker olmak kendJmi tablf ı'mdlki ıtbl düıUnceılz ve ştınmeden cıç~k tarhları üzerindeki göl· vazlteni yrıp .. . .iAI' •" 

ki biz hnke1tın daba çolc yafıyoruz istoyor.uı öy'e mi ? mtı'ut blsaedlyordum. O zaman inaanın reltıriıı k oyulıımaaına bakıy rdum. u. · · . . <~ 
~ ..,,.......,,..__.. 
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Hatay ihtilafı halledildi, Fransa 
ile nihayet anlaştık 

Nakleden: S. A. 

,-ÖIŞ SiY ASAi 1 

Bosna Herark 
tahtına talip çıldı ! 

E.vc.t, kOçOk Bcsoı il« rse k talı ! na 
talip çı'. tı ' ve bu lalip ftk fni b 'r mek-j 
tupla F arsa Cımhurre16f Bay Leb:ö:ı'e J 

Halayın dahili, harici 
emniyetini Türkiye ve 
Fransa temin edecek 

Kırlarda feryad 
eden bir kadın 

bildl ıdı. ı r·· k. F S . d k. .k. 
Cevap aldı mı , alma1ı mı :' Bilınlro-i Ur tye, ransa Ve Ur1ye arasın a 1 teşri 1 

ıuz. F•ILat talip tik.rinde muıırdı·. 1 • • • b• d ki,... . } d 
l' rann relslcumbuıu ile haro azası mesaı ıçın ır e arasyon ımza an ı 

trasıı d3 ınUaasehet nadirdir. Hatta pek'. 
.;ı zdır . Ve bir tek \ahytt· münbrsırdır. Pris, 1 l A. A .) - Anado!u aj in· müjlue' e ıı temini hususunda askerf bir 

Hükümdar Mert Canbaz'ı bu kadının 
kim olduğunu anlamağa gönde~di 

Avu~ :ı.l, müve kkil 11 i id mdıı.:ı k •Jdara· sının husuıt m uhablri bildiriyor : Fren· ı nlatırnı.. Horasan hUkiimd.an Mert Can bazın 
mad i? I u man, ekseriya ~ ı1ı1 ş" i me1'1up· sı Hariciye N ·zm Bay Bone ile 'J'Qrkf· 3 - Bu a"llaımanın ve llatayda bir bu şekilde ltif söYJemesine bir de lke • 
larh al tıltp e der. f<,ak tt t Pcırls haro - ye LıDyDk elrhi Bııy Suat Davaz ır•· bu' u ,acak 'I'urk ve Fransız askerlerini m1kten rbir heykel gibi duran zayıf viieu-
ı. u• cn 1 ?2~ d 'nberl uıı' atlık yaw n sırda cereyan eden . mOza~ereler düo mii avı mfkdarda tu'>lt eden b'r düne baktı. K ahkahalarla gUlıl.ü sonra: 
tabt tallbi aksl g-P.>l şimd y~ k d ·r O! üm ?1uva~fa\ !y~tle netıc~lcnmıştir. Yarın protokol. - Senin öyle lc.imsenin beceremedi· 
ceıas, yiyen bir 11-ç•uyu da mu 'faf ut etm' ş ?ğl~ ,~zen f ıanr: Ha~·ıctye Na2ırı Bone 4 - Tli kire Ue Fransa m 'indası ği b:r işi yapmağa değil yemek yemeğe 
değ'IJlr. I ıle ! u_ kiye bllyuk cl~~ıal Suat Davaz'ın a\tır d aki tr p ·aıd.ıudıt hurud ve lyl kuvvet.ıln yok. Gerçi lMarına. bakılırsa se-

l
' t B M, D ll ,,. B bu hu :uita matbuata beyanatta buluna- ko-rşu uk mllr:aıt bJtleıi ile, Türkiye, ni insan bir şey zanneder nma ... Bir de 
) J za ıy ı .o~ ı:-ze e z l.'l r. u . ı. 1 1 • • 

ru k dıaı Bo H 
t. 

1 
k d ca... arı za'lnedl mektedır. Fransa ve Suri.,·a teıır:k met.nisi busıı ·'.şu kalıbına 'kıyafetine bak ... Seni nasıl 

n ·en sna ' rse r. >o ası ır. v 
~raııta çıktığı takt.1:. d .: tç jr.cO 7. ;llm!r A nlaşıuanın esasbu·ı sur.da bir dck.ları.~yoo . 1 blr vaziifeye tay1n e.deyl.111 de onu lbnşara-
l in Bu ~eklrruyon allı ıı v ır iid ·e ~:c 1 'bl.lesin ... Bizim lböyle bir hizmetimiz yok-
sm 1 alacaktır Parla, 1 (A A.) - Havaa ajansı , . • \.ur. Ama üzülme y:!ne sana bevtülmalden 

MQrtakbel z,llmtr bUtnn brşerlytte blldlrfyo" : Türkiye ile Fnnsa araıundakl meı ı olac ·k, fcabındı altı ay dahe · . • 
• • ~ 1 · · uut laca'ı.t • r 

1 

ve sadaka 'knbllmden bir maaş bağlarım 
suıltli b'r beyenname n" ırederek Yu- müzakereler neticelenmiş ve aşatıdakl 1 ~ • hz b k 
gcıs'avy •rı'l kendt Olkealnl ayırdığı tat-' dört msddc Qzer!nde anlasma hasıl İm:1n hlı· of111 leahuı· dtl Vf' ma un ıra mam. 
Uirde yapacığlitlerf sıralıımıı, bu beyen- 1 olmu~tur : • Anhk) a, ı (A .A .) - BuiUD iııı Bunun ilzerlne Mert Canbaz: 
r f bl · k l ' , ı Niçin kalıbıma kıyafet!ıme bakar 

amco n r auretlnt de cemıyet a vama 1 - d tara' ıırı:sır.d :t dostluk ıası b~'{!en~n f.rkAnı Harblyf.' ler an~aş . · 
verm· ştl r. muaha iesl akdi. ı ma ı C e ne·a\ il Jtzlgere h ı:nU7. talimat ve manevi kuvrvet.:l hiç glözed almazsıd'~ a!y 

,. . . . . . • ulu hünkar diye sordu. B r a amın +n n 
Kflrdill birinci Zollmlr' Jn ahfa1ından 2 - Hrhyın dahılı ve haııct em-

1
gelrucd ğı ıçln lmıalanamam·ş'ır. fo11kat ğl ,.,_ll 1 eli d • 1 ;;.ı e · · T.. - · .sa am gu1· nmes n en ~ş ge ece"'.n 

f) duamın ve bin ıt ııe sor. rıı, ayni vazı- nıyetlrln urklye \'C F an"a tar tından bugu' Jını . s ı b. klenlyor. ... JAl t • A 1 k t 1 1 1 re 
1 

"'e u e e11mez. sı ıyıne nsanın ç n • 
le menale' etini kurtarac· gır ı iddia ' dedir Ben lse c-imdlye kadar elde ettiğim 

t\dlyordu. Acaba doJ'U '.'DUı Yuıodavya- 'apon mu·· tekaı·tıerı·n ı·n . llmli hikmet il; adeta. bir hazine g!btyim. 
n·n h.atına yent b~r gallttJnl çıkıyor ? J j 1 HiikUmdnrlarn ıa.zım olan evve!O. yan-

Alına nya ile Aınerikanı n ıarında kulıa~acakları actamıan.n ~~ruk 

h ,. k A b • l b • olma1arına fükıkat etmektir. Çlmku blr 
arası açıhyor mu'? u um etten ır ta e ı pehlivan gibi kuvvetli 'bir hlzmetıktln parn 

Alır. anya Avullur)'aya lltlhak ettik· kuvvctile temin etmek her zamnn müm-
lcıı sonı a, oıtay41 ,~lr borçla ~ meselesi Tokyo, (A. A.) - flomey ajansı bildir iy,:>r: .Japon ask~ri ve mUlki yü'isek ~iindiir. Halbuki sadık bir adamın para ile 

•c;ıkm· ştı. hukuku dnvel kaidelerine 
1 
memurlar ırüttka't'e r ctmiyetf dOn kabul ettikleıi bJr karar auretlnl Jlar'ciye, tedariki kabll değildir. Ve bir hll.kUmdnr 

"tzıral\, .~lmanya1 Avusturyanın borçla- Harbi)e ve Bahriye nazırlarına verm'ştlr . Nayınus adas ı hakkında o'an bu karar· her vcçhile kendine sadık bir hlzmetk!lr 
tını ki.b•ıl etmesi llzlm ıeıiyordıı. Fa.1

1 
da ezcümle şöyle d-:mı.ktrd 'r: Bu ada için Fransızlıırın yaptıklart protutoya ce- bucllu mu artık bütün ş~'klleri halletmiş 

k 1t Alm~oys daha ö nctdtn kenii borç-
1 
vap vuilmemest lazım rellr çünkü : Gerek f' rans-1 ve aerak.s' Jng'İltcre Japonya demektir. Ş!mdl ben ~ı.n:ıu ::;a~f~tte eş

lttPJna b:'e t a-:ıttamış ve cn11leslnl inkarı aleyhtnde y:tpmadık hareket bırakmamışlard r Şlm:il 1 ıe , protesto ıı~ müdahale ~~·1 sadaka~~~! v~i~uı~ı k 0P se ;~
\:l(ni~ll . .Jıpon otoritesine muguyır bir hareket ro · ülmüştür. Blnaenalevh Çfnle mubat'e'1e ~h kıkıe tdesa u 

1 
e 

1
ez rba amı~. s er 

. . • a ın an ge me.zsem ve u esnaua a • 

1 
Bu s,f .. r Avu1turyırn •n t>_o ·ç1 arı me·, ba~ind3 bıılunduaumuz ıçtn Çın topraklarını d1 yabancı ellerden mu~afaza etmek dakatıim ve hulusü kalbim sa:bit olmazsa 

t ltsl tcl.rrar c'lnlandı. .Amr rıh en bü· ı btzım vazl!t n 1zdlr. 1 VPreccğiniz her ceza.ya da razıyım. 
) {lk a.lac"ltl·dır • 

' I il. 'N · B c d il f l 11 Af K Horasan hükl\mdarı yanında bulunan 
Z"lte •' t ye azarı ay or f U ga· anununun vezirleri.ne: 

le:e beyanat ver.erek, bu borçlıtrdan Atatürk İngiliz 1 _ Ne dersiniz, bu adnm aca.ıba doğ-
"· ıgeçemlycceklertnı blldtrmtı ve Al · kabulü üzerine rumusöylüyor?Yoks:tyalannusöylüyor? 
:lhJl) ı da vaı.lyttten mıhhnattar kıl· · •• hükümdar}_ rını Eğer senelik maaşına şimal viH\yetlerl 
ze ~bt. Amerika, Almanyanın bor91ar Ü· e.mirim'iz ıgl:bl on bin altın olarak tayin et-
lırrıne snnter çekmesi~e raaı olmıyacak· Dahiliye Vekaletine bir tazı.ye ett; de.re'kesine dUşm.U.Ş oluruz. Da.ha fazln 
l · Alman ıazetel~rt , gayet soğuk kan· ÇOk yer}erd en \ versek hlzmet~rımız ma.kanunda olan e-
', llarelet tdl1orlar razı olmazlarsa ne Ankara, 1 ( A.A. ) _ Atatürk, mir ıderkesınc dli.şınU.ş oluruz. Daha fazla 

0 
\lr? Diyorlar. teşekkür teJgrafJart geldi İngiliz K ~alfçesi Ellzabetin valldele- versek ıdevlet malını ziyan ctırrılıl oluruz. 

