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Pazartesiden maada herglln çıkar 
Sayısı her y~rde 5 'kuruştur 

Basılmayan yızılar geri verilmez 1 •- SA 'l'I: :wı; 

1 Doğuda Şeker Satışı Durdu 
1 Sebep: Şeker Şirketinin herşeye rağmen fiatları 
1 muhafaza etmek istemesinden ileri geliyor 
1 &elediye buhranın önüne geçmek için 
1 Is tan bul dan ve Samsundan şeker 
1 getirtmek teşebbüsünde bulundu 
~---~~~~--~~~ 

Şeker Bütün tüccar şeker f iatının 
~~~.~~ı~e~in olsunlar. pahalı olduğunu söylüyor 

\' Şu satırları büyük bir ıztırap 
t Sıkıntı ile yazıyoruz. Hatta Narhın bile yüksek olduğunu 

ı~ Bir israr ve inat yüzünden bek- • • d k b •th l " J • 
trtıen hadise gddi, çattı. Ve halk ta ıddıa e ere , ser esf l a mUsaa eSl 
tııil~ruın da şekersiz kaldı. Gazete- l k .. h ••k A t " t ft •[ 
, lı takip edenler iki ayı müteca- a ma uzere u ume e muracaa e ı er 

\'ıı b• t 

'~I _ır, za .. 1andanberi bu şeker me· Dünde ı b~rt yalnı z Erztırumda değil. 
~ tsını - şimdi dava oldu - nasıl ıs- btHüo Doğuda bir Şt'ker buhranı başladı. 
~~tla takip ettiğimizi elbet bilirler. Dün, şsker araınak için bakkallara uğ-

1l bu d ~ · ar rayan E,.zuıumlu•ar Sflker bulamadılar. 
l.t.dil ra a ammenın na~arına • Şekerin böyle birdenbire sır o'u,unuo 
~ı ecek bir kelime üzerınde uzun hikmeti meydandıtdır. Çünkü belediye 
Q llt\ düşiinürken bu mevzu etrafın- dünden lllbaren şekerl:ı azami fiyatı 
d:( ~\ıtunlarca yazılar. yazdık. birç~k gerek şehir meclisi, gerek . vtlay ı: t idare 
ar\ctlô\r aynı şeylen tekrar ettik, hıwetlnfn karari!e nan etmış bulunuyor
lıu ~h bazı hesaplar koyduk. Cum- du Şeker ş\rketiuin hoşuT1 a gitmiyeo 

~~~\ devrinde. halkın zaruri ihti- bu karar üzerine, işte bö) le bir ınuliabe- ~ 
YıtcıJe • _ d lEdd bulunmu1 oluyor. 
\'ap ~alakadar bır muessese en ce- Dünden itibaren depolarda oektr 

kledik. ~atılmıyordu. Belcdlyf' , böyle bir buhra-
ha~ liata ediyor idisek, şeker pa- nın çıkacağını dah ı e .. vv~lden t .b'.11ln 
tab dıt diye gürültü ederek, halkı ttıhmln ederek, Trabzon J 8kı d~poya sıpı-
" atsız t · 1 d k B un Ö- rlş verdiği halde, bu şektrlerı alamamış-

ll11h e mış o uyor u , un d -d·· ı ·· ""·· k k 1 -
t ••t . l tır 'l'rabzon epo mu u' u6 u Ş'! er a -
Qld· Reçmek ve muknı rakkaınlar a ·d,, ö (emektedir. Bu yüzden hatta -=-Belediye Reisi Ştuke.t AfU 

tsey- . d k f.k . . . d v. ma ı6mı s y , 
d~~ l ızah e ere ı nmızı eg-.ş- V:ından btle Erzuruma sipariş edtlen şe · d :l şekersiz kalmağı hatta se 1e seve ve 
\'~ ek lazımdı. Biz söyledikçe, anut ı.erler reddedllrn "ştfr. sUkuo~Ue karşılamaktadır. 
~ abu.s bir sükut ile karşılaşbk, Vaz,yet böyle olmakla beraber, şa- Şeker bu'oranı hııkkınnda bir kerre· 

d~lbulQ L Ik t b' · t ·k d' kerln " lzliden gizliye 40 kuruşa satıldt· de şehrimizde ki şeker Ucaretlnln fıklr-
~ ~ , c :ı a ızı azyı e ıyor- & • • • • 
· !'\ar d l l·td t.. tınl da btllyoıuz. lerınl öğrenmek ıst9dık. 

