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التــزال األخـبـار تــرد من أرضـروم بــاشـتـداد
اجملــاعـة عـلى أهـلـيـهــا إلى درجـة تُـفـتت األكـبـاد
وتُــذيب اجلـمــاد . وقــد تـعــاظم الــبالء وتــفـاقم
اخلـطب إثـر مـا كـان فى هـذه األثـنـاء من اشـتداد
الـبرد وقـطع االتـصـال ب الـبالد لـكـثرة الـثـلوج
سـالك  ولذلك تـعذر تـراكمـة فى الطـرق وا ا
إرســال كل مـا جُـمـع من احلـنـطــة واحلـبـوب فى
طرابـزون  وقدره سبعون ألف كـيلة فلم يصل
مـــنـه إلى أرضـــروم إال عـــشـــرة آالف كـــيـــلـــة .
ويُـؤخـذ من األخـبـار األخـيـرة أنه قـد وصل إلى
أرضــروم فى هــذه األيـام كــثــيـر من األوالد من
القرى احمليطـة بها  وقد تركهم والدوهم لعدم
وجـود مــا يـعـولـونـهـم به  وهم فى حـال يُـرثى
ـدقع  حتى تعذَّر على أكثرهم لها من اجلوع ا
الـــوقــــوف عـــلـى أقـــدامــــهم لــــشـــدة الــــضـــعف
والــهُــزال فــلــمــا وصــلــوا إلى أرضــروم اهــتم

بشأنـهم جماعـة من ذوى النـجدة واإلحسان 
ـال والقـوت لـسد رمـقهم ودفع وجمـعـوا لهم ا
غـائـلة اجلـوع عـنـهم  وبـلغ مـا جمـعـته الـلـجـنة
ال للمـحتاج فى اخليريـة التى تألفـت ألجل ا
تــلـك الــواليــة اثـــنــ وخـــمــســـ ألــفــاً و ٥٧٥
غـرشـاً. هـذا  وقـد أرسل رجـال احلـكـومة فى
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ـابـ الـهـمـايـونى ضـمَّـنوه أرضـروم كـتـابـاً إلى ا
الشكر والـدعاء للحـضرة الشاهانـية جواباً على

البالغ الـذى بـعث به فخـامـة الصـدر األعظم 
بلغ وذكر فيه ما كان من نـوع جاللة الشَّاهانية 
خـمـســمـئـة جـنـيه من اجلـيـب الـسـلـطـانى لـلـذين
نـكـبـوا مـجـاعـة فـى تـلك الـواليـة الزال جاللـته

مالذاً للمعوزين وعوناً للفقراء واحملتاج .
ورد على األستانة من أخبار ديار بكر أنه قد
وقفت حركة األعمال فى تلك اجلهات  حتى
بــلـغ عــدد الـــعــمـــال الــذيـن ال عــمل لـــهم ألف
عامل. وقد جـاءوا جميـعاً إلى عاصـمة الوالية
لــعـلــهم يــجـدون فــيـهــا عــمالً لـهـم  وجـعــلـوا
ديـنة  وقد كـادوا يتضورون يطـوفون بأنـحاء ا
جــوعـــاً  فــطــلـب قــومــنـــدان الــچــنـــدرمــة إلى
احلكومـة أن جتد لهم عـمالً يعمـلونه  فأجابت
احلكومة هذا الـطلب  وسيعمل هؤالء العمال
فى مجـلس البلدية . وقـد تألفت جلنة من ثالثة
راقبة الـعمل  وسيُؤخذ من موظفى احلكومـة 
مـبـلغ عـشـريـن بـارة فى الـيـوم من أجـرة كل من
هؤالء العمال ويُـدفع مجموعـها أجرة ألعضاء

هذه اللجنة .
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