"'" Ş!mdl ·nılyet bu'anık bir manzara Ankara , t (A. A.) - At Kanucu· r:nin vefatı minasebdlle Kral Vll Diye sordu. 
tıty d yo:. Acaba A'ınanya borçlan la· 1 nun BOyük. Millet .M~clisi tarafınfian ka· Krallç ·y j blr taziye telgrafı çek'Dt1 Vezfr.lerden b1rl: 
" •cl' k mı? ... Bu11a ıureti katlytdc ha· buIQ Qz ırlne TOrklyenfn her kOşestnden ve laoi iz hllkü~darlara aamimt bir - Kola.yı var idlye cevap verdl. Mert 
,,ı .. ı Ce b • k 1 1 t '•il 1 

... \tctl ıa un veren e r f' ıer yet c ş Dahiliye Vekili ve Halk Parti11I Genel teıckkiir!e n uka'.le!ede bu'un"Duş'aı- Canbazı nuıliryet1 devletinirre gece ıbekçis~ 
Yor. ! Stkretert ŞükrQ Kayaya bir çok le~ k- dı~. tn:yı..11 edelim. BUtlin gece bekli -

Gazeteler neler yaziyorlar? knr te!brarıarı ıe1mı~ ve muttab:ı& edil· yerek 11izme1ıımze a:made oısun ve 
mlftlr. enede yirmi ibtn altın tahsisat vere

lif S?yle dQaya aıaute'erlna ve muhte· 
tır rıkırleıı ntizam ~d!!n matbuat• obiek- Cumhuriyetcilerin bir 

bir naı•rla bakalım : 

Teınmuza kadar · tedavüle 
~~1karılan ye:ıi paralar 

" ınuvaffakiveti 
3 . t .. rfhll lrolklıer Bıobalıtergızele· J A.ı kua, ı (A A ) - Türkiye ın &r-

1 (Alman ) aç satun iiıerine: S#r~lon, 1 (A. A.) - A•ka!ador k B k l d t d - t k 

1 
n tc Okraynada halk S talin aleybhıde t cıphes·nde dOJmanın bir kıtası muhaaa· ~z 

5
11

,. a~ ~fa d r ;~n 1

1~ avu ~8; b: 
ı, IMfş'er yaJllY' r. Okrayna muhtariyet ra e:1ilerek, kuvvetltrimlz tarafından nan ıra 1 <ar 11 

' m yo:ı , 0 

l•ror. ,, l ımha edilmiş'ir. D!ter ta':'aftan As?ıert •i~a ~· ~O l~ral1ıktardan 7 ml.lyon, 2 ~9 
~ ı ı tarihli J)a il11 Mail ( lngllb) nzerlne hücum eden asilerin taarruzu bı rı l ı rıt, ,,o lı :a.ıldardao 8 mılyon, 774 

N/Jtun il:ıtmlne : ptll\Oıtnıa:üıtür. b\n lira vo lCO ltralıldarda.'l 13 mtlyo , , 

1\I.," ))•lıdye Frn'lsara tehllke lpretl- Filistin de polis iki 6~4 bln ~i·akl c~lla., 56 mll_yon, a99 
•tdl ve bütün mauıfıarı kı.tı... h:r , 10 lı:-a 1 tem:nuı 938 tarlhıııe kada 
(j l:t•ihli 1 n !,t.wıp g11:ıeteıl (lt•l11•n) y ah udiyi öldürdü teill\'ü'e çıkar lmır, ayni mikdardı ·ski 

tlo ~\:-ek •Helcsl demokr._t rnemle- Kuiüş t <A. A.) - Kudüs ıebrl p rt t ~dav~ld ~n knlJmlmı,tır. 
lıtı' acabıaı bozdu. Halbuki otoriter, dev- ve civarında eecelerl do\aımak mene· , 

~~ 111tın aaktn oturuyorlar. .. dllditi h ~ıde dün rece d·oarıda doıaıan Tt' tki k seyaha tına çıknn 
rt,J11 'hnJi Her•ld 1 ı llnzlr:w I lnniliz ) iki yahudi ı~:>Hs·er tartfıadan OldOrül· öğreln1enler 

•Dtıırı Q:ıerl11de: milfttır. 
hard tc lspıayollu logillz gemilerini bom· K _ k l ·}• ·· d ~I 
l•Yrt~'ll6n edip duruyorlar, Bay Çember· ftÇ.j Cl 81 a lllUC'a C C 

4 hlla balı" ıutuysr . » A kara l ( ,\ , A.) - 0-.çen blr 
~ irtı Duyçe Algemaiyra Çaylwı(J 11 1111· hafta zarfın 1a iÜmrU(. ve kaça'cc hk 

il (.&iman) ik i ıatun Oz Jrine : mubafazı idaresince birlsl öln olmak 

M ır:ı ş, 30 (A. A ) - 30 öğ·ctın 'lr.· 

dt n mQrakkrp bir g rup tetil"c s y ıbalı 

yBpmttk Oz ı re Muaş ~harif müdQıüoün 

rlyr s etl ı:ltında Kayse •iye barc~et t•lmiş· 
lerdi". 

rlulll fi K zıllar larillz gemilerini bombar· Qzır•, M ka\'akc• ve 1 59:~ kilo ıümrllk 
ı,.; •dip duıuyorlar, 1.ord Halifw· kaçaaı. 284 ki o iı::h 'nr kaçaıı, 'i kilo De!1izlide ilk ip~k kazası 
l\ı~,u & lllezuulyeıten ' 'az ge~emlyor. uyuıturucu madde, 55 mermi. 11~ 1ürk Deniz", t (.\. A) - ilk ipek ko· 

it 0rtalıtı bulınd:rmak Js1yorlar.• 1 lirası ve 44 kaç . kçı hayvanı ele r~lrll· zaiı çık.mıt v ı ıa1Psl 40 f>O ku uı11 satıl· 
BIPLOJl.J'I' J mt;ir. m ştır. 

lim. Bunun Uç <gece uykusu.zluğa taham
müliı yoktur. Nerede kaldı ~ı. bir sene 
bekleyip yiıımL bin altın ıa.lmağa. hak ka -
ıa.na:bllSin. Bu suretle !hem cömertliğiniz 
meydana çikmı.ş, hem de Mert Canbazın 
y.n.'laın söyleyip söylemectlğ1 anlaşılmış 

oluı'. 

Hükümdar vezlcrin1n bu sözünü pek 
beğendi ve Mert Canbazı gece bekçiliği 

' va:zifesine tayin etıt.i. Mert Canbnz hı?r 
gece h !Xkümd nrm yattığı lköŞkün altında 

beklemeğe ba§ladı. Ve lblr :sen e vazifesin
de h'l.ıç. bir kusur göstermeden lbu 'Suretle 
geçti. . 

Sene nihayetJinJ.e bl.zza:rur yirmi bin 
a.ltın tallSiSatı ela aldı. Hiç iblr ıfevk!a.1.ıl.de
lik olma.dan ou va:zlyet dört sene bu şe -
kilde devam etti. Beştncl "sene içinde bir 
gece Horasan hükümdarı ikendiSinl pek 
sevlnd lren bir l"ilya: gördU. Ve lbu rüyaıun 
sevinclle uyandi. Yatağına oturdu: 

- Şu TUyamı 'ta.'blr ettirece'k lblr k11In
se bulsa!m <li'Ye dUşUruneğe başladı . Bu sı
r.ada Mert c anbaz hatırına gedi ve kendi 
kf':ndlne: 1 

- Gece bekçiliğini beş senedenberl 
yapması her işin halkkınd.ian geleceği id
diasını isbat e11m1.ş oldu. BaOmlım 'bu rl\ -

yaıyı Utbl:r edebilecek mi? Eğer bunda el ı 

muvaffak olursa hünerli ve marrfetli ı, 

ı:at aduğu meydana çrkacaktır diyer \ 
pencereyi n.ç.t.ı: 

- Mert Canbaz ... Mert Canbaz dl>, 
ba ğll'ıd.ı. 

Mert Canba.z kend1sinin çnğrıldığı t 

işitince: 

- Dört se.nedenbeıi ben1 Çağırma • 
nızı ıbe/kl'ed.l.m. Nmayet bu 1tOOe ımera.mı • 
ma nan 'Oldum. Emirlerinizi lbekliyoru r. t 
dedi. 

Hükümd'ar Mert Can'baızı yanına ça -
ğırara.k !ntly:asım uzun uzun~ ve !J:ı 
rüyayı t'3.btr etmeSlni kendtS:tne emret~ .. 
Meırt Can:baz ca.n kulağile dlnlecllğ1 lı. 

rüyayı o kadar ıgü7,e1 lA!la:r söY'l!yerek t.1. 
bir etti ık1 hükümdar 'bu ta.'bhil ~ltm.el< ı • 
rüyaıyı görmüş olmaktan daha ziyaıl • 
memnun oldu 

Bu sırada sa.ra.yın .k.arşısuıd:alk'.1 Jtır -
lardan bir kadın sesi geldl. Ka:r.anlıkl. 

lçinden ~elen bu ses .ş(;yle ıcllyoırd:u. 
- Işte ben gidiyorum. Kim ben i ı ı 

uğruma canım feda edere'k 'beni dönd\I .. 
reoek? 

Ses gittfkçe uza:klaşı:yor ve daima clrı 

bu cUmleyl tekrar ecllyoı:ıdu. 