~I~ s aynı ert e ma u u, ı:c- 'l'rabzonda ş'ker bu\amayın~a, İsta.n- ı...rendioRlu diyorki : . 
~ke. Yaptıkları hesaplara nazaran boldan Ş !ker gethtmeğe teş:bbus etıpış - Şoker şirketi rıyalı indırmek ıs· 
'Oy1 .. ttn daha ucuza mal olacağını tir. Herhııld~ bu ş~ker h~hrarının en te nlyor. ÇünKü yCzie o.l ve balkl de 
~ llyorlardı. Bizim hususi tahkika- kısa zanda one geçıleceğl şuphrslzdtr. df.hl fılzla k~zanıy.:>r. 
... ~ıı ay f . d. b l d' Erzurum halkı, tu vaziyet Ozcrine Benim bildiğime gÖ' b şe·,er ş·rk ~tle 
,..nteh:ı... nı ne ı~e~ ~er ı,. e e ı~e devletin eeku flatlarını tetkik ederek 25 kuruşa rn1l oluyor. HeyeUveklle da-
~a -sıslann ıştirakıle bır komls- . l · ı 'do"u içi b. m·d- . . ' il Ya • • ınd1ı e~P R \ e em n °· ı;; r , ır u ht ı lstlhla~ in artması ıçb ş ker resm!-
Qda81 Ptı aynı .. netıceyı aldı. Tıcaret nl (ndlrmlştı. Fa':>rfkaia 28, iskelelerde 
t~kta aynı mutaleayı iki senedir vaı-ura teslim 25, 28 dtr. 