Bu vak'a hükümdarın pek ·: .ziyn,1ı" 
me.mtını mucip oldu : ~. 

- Mert Cn.n'baz lbu nedir? B u kimin 
sesd:lr? 

M ert Canbaz •tm se.sin kime~ oldu· 
ğunu 'bihnlyordu. 

- Bilın1ıy-Ol'Ull1 lh.ü1t~ dedi. Em·· 
redersen şimdi ıglder ö~ll' w "ge1'h'lm • 

Hü'kümda.:ı· lbu ta'lebe: 

- Haydi gJıt öğren de gel demesi U . 
ze.rlne Mert Cnn'baz ha:s ahırdan çektıt;~ 
bir hayvana atladı ve 'kıra doğru yol aıa ı 
Hükümdar da 'kendi kendine d~ünmeğr 
bnşladı: 

- Mert Qanbarzın işine ibağlı11ğı, il!m 
ve mal11fet sa'.hlbl olduğu ibelli oldu. ŞimtH 
sada.'kati belli olacaktır. Ben bunun g1di· 
ce peşine düşeylm lba:Kıalım aılci:bet ne göC', 
tel'ilr .. HUkllmda.r da yalrın.ca. b ir a t a. al
ladı ve mert Canbazın~ine dü.ştıü. Mert 
Canba.z ta.'kip ecll1diğ1nden halbertia'r dc
ğiid1. 

Mert Can'baz a.tııu sesdn geldi.ti tara· 
fa doğru sürüyordu. Nihayet sese gı.ttık~" 
yaklaştı ve lba"ğır.anın gayet güzel ve ge:ı · 
bir kadın olduğunu göild.U. 

- Sen bu ıkada.r güzel ıbir !kadın dıkeu 
böyle geee yilnsınd.a. bu kıl'la.rda ne arı -
yorsun? Nereden gelip, nereye gidiy0$Un .' 
Böyle feryat etmenin sebebi nedir? Buıl• 
!arı bana lzah et dedi. . , 

(Arkası VAJ') 

8oguk bir ınisafir 
Sarıkamış, r Hm ust] - EvvelJr l 

gO:l Yusufeli havalis'nden satılmak ti!U· 
re g • tlrilen vlıne 5eı:etleri her vakit olı. 
du~u glbt meyva ve yu sebze atan 
esnaf ır~s oda takslm edilerek" düktrln 
lara götürnhüşt Or. Bunlardan · blrlsin~n 
dÜkk8nına gölDrdüQn sepet in ağzını 
açmasUe tfıkinlp geri çekllmEsi bir oı .. 
muştu r. Ne g'Örsnn f Bir yılan kelep• 
lenmlı vf~neler içinde yabyor.. Keyf I• 
yellen haberru edllen hii,.ılmet ve be· 
'edlye hekfmi vf'n"lerin bJt kıım\ atıl · 
dıktan sonra gertelnfo saltlaıasmı mab• 
ıurıu z gördütl111dı n satılmasına lıtn 
t•rUmtı ve sep~ t içinde gtlen klrk 
santim boyundaki bu i-arib , ıiyarettı 
aofuk m· h' OkOn bayatı nibayeia •rmlr 
ttr. 

. .. 



3 Tamoıuz 1 H3~ D O ti ı· - - :. 

AZiZiYE İKİ YENİ BİNA 
• 
işte Erzurumlular tarihe böyle Dün Doğumevinin ve 

büyük ilkokul 
binasının temelleri atıldı bir sahife yazdılar 

Dünya durdukça unutulmıyacak olan bu kahramanlık 
hatırasını bugün bir daha yadediyoruz 

.. 
Uçüncü Umumi M'iifettiı 

Doğumevinin temelini atarken kıymetli 
bir nutuk söyledi .· 

.,.,.,-. 
.....--..._, 

~ 
" JI 

,. 

" -----

,. 
~ 

• 
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Dün saat on birde Küllürparkm J di~ - Bu müess~se istikbal için btıynk 
karşısında yapılmasına karar verilmiş fdıde~er verecektir. Keııdlsini ve kıymetli 
olan notum ve çocuk Bakım E•lnin ve mes~ı arkadaşlanm tebrik ederim. 
büyQk İlk mektep binasının tem~lleri " "Yapılan. ~u eser Mimar Slnanın şu 
merasimle atılmıştır. buyuk esermın yanındaki bu çöplOto 

KQltttrparkın kar"Bıııda daha ev- setkr~cek ve ayrıca da onu gllzelleştlre· 
\ ce tır. 

velden davetlileri f zaz içi o inş~a~ ma· f Bu kıymetli mimarın değil böyle 
halline çadırlar kurulmuş ve ıst rahat eserıer'n"" hatt" ili k 

ı ı , . • "' a onun e e onmuş 
~r er hazırlanmıştı. ~aat tam on bırde 'ufak lı'r taşa bile bl kftb k k . 
UçüncU Umumi MUfettiş Tahsin Uzer, rfdfr. Umumr Harbder 11en ~~rzu~~ ~=
refakatinde Enurum Valisi Haşim lşcan, l!si iken benden istenen mahrukath te· 
Kars Valisi Akif Eyldoğan ve Mtıstah- mln için bu gUzel eserin etrafındaki 
keın .Mevki Komutanı TOmgeneral Zihni bfr çok binalan yıkdırmıtı ve bu suretle 
Toydemir olduğu halde inoaat mıhalltnl hem eserin etrafını, kurtarmış hem de 
teırlf etmişlerdi. Bir mUddet lstirahattan Etüvlere mahrukat temin etmietim • 
sonra temtıl yanırıa gldJlm'ş ve orada Şu gördOğünOz meydu yarın dabR 
Erzurum Sıbhat vo 1çtlmat Muavenet büyüyecektir. Buraya bir de tayyare 
Müdürü Salim Cimilli söz almıı ve binıı.sı yapılacaktır. Biz Erzurumu bugUn 
bilhassa demiştir ki: yıkıyoruz. Fakat bu onu bir mezbele 

Aziziye vakasını gösterir kroki •Saym Ekselans, hallnden,kurta!anık tarihi bu memleketin 
•.Yiiksek düşünce ve kararlarda isa- şanına Iay,k bır ıekle sokmak içindir. 

belin en büyük amtll bünyenin dHha d B? .m!leseese Erzurum evlatlarının 
dotruiu tem~lln sağ-lam olmasile kaim· aha ıyı y~tlşmeslne hadim olacaktır. 

1877 _ 1878 .senelerinde Türklerle Rıts-ı yacak ve telaş, heyecan göstc~c:k kim
ıar arrasında ve Doğu Anadoluda bir harjJ sfJerin derhal şehri teırketmelerı. lazımdır· 
yapılmıştı. Bu harbm Erzurum katşısın- ı AskerJn kuvvei ananeviyesini kıracak ~e
da eden blr saNıasında Ruslar kUlde haberler çıkaranlaı· ve btt gaye ıle 
E~=:en aldikları klavuzla.nn yar _ toplantı yapmağa kalkanlar şiddetli bir 
dlmlle A.z"ıziye istihkamını basmışlardı. surette cezalandırılacaklardır.~ 

• 

0

RuSiarı~ bu suretle yaptıkları tecavüze j Gazi Ahmet Muhtar Paşa elindeki b~r 
mUkabll kadın, erkek çocuk ve ihtiyar - avuç ask.erle Trabzona çıkmış olan yaı
~dan mürekkep bi·nleıce Erzuıumlunun I dımcı kuvvetıe1.1Ln gelmesine kadar Erzu
da <:ırduya; ıştirakıile Türıklerden ba.}ka hiç rumda düşman kuvvetine dayanma:k mec-
bir milletin tarihinde tesadi.if edı:lmiy;n burlyetin.de idi. Bunun için de böyle ş1d
büyü~ savaş yapılm.lş.tır. 

Bu kanlı ve şanlı sava.5ta yer al:ın 
Türk kadını, yurdunun ter.ile yoğurduğu 
can.ıild.an kıymetli toprağını kanile çıe 
sulayarak soyunun yüceliğini gösterm_l§, 
yalnız bununla da kaılmıyar.a1krt~eride THık 

yurduna göz ıd:kece1c düşmanların uğrı -
yacağı alkibeti de ortaya koymuştu. 

detli tedbirler alması gerek ıaskerin gerek 
halkın manevi kuvvetini muhafaza etme.c;i 
rn.zımdı. • ·: " • 

Halk Gazi Ahmet Paşaya müracaat 
ediyor: 

O sırada Erzunımdaki halkı ::ki kL5ma 
tefrlk -etmek ieap eder. Bir k.ı:s'mı Erme
niler tarafından yapılan propagandaya 
kapılanlar ve düşmanın şehd ist:lfı. etme-
inden karka'nlaıxıır. Bunlar a::let itibarile 

p ek az idiler. 

80 yaşlannda Hacı Abdullah gecelik en
tarisile minareye çıktı ve bağırmağa baş
ladı : dir Tebrlk ederım» demiş ve Atatürktın adına 

• and ederek ilk harcı temeıa atmıştır 
- Aziziye tabyasına "düşnan girdi. E- • Memleket ~::cuk bakımında, bU Umum· Mof ttl T b 

1 
U • 

li silah tutan düşman üzerine saldırsın . yütmes!nde )Uzumu kadar bilgiye henüz Valf Haştmı 1. e 1K 
8 

svn 
11 

z1erd~nf 1soldara 
llk , d · şcan, ars a s Akı y o· 

Bazı minarelerden de .bu neviden teş- ma. o .ma ığı ıçlndlr ki çocuklarımız ğan ve Müstııbkem Mevki Komutanı 
vik sesleri yü}lseldf. Ve halk cuştihuruşa ?esıslz ve cılız kalıyordu. Ve bunlar Tümgenral Z·hnt Toydemir de temele 
gelip silahı olan silahım, olmıyanlar bal- ıçin de bir rehbere ihtiyaç vardı. Atsı- blr mala huç atm 1 d 
ta, yatağan, tırpan bunları da bul~ı - lOrk drnyasıra la~ık ve onun yarattığı Bundan sonra •ıa~~rl~~an btıfede mi
yanlar ~opalarla şlmdlki s'HMı fabnkas•-ı ~umhuriyete v~ reılmine sadık, kanlı ve satirler izaz edilmiı ve buradaki mera
nın yerınde 'bulunan kışlanın yanınd:.ı.n ımanh bfr neıııl meydana getirmek ana- •ime nihayet verllmJıtir, 
top dağına tırmanmağa baş.lad.ılar. larımıza, kardeele imize medeııiyett ve Doğum ve çocuk bakım evl~ln te-

Bu heyecanlı halle arasında çocuklar f 1 
' in emraltiği ŞE killerce yardım iç n melatma merasiminden sonra millet bah· 

ve !kadınlar da vard.ı .Kadınlar arasında J t böy!e b~r müesseseye o1an ihtiyacı tak çutnln 7aoındakf eski mezarlığın yerin· 
çok fötlya.rlar olduğu gi:bi çok geneler de 

1 
dl r buyurdulunuz içindir ki, bu hayırlı de inşasına ~arar verilmiş olan büyük 

vardı. Bu kala.blı.lığa şehrin her köşesin- occğın temeli bugün yübek huzurların· dk mı ktep bınası'la gldilmlotir. 
deki çeşmelerin ıbaşına biri.km:~ kadınlar 'ı da at.Imak bahtlyarlığıoda bulunuyor. B_urada KUltür direktörü Hamdi Kes-
ekmek ve su veriyorlar ve gidenleri: Devlet EiyıısJti ana hallarjndt.n kin Eo,z 81 nış ve şunları sOylem'şlir: 

' d f itlb ·ı ··r t «Ekselans _ Ha.yc!ıi evlM1anm. Sizin gibi yl _ o an a et ve vası arı e nu us arı· 
1 

T · _ 

g·itlere dünya 'kuııban ola Bu gavurları mındalti dlkkat ve alAlrnn.zı gören bil- olan"b1)11möfzde dötedeJnbelrl soylenmekte 
... . • • 1 r s z var ır. >er er ki : 

tepeley'in 'btzl. aya!klar altında. bırakma _ husa muavenetinlzı es rgemedlğın z 8. kt . 
Aradan yarım a.5lr geçmeden yıırdu 

koruma savaşında. ayni temiz ve asil kanı 
~ıyan Tiir;k kadınının Aziziye istı:hkam
lanndaıld düşmanı tırnağile Söküp a t:ı.n 
Türk ana.'Slnm öz kızı ve öz torunu oldıı 
iwıu .d.a gördük. Bu asil duyguyu 1corı.i -
ya.r.:ı..k yanrun Tü.nk coc.ukl~ına bir ar
tnsğnn gib~ sunmak hepimiz1n bir borcu
dur. 

' k tl' 1 k d ı E ır me ep açılınca, hır haplsaae 
yın analarınız siziı ıbugün için doğurdu ıyml ı mtsa ar a aş ar1nız ve rzu· kaı u b .. 1 • 1 

1 '· t' '" f . .. • . d & 1· V 11 1 il • J bf ıanır. uCJD U CU'D eyı d!lhll genft b r Bu korkaJtlar mem eı:1.e m mu tti.su Gibi d<>kunaklı sözlerle selametliyordu rumun e5 er ı a s aşım şcan r m d 1 dl ., 
Hacı Abdurrahman ile beraıber o zamanın · b 1r lb' k bl · da f ana a an eyor ve yorum ki: Bfr me•· 

Bu esnada ordu kumandam kuvvet -
1
.uçu . • seı:~ g 1 ıdsa x. ri dzame

1
n 'hv: tep açılınca b'r Çlk haplsane kapanır. 

me huı zengin.leıinden Abdülvahid.in e- leriııin başında. olarak Mecidiye istLhk~ın- ayetıo yerınde ve e6eı ::ı e o e.n ı t ı \1'UQyetlmlz dahilinde bugün maka· 
,•; nde toplandılar ve Gazi Ahmet Muhtar larına gelmiş idi. Aziziye istıfhkamın!.[l yıçlarından birisi olan ve yQksek tas- mın::ta bulu:ıan 101 llk mektep vardır· 
Paşanın beyannamesine karşılık olanak yalnız bir ta.bya.sında 'ateşler devam edi- vlplerlr.e iktiran eden (90) bin liralık Bunların içinde medreseyi and·ran, Ahır· 
üzere bir ariza hazırladılar. Bu arızada yordu. Diğer tabya ve müdafaalı kışla _ hastan~yl h1tlrmeğe muvaffak oldu. Bu- ~~kisinden bozua binalar kalmamıştır• 
şunları yazıyorlardı : sında Rus a""1rerlerfnin geztnme'kte oldu- rası bırçok vatandaşların ıstıraplarını Uc sene içinde ilmi bir şekilde yapıl· 

A2idye vak'asuu intac eden harp o·· ..,- dl df k k bl d f 11 t } • uşmanın Erzuruma girmesine pek ğu gönilüyordu. Ordu kumandanı ihtiyat 11 race , ya ın r zaman a ua ye e mış p Anda mu\.·aftk 29 bina vaptırdık• 
u/a.b,a.tı · ı 

az 'bır zaman kalrtu.ştır. Blz bu vaziyet kumandam kaptan ~hmet p~ya Azizi- geçmiş olacaktır. • Otuzuncanun temelini yl1knk huzurunaı· 
'rlirk ordusu 1871 h:ııjrnnında Rus - karşısında. allelerlmizle şehrıi terkedip gi- yeyl ncl+ f.ı.nAan s-arachlk: gibi uşatmasını Umumt MOfE!tti1 Talıstn Uzer Sıhhat la atmakta kendimize bUyük lftlhar bl•• 

tar.lA yaptığı bir çok çarpışmalarda mu - de-meyiz. Oünk{i kışın slddeti ıbuna mıl.- emretti. Mecidiye istl:hka.ntından da top Müdürünün nutkuna cevap o~arak şun· sesi arıyoruz. Bununla gayemize eriıtJi' 
va.ri'ak !C!lmuş, Rusları es ki · hudutlarına. nidir. Çıktığımız halde bir çok acıklı ha- ate§i açılmıştı . ları söylemiştir: sayılmayız. IJer temellnl attığımız melı' 
atm..at:l;, :muvaffak olmıı ~tu. Fakat aı·ka- dlseler meydana gelecektir. Binaena.te~h Aziz:iyeye karşı müthiş lbir insan ka - • Bar Doktor Salim, arkadaşlar , tep bizim için yeni bir merhaledir. IJlJ 
ttart yaı:cııtnci ~uvvet gönderme..ilği içiln Siz askerlerle beraber şehirden çıkarak la.balığı hücuma ibaşladı. çocuklar, ıka _ " SözlerJnizi çok derin blr tahassüs- hususta büytık bir faaliyet gösteren N 
'rlltk kUvvetıerl çekilmeğe mecbur kal _ dışaıda dilşmanla muharebe ediniz... dınlar eıikeklerden yaralananlar şehit 0 _ le ve maziye bakH.tk bUyjik bil' iftıharla ve faal'yet prens1blni kendisine düstO' 
füı,tı:' V~ t>eve'boynunda Uı:hkimat yapa• Bu tı.rlzanin Ahmet Muhtar Pa s::ı.ya l:ınlar pek çoktu. Bir yanda .şehit çocuğu- d inledim. Burada her yerde söylemekte ittihaz Etmlı olan Valimiz Haılm işe, 
'l"~'k dtlşnHirııt1 or:.t.ya gelme!ıni beklemiş ti. götüriileceğl sıradıl. ekseriyeti teşkil eden nun cesedini ;s!per. aıa:rak 'Ci'Uşmana ataş o'duğum bir sözü tekrar etmek mecbu- teşekkUr_ü bir vazife blllrim. ı-

Dilşn\an bu hatta 4 'I'eşıi.nisani 1877 blı' halk kitlesi Arap zade AH ve arkadaş- eden gözü yaşlı analar, bir yanda ana,c;ı- riyetlnl hiuedlyorum: Filhakika Doğu' Bugun mevcıt okul!amnızda on b 
t..atillinde geld.I ve her iki taraf kuvvetleri lctrınm teşvikile rbüyük bir toplantı yap- nın kanayan yarasını sarmadan düşmana nun mu'1teiif yfJ'lerlnde ldart sıbht çocuk okumaktadır. Bugün okuma 9~ 
birb:rlerile o gün tema c; ett!Jeı•. S izim sol mışlar ve 1çlerindcn seçtikleri bazı kim- saldım yiğitler. ötede ni.şanlılarının ya- Qmrani ufak tefek iıleri meyd

1

ana ge: tında 52 bin pcuğ"amuz var. Bunu o,;,, 
\'e sag- cenahlar:nuza yapılan kuvvetli Ru.~ seleli ordu kumandanının karargahına ralannı sarmağa çalışan genç kıZlar gö- tlrecek adımlar altık. Fakat bunlarla blnl.n! okutmakla vazltemJzl tamamla flf 
hücumları pü."ki.~rtüldü .. ıFakat Uzun _ gondennişlerdi. Bunlar paşaya halkın rüli.iyordu. biz iftihar etmeyoıuz. Bu yapılan işleri defılız, ancak gayemize yavaş 11 

"''h"" t t k :i k A k · · karatını m.ı~ bildirdileı" şı'mdiye k"da ... g•rl bırakmış oldu"-umuz yaklaşın 8 o_luyoruz. ... ....... e mm n asın a mer eZ<:: ço üstiın VJ • Topçu ateşUe hüctun himaye edili- ... ' .. A , .. 

l:llt ·ku;.-ve~!e yapılan R•ts h~cumıt aleyhi-1 c\'atan ve mlllet ugruri.a kanlarınıı;ııı yordu. 'Nihayet 'bu haiıt kala.balı~ı istih _ için devl~t v~ h_ü~llm~t namına ltizıır mes~f ~r:!~~:::~:tl~u E~~~:S~~~~bılıJ' 
mi'ie netle~ vm-dl. soı , ve sa.g 'cenahlar da ·~n damlasına. kadar tnu.nıirebe edecegli. ıkamlann içerisine girdi. Ora.da "'4az bo- ediyor. Mıllet ın bızı af ı le karşılamı .sı ıa- nan ord k ti' .. ı •Jeriltl 

r d E t f _.ı. ıuvı:. urnuzun •rme ı mumesı ı 1 merkezle bera'beı' ~rzııruına c~kllmege cap e erse mınımurt e ra ında. biııolri ğaza müthiş ve kahlı lbir kavga roaşladı. zımd~r. Eununla berc.lnr yapıl&n (sarlerln ve Kars Valsi Ai:H Eyldo&anna aı•. 
Wıecö\ır oidula.ı' . bııerine yıgı!acak şehitlerlmi~en ikinci Bu kavga iki ,5aat kadar sürdü. btiş.nianın hepsı mabdut ta olsalar mlHet ve mem- eükran etmeği kıymetli bir :eclbe 5''1' 