D~ .. edip duruyordu. Rus vekerlııinhu ·uu~ s'n 1 · ğın • 17,50 

~Uk· tger taraftan da halk partisi liraya kadar Karsta sat 'ı'ar . Buda u0uı-
'lltııetinin şıanm biliyorduk. H al- suziur. ÇünkU çok ihtl ar vadır. A •ru-
~~~ hayat seviyesini yükseltmek padan alırım şeker attrepun f Pn Blıoır 
liy .. ı~ daki Celal Bayarın, idealli faa- sa• 2,s. 3Sb~llrad[Nır. kEl'ln atzadmih.3]<) 50 t~uçu-
1' "~ ö .. .. .. ğa a ınsa ı e Q y~s a ı , uccu 
.ll4U g .zurnuzden kaçmıyordu. Koy- d&ı a ı e s1tarsa memleket'e de 32 bu 
lçİı:t tt ıştira kuvveti yükseltilmek çu~a s ıtılır Belediyenin karan da bu:iur. 
Yatcl tıe yapmak lazım gelirse yapılı- y , r.l şekeri 15, 32 krruşa mal o\u· 
~a il. Buna mukabil, Doğu mınta- yor. Fakat burada h ttlk yerli şekeri ve 
a~t lürk.iyenin en fakir mınfakası hatta Avrupa şekerini de tutmıyor. Rus 
~ .. ak nıu·· b til b h. şe kerlui tercih ediyor. Bizde ne yap>t. 

''i 1 nase e e, u ımayeye, 
ltı ~ l bir· . ... c:.ğımızı şaşırdılr. 
llkab·ı ıncı derecede layıktı. Buna Yine tUccudan Reıtzi Temellf şuıı· 

l ne oldu? lan söyledi : 
~ l * * * - Bcledtve bu hususta no\rS1nlık 

t~le tediye şayanı şükran bir titiz- yı p:ı . Buna karşı dahı evvelJen 
~~ hadiseye el koydu. biz bu da- Erzurum Tlcııret ~Odası Reiai bir teft>ir , alınalıydı. Şeker virketi 
tu._: Onunla beraberiz. Halka ter- Sa.drettin GÖZÜBÜYÜK ıArkası 2 incid•) 

V lq~İc"tı olduğumuz için. buhranın ne-
·nz 

Şaşllacak şey ! 
Bayburt tüccarı Erzrrum anbarına, 1 

gene o anltar_dan çıkan şekerle 
rekabet yaP.ıyor 

Şekerin çuvalı Bayburtta 16 
liradır. Erzurumda (Baybw t - Er
zurum) nakliyesi hesaplanarak 
16,60 olarak tesbit edilmiştir. 
Bayburtta şeker kalmayınca, Er
zurum deposundan 16.60 liraya 
satılan şeker, üstelik nakliye de 

1 
verilerek Baybutta 60 kuruş nok· 
sanına 16 liraya satılmaktadır. 
Oradaki tüccar da açık gözdiir. 
16 liraya aldığı şekeri 40 kr. nak-
liye vererek tekrar Erzuruma ge
tirmiş ve Erzurum anbanndaki 
şekere, gene o anbardan çıkan 

şekerle rekabet yapmıştır. Buna 
mukabil Şeker Şirketinin aldığı 
tedbir şudur: Bayburda şeker 
satmamak! Şu fiili hadise, nak
liye ücretlerinin. birkaç sene 
evveline nazaran sukut ettiğini 
gösteren en beliğ bir delildir. 
Ve münhasaran nakliye ücretle
rinin şeker fiatına zam edilme
sile Belediyece elde edilen narhı 
haklı gösterecek bir haldir. 

Biz hadiseyi anlatalım, üst ta
rafını da okuyucularımıza bıra
kalım. 

Bulgarlar Balkan 
paktına girdiler 

Selanikte Bulgar Başvekili ile 
Yunan Başvekili arasında bir muahede 
imzalandı 

Bulgar Başvekili Köse Iuınctf 

irin bir memnuniyet uyandırmışhr. Baı
veki\e her taraftan tebrik telgratlan 
gelmektedir. 

Yugoslavya Başvekilinin tebrlkt 
Belgrad, 1 (A. A.) - Yugoslav 

Bıtveklll Bay Stoyadlnovfç Sellnlk. 
muahedealıı ln imzası münasebetlle Bulgar 
Başvekili Kö3e İvanot'a bir tebrik tel· 
gr tı çekilmiştir. 

Fransu grzelelerlnln ILütaleaları 

Selaolk, 1 (A. A.) - Paristen bil· 
diriyor : Selanlk lti!Afmın fmzaınndan 
bahsedn gazeteler Balkan Antant dev
let\ennin teşriki mesaisinden dolayı 
sam\mt hayranlıklannı kaydetmektedir· 
lcr. Pöti Jurnal gazetesi bu itllAfın tak~ 
diri şayan oldu~unu ve Fransızların da 
bu hususta çok sevinç duyduklarını 
yazmaktadırlar. Popüler gazetesi ete bu 
nAdtsenin maneviyat üzerinde ~·çok mü, 
essir olduğunu kaydetmektedir. 

Selanıır, ı (A. A.) - Dün seıa- Kalppara tahkikatı 
nlkde Bu1gar Başvekili Köse 1 vanof ile 