... tn , d 1 bir ka1~ teşkil edeceğiz ve bu tün aile efra- 'büyu .. k blr klsmı yok edild.1. Kurtulanlar J~ket için faydalıdıdar. rım.» .. 
r.r t'nı Pl'Opagan a ai'i • d " 

· ımız ve çocuklarunızta bunun ardında da çare! halası firarda 'buldular. Doaum Evi ihtimal bundan kırk EH· Kültür direldörOnün nutku btttf1Cl~11 lıtı çekıtmeden kuvvet alah Ermeni - , öleceğiz. Fakat ölmeden dtİ"mana bu şehri .. .· . l N b At b il '-k ,,.,..,... 
"l n ma AzLı tab ne evve azım, ey, a ey, h. · ı so_ura temele konmak u"'zere b .... r.-" .... ter Eı'zurumda. a::kerirt ve halkın mane _ t eslim etmlyeceğlz.> uş nın ıuye yasına gırmesı: - ,,. 

vlyetıin' kırmak d irt l) 
1 

. 
1 

Ru:S1ar AZlziye tabyasına Vank ve Paşa ve sa.hen n valilikleri 7amanında 
1 
kağıt Umumi Mütettiı 'l'absla Uzere. ı,_f 

"'ti' ı E · ı tc .. l ııo~a~~nda ar~ Tı - Bun arı duyan kumandan halkın şe- Miidilrke köylerllide oturmakta o- yapılmış o s~ydı .• bu zttl8r n ~uursuzlu· zuum Valisi Haşim İşcan. Kars V_' ... ır 
h i •ıer. rmenı e ~oy es 'Y üy::>rlardı : caat ve kahtamanhğı karşısında. duydug~u 1 • . . ğuna hamledılebıllrdl. !Akif Eyldob&n, Me ... kti ıııu-st•hkedJ 1'~1• 

1 .,. . . d , 1 an Ermenilerin hiyanetı yuzun - a • u .. a,. 
ıt~ğer Rus ııı• l!;rzuı:ij~u harben alır- heyecanı ııa e etti ve ıdü~martı muhak - d i i 1 d" 1 d Arkadaşlar inkılap dünyaya ırelec~k tanı TQmn'eneral Zfhut Toydemir v ~•· 

1 .. .. , ·· ""'""~ . k 'k k . d en g rm ş er ı. Bu Ermen ıer en lı:. h 1 ~ j-Y ama u~ gun, u<! gece muvınc; h kaU14m a yenme azının e olduğunu !bildird! . . t .. ~- b"l 1 T.. ,. . ev öl ve a fadımızı sıhhatlarınd1ın mem· diye rthl Şevke~ Arı tar•"ından :Mı · · . , .. " 1 . . .. · ıyı urı:1.çe ı en er urk ası:1..en kı - .,, ~• .,,, 
~apacaklar, her rast geldiklermı eldüre .. oi •ahar~ halkı ışıne ve gucüne dağıttı f ti . k t m• ,_ oun yaıayacak bir şekilde içtimai b~yA- Janaııet•r. Bunda ıu cnmleler yaP'_.iJI' 11111 . . , · ya e ne gırere a:..,.,aya soı:1..ulmu.şlar ·ıe l . ~ !!:. 
tekler ve bUtlirt şehrı soyacaklardır.) Aziziyeye Rus baskını: oradaki nöbetcllerı öldürerek tabyaya !• sokmllk d·. mektlr. statlstkledmize __ "' Tnrk Kültnrnne hizmet e~eC11d llıı ıglbf 18.flann ahal~nin \izerinde kö- 8 T .. -c:rlnisani 1877 ;;.Ünu sabah" l'·i· yaptl'kları ıbUyük merdivenleri dayamışlar ıstlnaden söyleyebilirim ki do.ğıJaı yü- ; buyuk mektep hioa~ımn temel• ı~ !-
til te iri r kt ld • ı-. •· •· • ~ 0 

" "" zQndch memleıke'imlzde vukububtn vcı-ı 2 Temm.~z 1938 tarıhlode, saat .. _ ... s e ıyapma a 0 ugu &oruliınce aat kala T~p dağı üzerindek: Azi"Z'lye ı-;- ve R•ıs klivvetler1nin tabyadan içeri gir- AtatQrkun ı dına and ederek. Sll#")ıf 
ô za.m.a.n ordu kumandıanı olan Oazi Ah .. tihkamından ~lddetll bit yaylım a~şi ic; l.:: mesiiıe yard1m etıni.şierdl. bilşman bu su- fJJat ıığlanacak dert9CCJ.ed

1
r . Bızdek[ - n u r ~ı f uıtt• .. ıo . 

met Muhtar bil"" ~ ı ı b·r ı... ~ - · dofum ve fiyatı ba•ka memlek•tlerde 1 çuntcli E JI um u11
1 ~ 1•t1Hş Tabsln

1 
.... 11, ~·· .. "'fA urum u .ara ı ın:: - t.ild~. Her tara.rtart ığelen top bitek ~es!t~- retle yalnırt müdafaalı kışlaya ve tabya - ' b Ü fk" y .., l me •zurum va s e.şlm ş""" 'f01'.'i , 

yanna.me n~etti. nu bE>yartrıamedert $Öy- tinden burum.un mtiha.Sara ectilmls <0' _ !ardan birine girmişti. Diğer tabya ku _ o.sa tl! n e cırı um ıı mlye heyecana ıa hkem Mevki Koınutıtnı Zibnf .~ 
1e bir .tnıuta çıkıyordu: duğu zeıhabma;d~ütdü. Ördıı :kuma~:iı:u mandam miralay Abdi gürüıltüden uyart- ':tOşerdl. Buglln doğumdaki vefiyat mikt J1 mlr~ Kars valisi Akif f:yldoğan ,,e ,tı1' 

"!!rzurwnun muhasara ed:tme.si vef ef.mritan haber a1niaık i'Çin çaiışma~a mış ve kendi tabyasına düşmanın glre - tarı 'I• 10 a dUtmüştür. Fakat bu mikta- balık bir halk tarafından mera~iosl' . 
bUyilk bir yokluk içine düşmesi ihtimal başladı. Biraz sonr'a. etraftaki ateş durdu. bilmesine ~mkA.ri vermethI.şti. rm daha ~~ok. tenezzül etmesi de lttzum· j mıotır. 2-7· 1938. ,. Vrı' ı 111~ 
dahHt.n:iedir. MUhare-be ed:i.llrken şehir yalnız Az!ziyedeki çarpışmalar d~am etti. Aziziye tabya:sı savaşı Erzurlım tarih~ lucfur. ~ Tl4me'e ilk harç MOf-ttfi~İ d•lffi! 
lç~ düşecek düşnta.n tnermllerindert hi;: llu ate.ş sesleri "&"Ühlerdenber1 hey(' - Jı;-inde çok kıymetli bir sahife ve butlin Bu kab rttmanlat diyarında böyle. bir ttaraftnd ın Atıtürkün adı yad t ı 
.......... .. • '4-·)A dı:~ 1 1.,. d 3 , 1 sıhht müessesenı.n kurulması uğıuod~. ko:t'Jll; ~u . u 1 i 1 .. > ı r 1 ın ; , · ' .. , 
A.Uıı.ı>tm.ın ~ il.Şa ~uemes ıı.zım ır. u can lçınde ô an Er.surumluları coşturdu. Türk mlileti i"ln ..,J<~.;.ıi iftiharla kabarta· M i f ' "' , ' 

.... eV&>U al Haşim şcan ·ın göıterdlgi hızaket z dnn b l 'd i ~ ıı e:f l 'll i ·" 
.baller karşı&ıncta kendisine htkim oıamı- Sahaıha doğ-ru Aya.cıpa.şa. caım~ı müezzini cak deterli bir hA.dtsedıtr . ... ... ve diraye t her dQrln takdirin fevkinde- _ sime b~ s ·. H''3t ~ '.! :ıitam ve il.:ııiıl•t! 



a Temmuz 

PtlSinlerde okul sergisi 
llt·ı \i es kfü,;ükh-

ı·ın uo~ tel'<li{jl hu 
ın" \' n fakh'etlr.ı·-
•I • en lft 11ttl'lar dn-
~arnk sel'gi ~ 1 zl
\ftı•f't (: lll. 

• 
Pa ıf ler [ Busu-

81 l - b~~ bölresin
deki oktl ôğrencile· 
tlrıt11 k; rpe dimağla· 
rı lıletlltrek mini mi· 
hl tllerU vücuda ge· 
llrdlk'eıl kOçllk e
&trler a1~rkez oku· 
lunda ç ılan ilçe ser-
11•1rıe k( nmı k sure
uı. Oğrnı cf velilerine 
•• batı. a gös'erilmfş· 
lir '-" . · .,er I• törent sa-
Yırı 1 Çtb3y MUnip il· 
htrun l 1a~b4ı ile açıl
'-ftır. 

S r~ burada 
tıııyın, bir alaka 
uy,t\tlırx·ştır. Herkea 

~t!çü~ lr- rJn gösterdi· 
lh ırıu ııı.rr ıkiyetten if-
·'rln t c1 uynek ser 

RıyJ 7 iy ıret etmlttir. 

------·--~~~--~~~------------------

Doğuda elektrik 

' 

n v f; 

BugOnkO 
at koşuları 
İKİNCİ HAFTA 

3 - Temmuz - 1938 

Birinci koşu 

Öğleden evvel ve sonra 
yapllacak merasim 

(Üsttarafı 1 incide) r Tütekler yava olanlara kılı~ ve pa· 
.. ~ lalar atlılarıı verilecektir. 

Huktlmet önune "ldlldl~!en sonra I E) 1877 de sava~a iştirllk eden Jh· 
bü t Şarbay ve bir harp malu O er tara- ttyar tadııı ve erkekler, hartkita lıtl
fından kucak:lnnarak maballl mabsusıma rak eltirllemcyecEk, bunlar bfledfyece 
ytrlrşti•ilec·ek va (Bahadır Dü'rer) ts . tut111aca~ :-r2ba1ar ile s' irci olarak bu· 

. Erzurum Vilay~ti ~ı~~akası dahi~ ratınd11n t-ır nutuk veri 1dlkten sonra hu· luraı• ıkhırd r. ~eylu·i h ılk hlf)ri ilye tab-
lınd(: doğmu~ \e yetışnıış Uç yaşındakı küı:rıet o rıfüde m uslm reçlşi yapıl<\- yHınd-t tı !?ikalı s yr<decekludir. 
yarıınkan Arap haliskan Arap Erkek ve cıL tır Geçiş merhia i ıöyJ~dir : J 1'' ) Muz'ka tatbikat yapan kıt'ayı 
Di~i taylara mahsusdur. İkramiye~i 350 1\luıiks, ıskcrt kıta, Harp rnalillıri, ı topluca takip edecek ve. Azl:tre Tabva-
liradır. .lcır dnrma lutası, polis ~: ı'as , hcil(r, :.•:1~ 1Torr bar~ıgı :tt~ı'~ğı 78

1
man h-

l uı·rı'ncı·}·t· 27.)~Jı'radaıı ıııaada dühu- >kula~ ve c ınar c'mfyetleı i. J ma şı ça ınııc.a · er es bu unduQu 
u . verdc ihtiram vazıyett alaca'<.fardır. ls-

liycler mecmuu ikinciye 55 Üçiindiye ~e 'sim g :~ıdl ırten f;~ora ?ğleden tlklal marşını müteıkfp kıtaat ve haı. 
~ 20 liradır. gyv ıkt tö ·en, nıhl\yet \ erılec:ktır . tabya önünde loplenacak ve burada 

l ı Duhuliyesi 350 kurıı~tur. Sıklet 54 (•Oletlf:u ~onl'akt fÜl't• • I Seliın Altu~ tua••tdsn :-u ''tık'ava rld. 
A > K'\b a·n nl k u o; tö t bir h'laba söylc-nccekıir. Söth. vi • rnUte· 

kilodur.(Bir tay koşusu kazananlara dört · r ' a g aune :~n sttı ak'p ' ören ~ont\ er~<· ~tir. 
kilo ilavt• edilir.) 5 de :\lecldiye tabyrsındn ba~ ayıra\c ' n ) G <·e ask• ri kıt'a tdraf ııdın 

Mesafesi 1200 metredir . tır. t nt'r nlayı Japı!~cak tır. 
R) Bu hanıklta a~aluıu:ia ~adın rlıt 

olm.ı.: Üttrfll hrılktan kffi der~ced~ VKYA 
1 Erzurum Nüm üne 

ve ~n az 40 ı ı ı iştirak ttt!rllecektlr. 
Dört ve daha yukarı yaşda 1938 Atlı kuvvet Snvari Yü2baş il Dalyan O~· Hastanesi 

senesi zarfında hiç koşu kazanmamış, lunun ~mrint· rlrı:uek Oz re ~1 ddiyecle 
yarımkan Arap al ve haliskan Arap at bulu aca~,ı~rdır. i Baştebabetinden: 

İkinci Koşu 

ve kısraklara mahsusdur. lkraıniyesi 255 C ) 1 o~e:ıe fşlirnk edectk hulk mil· ' • . . . 
'f kı •af•lli olıııbili·, r11de fte ılyelau z'(r. NOmu·e htstane ıo . n <'~ bın lira 

liradır. Birinciye 180 lira İkinciye .55 D) Slnşa hti rıık ~dtco: kttnlu bedeli keş\tll ilave pavyonu ılı;mnl lota· 
Üçüncüyt· 20 liradır. ve halk Erzurum Baledjye!f önünde top ah 23 6 948 tıırl~lr.drn oıı b • ı aüıı müd-

Dühuliye~i 255 kur ·ştur. Siklet: 'nr•ncık s Hıt ı .c de de Muzlka ö·de ol de 1 e açık ekfı ltme'e konul01uıtur. 1 
ao·· d k'l 58 k·t B d h tf l'r h ld M 'd. b • Temmuz 938 Cuml\ aonü na• H de ort yasın a ı er ı o eş ve a a u.u a 9 ecı ıye l• y~11ra ildecek· ,, r "d'· l".ıtQ d .hal 1 

d ı · 60 k ki d tir l lalkt ı f 'c d 1 1 l 1 .. a ıa mu ur Ua n e ı es fc.ra kılına• 
yukarı yaş a ~ıler ilo ta~ıyaca ar ır ra . Kor an ~ııvaşa S ırtı e cctr at' 't· ca~ından taUolerln 750 lira•,, 7,5 tPmlı~a· 

1 Mesafe 2000 metredir. k 
1 
mn~ımmat deposundan 50 pala 

1 
tı muvakkatalarlle birlikte murtcaaUan 

1 u .. ç UN n c u" K o ş u ~eya~ ç,I' c i e. 40 ~üftk verilec k t lr. P~la talfplerfn ba hususta f htlyet veılJra'arm; 

l ~e tur Klf!r hır rıın evvel senet mukabi da beraber ıetirme'eri llln o'unur 
Un •e beledly4\ya ttıslim edilecek ve tö· k~if t"\T1!kfa'1 Nafıa mndnrıÔ~üa 

(füt tarafı 2 incide) l!slsnl yhOnden t ths ıaıın mOhhn bir HANDiKAP ren ~O:lUlld• beledly ee top,aoarak Ko· den ~oru'up oermileblUnlr. 
. ı.: d t k m_uh_lm•at d~po!urıı fıde edHtıc•ktlr. (No. 470) 4 ' 

Erzurum Askeri Satınalma 
\'ünl. i elektrik terfsalı vücude ae· kıımını zavıyat sıitu r unı ·tty ~ me ne 1 Dört \C daha yukarı yaşdaki, ya-

~rrrı~k blr yol vtyı bir ebnlyı tnea et· acı bir hu's 1 k'
1
" 11 thder. d 

1 
' rımkan Arap ve haliskan Arap at ve 

tlblye r· nzemi or 'l'rabz')n g 1 er ye en evvf. k k h d İk . . 255 
l · ,Y ' · · elektrik tt'si:ıatı zapmara ba~lamış b\r ısra !ara ma sus ur· ramıyesı 
ıeı1a: rı"ı b.r tarzda ıedarık edılen . 1 ı· d a· · · 1"Cl ı· tk· · 55 

~r, ·ı 
1 

·
1 

~ d ti k çok ş h rler içinde maksadı a naı\ o ıra ır. ırın.:ıye o ıra ıncıye 
t ı e mneasese er vucu e ge rme - 1 • • . , M .. . Komisyonundan: 
trı ~iyade bu mli~sıeseleri yaşatmak ı muş .t~lrcl b ' .. Vı aye tım'.z ~ok ur .. Ote· Uçiinciiye 20 lıraJır. ) • 
ı><k ç•t in bir İf olduıo.unu tecrübelEr bi ~ebbı~ erin , uı·ude get ır: ı~l hu i'Qzel Duhliliyesi 255 kuruştur. :..;; 411 O inle r '!. k aıulı zarf!a ekslltmcve konulmuş'ur. Tahmin be.:tali 5625 
tıı • • ·rı · c d YE t"' tro-el olan Ura ll_k teminatı '421 tııııkcen yedi kuruı rlll sentfmdir. 14 • Temmuz - 98S Pcrııem· 
. 2tıst11iyor. Bir müıısese yapmak en' eserm 1 umeı m v l • ' • 6 Mesafesi 2400 metredir. be .. 

~tlııyt t 1 r emir ve kumanda işidir, fa-' ay1kırı1 rl.oktal ı ıtnteşebıslm ezml~ vı .. .. " iunU •.a 19 t 0~ b'td1 E•zurl'm in Aske i s~tınalma l(om\tıyorunrla yapılecııktır. 
•ııt er tm ır o o r J uncu Koşu Ş~rCnameııı her,.un Kom'syonda ~örUlcbilil. Teklit me\.'.tupları bell1 rün ve saatıu 
•trrı 0 ~-esstB yepılııken mUrakabıt ıı~r . e'ekfrik yııpm:.k isteyenler t U •m s.tat evv~I Kom•syon Ba~kanlıtına verilmiş veya posta ile aönder'lmlt bulu-

ek, y. pıldıktan ıonra yaşatacak es· . , . kt • ., ~hı I' , 
1 

t d lk. tm ı. b'I· · ı ralızoud t on sene evvel başlamış ve Dört ve daha yukarı yaşdakı ha- uta· ır. ~ No. 4i9 ı 4 - 2 
111 :ı .ar ve e eman e ar e ea. ı r k t k" .. 1 t · ı bu mn s~t- ---
".Ve 0 bll i ı fıtfsa ı et 11ek zaman 1 

8 ~ te umu e nıem ş 0 n liskan Arap at ve kısraklara mahsusdur. D } O J ltıll i 1 . I . seyı görOp lt• kik tlieler ne ~llzel hlr İk . . . . . · l° ev et emiryolla } o l t ~Gt:· no
1 

m_1 fç\rc rkl a~ıl tebnke l&yık iş yapm:ş olurl!lr. 1 ~aı~ıyesr 36~ l~.ra~~r. Bırın~ıye 285 ıra l" · IlUilCU Ş e me 
d IOftı n vueude ietırenlerden ztya· Asrımızın endüstri devri olduğu:ıa lkıncıyc 55 Üçuncuye 20 lıradır. Du- Müdürlüg" n .. nden: 
n1\0rıu 1 ıatmak çarelerini 'f8 intizamı- şüph3 yok. Bu müe-'s:seıe·i"l dlmı1tın1 1 

huliyesi 360 kuruştur. 
hı.ar VI temin edenlerdir. teşkil ed ·n , üksek I!lÜ~"nd ·s ve mÜ~U·ı s·kl d" d k'l 58 k·ı , fdarAmİz ihtiyarı fçi1 mübayta t"dlleok 5000 m .ça:n tonluk k8palı Utf UIU· 
H t k ıat - • · ~ ı et: ort yaşın a ı er ı o lıle eksiltmeye konmuştur. 