Elen Başvekili Mctaksas araaında Bul· Müddeiumumilik ve polis kaılp yllt 
garlstanın Balkan devletlerile ~eşrlki lmrn~laklar etrafındaki tahkikatlarına e
mesat edeceti hakkındaki muahede hemmiyetle devam etmektedirler. Tah4 
imzalamıştır. ldk:at llerledlk.c4', kalpazanlerm Erzurum 

Muahedenln lmzıısı bQtün Balkan ve havali~tnde genfş mikyasta faaliyete. 
A ta t d l tl fi B 1 . t d d geçmiş o dukları aolaşılmaktadır. 

n n ı ev e er e u garıs an a e· Evvelki gQn gene ayni kalp para-
lardan bir talJesi daha ele geçtrUmiştlf .. 

'itı, :11f en, belediye hiç te çekinme
~ildölr stanbuldan şekeri getiriı. ceye 
q\ata 1 E'.rzurum halkı, çay içmemeğe, 

• 1 ~tlha tı~ler de şeker bulamamağa. 
!ı.c 110 ~~tı 81 şekersiz kalmağa katlana .. r. 

CiHAD BABAN 
(Arkası 3 ünciJd •) 

·Japonlar Rus hududundan dört 
kilometre içeri girdiler 

Hamal Dursun oğlu Recebi tütnn alma~ 
için bakkala göndermt, ve eocnğun eH· 
ne bir kalp lira v .um iştir. Bak.kal pfya ... 
sada kalp liraların do1afhğını işittiği için 
e11ndekl paraya bakmış ve kalp olduğu ... 
nu anhyarak, derhal polisi haberdar er-

' mtştlr.Bu hadise de tahkik edflmektediY. 
Hamal Dursun polhıe eelbedilerelc, para ... 
yı nereden ve timden aldrfı kendlsiD-
den sorulmuştur . 

(Tafsil4t 3 üncü aayıfamı.zcladır) 

.. 
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Doğuda · Şek~r satışı 
(Baş tarafı 1 incida) ku Şark hrıl/unın ekm· k karlar ehem· 

kararı dinleırivor. Ben a 'd-ğım em•i ' lf(; 1 miyet i hir yıdasıdı r. 

ederim Fu·tda tu cmrl dlizelt:cck: se ~ 'ker şi rket oio sebebiyet verdiği 
. hltıiy t sah bi kiıme yoktur Belediyenin bu buh• n n uzun zaman do:vam etml

de bu mesqJede mü ;;kil m!v) i ie olduğu yece~ine e'Di iın. 
1 

nu görüyorum Tra!-zo,cta stok ş~ker De •lefin h~y:ı.lı ııcuı:lat'Jlak i('Jn 
satru•yor. Çünkü buradııki V< zlyetln hlVfZ· büten yayrelitıi sarfetti{ji hu eı:mıda 

ıub Atmfslnt bAkliyor. meml~kelin en fak i r yeri olun Doğurfll, 
Ru ıv11rian gel~n ş~ker hakkında ko- şirk~ tin im fiyat ıizerinfe israr (;fmcsini, 

nulan narhı şlrkt-l ucı:z gördüğü için l bugilnkii iktis:ıdi p ensipleı'imizle /labili 
kendi şekerini Er rnrum -t gö1dermf k Is [telif garemiyorum . 
teır fyo". d' ha dotrusu fazla ihtikar yap 
mak istiyor. Halbu 1<I ben ve sek~r tica
retli,. uğrı ş ın arka:faşlarım tttifııkl bu 
hı1sus ha'clonda ıı ilAyete resmEn müracaat 
edlyoıuz. Diyoruz U: « Verilen narh değil 
ucuz, hatıA babtılıdır bile .. Z·ra şeker 

bu fıyattan daha yirmi p:tra noksanına 

satı abUlr Bize müsaade ete n\er, biz 
satalım. li~lki ileride daha ucuzada sa 

Ticaret Odası 
Reisi ne diyor? 
Tıcuet oıttsı relsı dlyorkı: 

- Muhterem gazetenizde, Beladl
yenio Ş9ker ba~ kında on gün evvel ver 
d ği kara ·ı okumuş u 11. Bu karar mucl· 

tabilir;z, bince şeker Ağustos birden it baren 
Bu hususta şimdi vİIAyete ayrıca bir lndlıilf cektl Bu havadis ç k nca, Halk-

i~Liria daba vereceğim. da ftıkir köylü d~ çok sevindi. Fakat bu 
Yiı e şeker tOccarınden B!rber zcı- gUn gö rülüyor ki, bu zarud ihtiyaç mad 

delerde yaptığım z tabk"~attan şunları destnın fiyatı irımek ~öylll dursıı", şe 
öğ'rrndlk : kerl arayanlar bıılamaz oldular. 

- Hak Rus şekerini icap ettiği Bu badiıeyi tab ii karıı'amak lazım 
takdirde yUı ve haaa yüz altmış kuruJa dır. Tüccar elinde şeker bulund namı 
aldığı halde, Avrupa Ş1!1keıirıi kark kuru Y"rdu, çonkü öyle zannediyordu~i , Er 