\
11 

a:;c tı tetkik etmek Is ese ev hııssıılınn yetiştirilmesi dl vletcı dOşO· - . . 
~•n•r.1.er deAjı ısıl kaıandıhı evlldı- \ 1 .. b. k 1 t• •t c""llmic ol- deş ve daha yukarı yaşdakıler 60 kılo 1 - Muhammen bedel tomtuk.hrının beher mtlre nıikabl 14 i!radan (70000) 

ıı 1 " , A \ nO. rr.uş \,. r anun.a • yı .... ., i ıfudtr. · 
•~krıetışt .en; beşeriyete nafi bir uzuvıduQur11 g5rüyo uz At'yen bunla~dan taşıyacaklardır. . , 2 - Munkkat teminat •7SO liradır. 

ne ıokan baba1ar tebclle !!yıktır. her an fçin iı:;tir dtı ed i.~<·;ği td:.ııll.r. 1938 scnesı zarfında kazandığı 3 _ Ç·m tomrunkları Kars ormen mUdll·' üğür.ca OJtunun Körotlu ormanla· 
lı lı Do~·da yap lan elektclk müeı enle- Blıim en hüyDk ih~ly:cımıı şuuılıı, bıl· ı lkramiyeler yekunu 120 lirayı doldu· undan Devlet demir yol 'arı ilfareai fçln t ı hı;'s edilecek maktılardan tedarik edt 
~ li lr •n l eti o veya her ha ·gt bir k.ap'la- 1 glU ik'ncl v' ~çüncn el •rec:<1e ~lan iş· 1 ranlara iki er 180 lira 1 dolduranlara tcekttr. 
ı." s~rınayesllı vDcude aelmlyor. Ôyle

1 
cile·dtr. Elektıık derdfl~ muteellım taşra d" k'I ;A dT y 4 - Tttlim yeri Sarıkamııtta idar~ye ait bızar fabrikarıdır . 

. : b ı ı Uhlm ve n zik ı ~ıebbDsU.n ne· Vllayt ı t' inhı s k sık. hu iibi lHi tıra- ort 1 ~ 1 ave e 1 ır.. 5 - Daha ınuv s al malOmıt •lmak hıteyenler b'J tıe alt şa:tııameleıt !.tzu-
~r de 1 E rbangi bir aks!\klıktan doğma 1 mak huıusundııkl l azılarını gazete sü- Mesafe 3000 metredır. rumda idare veınealndcn Sarıkamış, Kar.s ısta5yonlımndan ve Haydarpaıa blılncl 
ııınarı 11 abt Jl eıh sa ve müesseseye tunlın:-da gö·üyoruz. - işletr.n.'"• Ankara l>evlut demir yolları merkez veznfsindeı; 350 kuruş mukabilinde 
"I. llh"si.r kalır. Halbuki doA-uda ıırt ten- Eıı :rüksek. lııhsil aörmUş Devlttln M 1 k tt alabılırler. 
l,:•t İç'ı J&pılan elektdkler huıust mu- albncı ve bPşi 'lCi derecedeki memu· em e e e 6 - Taliplerin urr.uınt nıüte:ıbhittl~ v.afkaltırını ibrazı ,ıırttır. 
~b~•~ın bl\tçeıinden, d~layıalle ekıe- rlyetterinde uzun müddet ömrünü ge9l- Dog..,., umevlerı· 7 - hıale 11·7·938 ıünQ saat 15 de Erzurumda Oôlbaşındakl İ~1ttme bina-
}' ~u, !t•lflünü 1 ııhhıt ve k.ültnr thtl· renlere tahsis edi en maa,dan dahı faz- sırda müteıekkil ko!!lfsyonda yapılaceQ'ından taliplerin tarlht mezkd·dan 2•00 aa· 
4t~leı·ır d.\n blrlkt'rllır iş, bUyQk yekGn- Ja para verildiği halde, kabiliyeti işet yılı artıı mı ve eksllta:e kanununu 31 ve Sl ikfnl'I maddeleri mOciblnce tekltr 
t ~~ ttkl·de yaıayan olduk:a mnrefteb bulam'lyışım·z bu bt'scstakl kendi h'çlf- (B•ıınablıden dıoam) mektuplarını ve fcep eden d'Q'er vEsalki vaktlnda lşlstme komisyon başkulığına 
'lt '~ bir zümreyi elektrik nuruna ka· ı ğlmfıı kend\m'zle anlat mı~ oluyoru:r. Bu Doktorlar. müteha.s&Slar, ebeler ve tevdi ttmelcrt l!ıurd·r. (No. •51) ,_, 

~~ rlltrr:ık tatenlldIQ'inl g-örüyoruz. Halkın a-lbl e]a!l'anları yet16t•rmenfn zamanı ıel- bütün sağlık elemanla.nnın bilgileri ö - Erzurum Beledı·ye Rı·yasett.nden · . 
.. 1 tdıiarbt'{taa mukabil orla okul me· I mlştlr. Yapacrtı t:ln rubu u, hesabını, nünde, mazi.de blr leıke gibi kalan şuursuz 

l "il· ' 1 1 k d cehalet, büyük bLr dağın yıkılışı gl.bı, yu- l' B • dl · t •t t ı d ı t.t •rıd .. n llyakıt ve kabiliyeti olan· düsturunu, ku1laoıc'1ğı mıı z!m:n n u · :.rzurı;m e.e ye&ı enzı a emr n e ça ııın otobüsQn bir senelik thUya&.2 
'''tı b k h " v::ı.rlanmakta ve cökilp gitmekUxlir. ı ı ., )O 1 •150 t k i 1 -,
1 

t:ıiıatı it1etelıilec~ k nuart ve 
1 
retlne ı;öre kııvv0 tinl Hcc , ulasa o an aıem -1' astar ..& ene e henz n i t fet11fılik arabalar•ndı kullınmık 

ı 
1
• 1 1- lQmatla mtkehbez eleman ve hem ttrelt ve t-em naza•t f'hll işcfye Bugün çocttk doğumuna verllen e- üz~re 'ztmı 15 asAar• 12 teneke mazut S0-6 938 tarlhindeıı itibaren on beı giin 

.ı, r kısabalardakl ahalinin evlerine te- 1 mallk her n ües.es-e ve her mu~lt en· hemmiyet ve bu i.şi yoluna koymak için muddrtle tksllrırere konulmuş'ur. (balesi 15·7 938 Cuma günll saat 14 de bele· 
bt;~ Y[l'laçtk mOl •na1111lar yelittfrmek'. 1 düstri işlerinde büt~n aksaklıktan kendi· ~a~fed.ilen e~ekle~, ç.izl~~ pli1lar.b:~.. diyb falrt1iode icra kılırıacağınmn taUplerln şeraiti ıınTamak: ve pty sOrmek üz-
~'r. ~tıl en mtıhüın vaı:Uelerlı:den blrl-:nı kuıtarm:i o'.ur. Ru iili lşcUJre m.ıli ~~.:V~~1~/:naa~~:::ı.:a dtğe~ a~alkın~~ re e eliyeye mürııcaııtları ilin olunur. (No. 494) 4-1 

d. }' \~ lı?İbl bir eleman en a:ı: fıç sene klyet zamanlıdır. Do~uda elektrik nu· iş.!eıılne y~kışır bir bera.beı·Ukle yürümek- Erzurum -sı·la" ·h-F-abrı·kası Mu··du··rıu··g"' u··nden·. 
~ t.~t ~ blllr. Müeaıesaler vtıcu::le iel-1 runun ,t mıimine himm~ t tdenler bu mü tedir. Bu luzla tşe q,aşıanu.ş olmak. yarı 
Çi ,~rı ' >nra ruıele pratik sa~ atla a-•· ı h\m te,ebbüslerln ilerde batllc.a bOyUk b'r yolu bitirmiş olmaılt demek.Ur. 1- Eı mı um Stıııh f tbrtkısınıtı 9S8 senesi lbtiyım jçln ah nacak aıı (1 SOOO) 
tııllı. il\, adut insanlara halkın hcnüı ta- yh olmısktan kurtanlmtıBt 1çtn tlmdiden Dediğimız gibi, yurdun her taratın- çoğu (20000) gllo çam köm!!rn on b!ş wün müdd8tle a~·ık elcsiltmıye k:onulmuı
~1J.1_'~1f~ elektrik cerayanın kapalı bo· t&knllc. ve sınıtl okullarına talebe g-On· da, en ücro. lköyünde bile, doğum ~lerl 'ur. 
~ı: lı;b den kudretile gayri mOtcnııslp dermekle atinin ihtiyacını buiündan 'loolaylaştınıacak, ana ve çocuğun sıhhat! 2- lhı1c H>·7·938 güLUne mnsadtf Salı iUnü ~aat 15 de Erıurı.am SUab fab-
lı't ~l:.tyle tevzi ettirmek, bu tevziatı 1 ö:ılem"ş o'urlarkt, bu su ·etlı, müteşeb· ~onına.caktır. rikrsı bfnasınc'a topl•racak ıatınalma ko!Jll.syo:ıunca yıpılac~ktır. 
Ilı, t\i "'; ınlıU fıatla halk• mal dmek T8 

1 blıterln mlllelin mtnııet ve şükranlar. na Kadın ne )lır kuluçka.dır, ne de hır 
~ tamanla bu nlıbıtıl1 yapılan ' mazhar olıca~la ına ıDplıı edilmez. süs vasıtasıdır. Kadın nüfus çoğaltmak . a- Şer!itinl anlamak arıu edenler E•zurum Si'ah blı . !kası MGd6rH11üne 

' !l!üracut tdeceklerdir. ta'ici mevki\ ve bizzat analığı dolayı.5ile b! ... A vatandır. 4- Muvil kat tem:nat mıktan 120 llradır. Hank, S;ndık ve talıv11at makbuz· 
y g l r Deposu Satı nalına Menfaatıerimizl, blllıassa ımustakbel iarı teminat o!arak kabul edlUr. 

menfaatlerimizi müdt'tk lblr mmet sıfa - 5 - İ ıale ~ünUude tıteklilerln tımlrat va Tıcaret veıikalarile birlilde komla· 
Komisyonundan . tile. çocuk doğuran anaya tk.arşı sonsuzlyona murtcaatiHI ilan olunur. (No. 478) •-ı 

1 
bir .itina ve dikkat göstereeeğlz. Ona bir ( 

tt ll l'ıca ayır dep su hayva.nları için 8Zll1İ (7Sl>OJ) asiarJ (65000) kilo mabude giıbi tapacağız. Memlekete bir te"k!Erzurum Silah Fabrikası Müdürlügw ünden: \ t:~.aı nt 4~000) ugart (39000) kilo yon~a, aıa ı.i <9C000) ısgart 80000) k.lle evla.t \kazandırmanın kıymet ve faziletine . 
1 ~iiaın 05COO) asıdrf (11000) kilo saman ~ô Ht ıiran 9~ t uibiaden ltlbaren inanmış .nsanlar olduğumuz için, bu yol- l-. Eızurum ı.füılı r.brlkasının HSS sentsı zarhndıı Trabzondan Erzuıu•a 

1) il nıu 1<lct'e açık ek~lltmeye" .. konulmutturr da iize-rlınize dil.şen vailfelerin da'ha ü.s- c .. Jp tdth ~.'k. •~itrl (7i>000) azemt (150000) kUo muhtellfülctnı <O'• ntkltyeat 
< tün .. nli a ac - 1z ı 15 ıll\n JTuddetle aelk. eksiltmeye konulmuştur. 
3 - 'J'ttbmin bedtdı j425 llradır. us Y P a.g t; al di . kal \ 2- ihale 18·7-Q88 tarthiua mUsadlf Pazartui a\İDÜ saat 15 de Erıurum allab 

d1ıı: 0 ,..: ftıale l~~Temmuz 9ii8 Cuma günQ s;ıat 11 el ı Errn u ndn ve:o·fııer mü a~ımu12~.n ar 1r:.'ta.sıdoğan arın rı d ı- fıbrlkas1 btnrsın"a toplanıcak satınalma komisyonda yapılacaktı. 
ıs" <I ı şına, pur zsuz ev.M.\. uruşuna ve o - .. _ 

cı 1 Ies1nde yapılacaktır. ğanl:ınn ölmemesine ba.ğlıdır. j 3- Şeraitini anlamak lıteyrnler Erzurum Silah fabrikası MOdurJOtune müra-
S _ ~zamt miktarı almakta depo mOdOrJüj'U mulnvyerdir. İşte doğum ~vleri bunun 'için mem _ c1at ed~ c ·, klerdlr. 

~ı " _ uvakkat temloat muka'>lllndı pıra kab:ıl edilmez. ıeketın her kö.şesinde çoğalacak, vatant 4- Muvakkat temintıt 225 liradır. Banlc, Sardık ve tahv11At mıkbutları tc· 
/ a,111 lsteklller yüz te 7, 5 mıvakka' temlnıt tutuı olan B31 lira 88 ku·uıa olduğu kadar da, en ·nsanı va.zlfe.cf.ne can- mJnat ohrak kabu1 edlHr. 
'lot>ı1" nu'cbuzu yabıt bıııka mtktu?a ve t'caret ves\'ulsrile blrHkt' o iU \· l la, baş'la sanla.cıı.ktır. 1 5- lhtle gboUnde muvakkat teminat vo t'caret 'flllkaıile birlikte ist.ekJüerin 

Jtclk kom'syo:ıı murıc11tları. (No. 49.5) 4-l • ,. • • komisyona müracaatları llb olunur. (No. 474) 4·2 
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Her istiyen iştirak edebilir 

Erzurumdan Tahrana seyahat 
Gazetemiz yaz mevsiminden istifade ederek T ebriz ve 

Tahrana otobüsle gidiş geliş bir seyahat hazırladı 
Seyahat 15 Temmuza doğru başlayacak ve on beşgün devam edecektir. Tebrizde üç, Tahranda. beş 

gün kalınacak, vakit müsaade ederse Hazer sahilleri de dolaşılacaktır. 

Gidip gelmek, yemek ve otel, pasaport masrafları dahil olmak üzere bu aeyahate iftiralı 
etmek istiyenler 100 lira vereceklerdir. 

Bu para Erzurum Ziraat Bankasına yatırılacağı gibi diğer vilayetlerden iştirak etmek istiyenler gene Ziraat Bankasının 
oralarda bulunan şubelerine yatırabilirler. 

Otobüs Erzurumdan hareket edecek, Karaköse, Doğubeyazıd .üzerinden Tebrize gidecektir.Orada ·üç 
gün kalınacaktır. Tebrizden Tahrana gidilecek, komşu memleket paytahtında da beş gün kalınacaktır 

Seyahate yirmi kişi iştirak edebilecektir. Kayıt 
10 Temmuzda kapanacaktır. Acele ediniz. 

1 
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Nümune Hastanesi baştababetinden: 
Cln.'4i 

Birinci Ekmek 

Asgari 
kl/fJ 

27000 

Aztınıi Tnhmin hedell 
Kilo Ura. Kr. 
30000 3300 ()() 

Teminatı mıwıılt.kats 

Ura Kr. 
247 50 

E.rıurum Nnmune Hastanesinin 938 mali yılı Birinci Ekmek ihtiyacı 9-Hazt • 
tan-938 den 14·Ilaz1ran·938 gnnnne kadar açık eksiltmeye konulmuıtur. yevmJ 
ihale gününde tek.Uf olunan bedel haddi l&yık görUlmemiş oldutundan 25/6/938 
den 5·7·938 sah gUnü saat 14 d~ kadar 10 g-Qn müddetle eksiltme uzahlmışbr 
eı.kur saat ve runde taliplerin yukarda yazılı muhammen bedel üzerinden yüzde· 

7,5 tEminatı muvakkatalarlle birlikle Erzurum Sıbhal ve içtimai muavenet müdü. 
rlyetinde müteşekkil komslyonu mahsusuna muracaatları ilan olunur. (483) 4 -4 

Nüm.une Hastanesi Baştababetinden: 
Cin.'li .A•'gurf .lwmi '/',1hmin /Jedeli Teminatı mıwıkkatı 

/Wo Kilo !Ara Kr. Lirı Kr. 
Hüt 8000 8500 850 00 63 75 
Yoğurt 7000 7:100 900 00 67 50 

r:rwrum Nomune llastanfsinin 9:s8 mali yılı Süt ve Yoğurt ihtiyecı 9/Hazi· 
ran 9i'8 den 24 Haziran 9:18 gününe kadar açık ckstltmeye konulmuştu. Yevmi 
1bole gür.ünde teklif o'unan bedel haddi !Ayık ğörülmem1ş olduğundan 25Jü/938 
den 5(i/93H Sulı gUnn saat 14 e kadar 10 gün nıOdd~Ue eksiltme uzatılmıştır 
Mez\c.ilr saat ve gUnde taliplerin yukarda yazılı muhammen bedel üzerinden yüz. 
de 7,5 teminatı muvakkatalarlle birlikte Erzurum Sıhhat ve içtimai muavenr l 
müdOriyetlnde müteşekkil komsiyonu mahsusuna muracaatı ilin o!unur. (484) 4.4 

Erzurum Belediyesinden: 
bthtır kilosunun ınuhammrn fiatı Kilosu Clnsi .:'ılarkası 

._ 
,,.,. 

Lira Kuruş . ,_ 

00 15 45000 Mazut Meterin 
00 30 2520 Makine yağı 1715 No. 
00 75 36 UstUbii Beyaz 
00 45 24 Sa.bun Ayvalık 

1 40 44 Teneke benZin Batum 
3 25 44 Teneke gazyağı Battmı 

l Belediye elektrik noter dairesi için yukarıda cins. miktar ve evsafı yazılı 
e~a o.çık eksiltme suretlle mün1.kasaya çtkarılmı..ştır. 

2 Eksiltme 15 Temmuz 938 Cumn günü saat 15 te Belediye dairesinde yapı
lacaktır. 

a Bf'deli muhammen (7836) lira 40 kuru.ştur. 
4 - Taliplerin 577 lira 70 kuru.<?lnk t eminatı veya banka mektubunu Belediye 

Muha,c:;ebes'nc yatırmaları şarttır. 

5 - F~a iznhat almak ist.iyenler Belediye fen dairesine müracaat ede-bilirler. 
• . 1 (No. 488) 3 - 2 

Erzincan İnhisarlar Müstakil I 
Müdürlüğünden 

1 - Jılümer kıııasındakl A~a tıtzlas · nd:ı yttpılacttk idHe binas ı inşaatı 
'li I ti / 9il tatl blnde ihale edilmcdlğfndPn 2A / 6 / 9:!8 den iti haren ckstltmesi on 
rtin temdit edilmiştir. 

2 - Krşlf bedeli (R530) lira 90 kuruş ı1ıuvakkal teminatı (639) lira 82 
kuıuştuı. 

2 - Eksiltme 7 I 7 / 93H Perşenb• gtınil saat ~ de Ettlncan nıustıkll mü
dürlütü b'nasında yapılataktır. 

4 - Taliplerin ın• iÜre murtcaatları ( No. 486 ) 4 - 3 

Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

~~ ~ UmuM satif\teri: "' lstanbul, .Jahtakale Cadde:i 51 .Numarali 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

Erzurumda satış yeri: NEŞET SOLAKOÖLU ve ORTAGT Gürcükapısı, Kavanar çarşısı 

ll&h1p Tt Baptılia.rrift 

cm.u abu 

Omumı nefr}yı.tı 1d&re eden Yuı İfltrt 
Mltl.rl: .. ilam DÖI.Qm 

Bnıldıtı1•r [ noau 1 Buaaan 

Nümune Hastanesi BaştababetindeP: ~' 
# 

Ciııci Asgari Azami Tahmin bcdcllcl'i :\Iuvakkat ıt ı''' 

Erinmiş sade yağ 

Yerli şekrr 
Çay 

Çekirdeksiz üzüm 

Ayvalık sa'bunu 

Diyarbakır pirinci 

Diyarbakır bulguru 

Narman kuru fasulyesi 

Mercimek (Sultani) 
Nohut 
Domates salçası 
Şehriye birinci 
Makarna 

Birinci un 
'ruz ' 

~ 

Kilo Kilo lira Kr. lira 

1300 1400 980 00 ) 
2500 2700 945 00 ) 

50 60 195 00 ) 
500 550 165 00 ) 
800 900 315 00 ) 

4000 4200 176 00 ) 
1000 1200 150 00 ) 
850 950 114 00 ) 60 , 

3t2 
650 700 52 50 ) 
aoo 350 42 oo > 
150 200 80 00 ) 
150 200 56 00 ) 
500 600 168 00 ) 

100 150 19 00 ) 
600 700 35 00 ) 

Erzincan kul'u soğanı 1200 1500 75 00 ) 11 

~rııı1. 
Erzurum Nümunc h:ıstahanesln1n 938 nınli yılı erzak iht.lyacı 25 ll

1 
rifl ıll 

tarihinden itibaren 15 gün mtiddetıe açık aksiltmeye konnlnuıştur. TaliP ~ıcl'•ı1 
· · · ı aeı i.i ı gunu olon 1 Teınınuz 938 pazartesı gunü yukarıda muhammen bC r.-tııclt 

% 7,5 eminatı ınuvakkatelerile birlikte saat 14 t e :.. ,f Erzurum swhat ır 
- .. d üt · ı olıt111 &1m e m eşekkil komisyonu mahsusuna mUracaat eyleınelcrl il ıın 

l ~ a .- · 
- e r. - - . [{No 482) 

-~ . 