ş1 dtihi almıyor. Ş~ker birliği ihtıkaa zurunda kurulan d9ponun hfkmeti vücu 
yap1yor. B ze verse, ucuz satarız. du, ibtıkAra mani olmak içindir. Halbuki 

Ru~yadan şekerin kilosu 7 kuruşa şirket bura 1a fiyat ı trnzii etmediği gibi, 
alınıyor, 1:> ku·u'J güm•ü"' • 50 para bu Trabzondakl deposunu1a k~pamış, ve 
duttan burayd n~kllye, demek Rus ş •ke- , buradaki satışırı kesmiştir . 
rlni'l kilo.su E zuru'lla 23 karus ıo pıt· ' Acababa kısnun calreslnde verilmiş 
raya mal oluyor ola 1 beledlya ka •arına zaU tüccarhr ta 

Attık aradaki farkı düşünün! bi iken, şirket tabi değılmi dir? Biz kanu-

Şeker müf etttşi ne diyor ? nun ve mukarreratın herkes içh1 bir oldu~u 
nu b' llyorıız. şüpkaslz ki Cumh11riyet 
idaresinde de bu, böyledir. Bu me·ele bakkı·d1 şirktt mil'eltişi 

Bay Vahidln ftkrini sorduk. Biıe dedikl: 
- .E·zurumda böyle şekt"r rub·anı 

ç.kmasıoa s.,bep b"led yeJir. Beleriye 
vaktinde tedbir ıı!sayd• , mes~ıa üok ş~
ker bulundurslly.:!ı, hl~ şOpbuiz buhra
nın öılU.nc geçerdi. Şeker şirketi mer
kerden emir al t'ad kca fiyat ı indiremez 
Bu fşi dOz~ltm'!k yine be~edlyc tin eln-

dedir. 

Belediye Reisi 
ne diyor? 
Şeh rlmızde btrden bire çık .m l:tı ş~

ker buhran1 hakkında Belediy : reis·nln 
de fıkrlnl öl'renm~ k istedik Belediye 
rebl Şt. vktl An bız ! şun lan şöy l'!di: 
- - Beltdiye ş::ıkern uami fiyat koy· 
muştur. Bu rıyat ÜZfl inden f.ızlaya şe
k.er saıtıramayız. BuDa lmkAn yoktur 
Halkın şeker lı iye.et için yüks~k ma
kıın~ar nezdinde t · ş~bbtıslerde bu1un· 

duk. 
Şirketin Trabzondaki deposunrfan 

şeker geti!iilmrk Czere bankaya para 
verilmiş ııe sipariş yapılnıcş iker, Tral>· 
ıun dPposuntları bugüne kudar s.ıttığı 
fıyrrtla. dahi şeker almak mümkün ola· 

a1c1m1ştır. 
Bu vaziyet dahillrıde şeker ihtiyarı-

nın tem n\ için ).;;'al!bu!dan şeker g , t.r 
tilmesine t< rbt üs t dil IJiş i . 

Buıünkn şeker fiyatı, m( m1eketln 
~lfihiyettar uvatının mütalaası nlındık 
tan sonra tesbit ı d laıis olduğundan. 

mutedil bir f iyat o'duğun<t şüphe etmi-

Doğrusunu htersen'ı, şeker işinde 

şi ketin kararı bizi bayrett J bı·aklı. Be 
ledlv.3 ,eker hakkındaki son kararını lk
lisat Vekaleti, ve Dahi iy~ Vekaletinin ev
valce tebliğ ettf~i emlrl~re mOsl ıniden 
vermiştir. 

~flllt şekep, ki Rus şekeıinden ba· 
handır, s h!ld ı 28.5 ıuruş üzerinden sa· 
tılmektad•r. Bugünkü narh bu fiyata 
m ısatlfJ zııruriyenin Ha. vesinden çık

m:şbr. 

B n de vazifem dolayıslle 936 tarl
h'nden it ta en buradaki Ş3ker fiyatının 

fazla ol foğunu mnht:lif defalar ynks· k 
makıımll: ra arz~ tm!şlim. Buradan da ha 
r<ıf,, hh olan ycrlerier halkının 28 kllruşa 
şe\ er yedlğ:ne gö e, daha fakir o1an 
biz'm köyıülerlmi2in 3H ku• uşa şeker 

y meleri, biç de adilaM deO'ild r. Yalnız 
on k u uş f8rk, köy!üDün 15 ve belki de 
30 g:lnlült ş ıker gıuıısıd r. 

Köylü şekeri aynı zamtnefa gıda 

mablyetlnd~ kuHaıımaktad· r. Peynir bu 
lamıynn fakir köy!O < kmckle çayt ,.e kıt· 

lama şekeri katık yapmaktadır. İite şu 
vaz1yetl de göz Ö:"ıUne Blırsalr, c~1al Ba
yır hn\. 0.m'!tlnln hayatı ucm:labnak: arzula 
rile Helediyenin k urarının mutabakat ha
lin ~ e olduğunu görürüz. belediye bu ka· 
rarı alm~kta g~ç bile kalmışlır. 

Ş ! ker şirketinin hal11n bu ihtiyacını 
düşUner .k n trb f yatı tlzJı ine bııgUn 

yarın satışa b ş'ıyııcağını kuvulle ümit 
etmekteyim. Şirket:n JSJar edeceği tıh 

mln cdileıne1, maı:nafih, belediye r~ist
mtzln, hlmmf tinden ve tuccar arkadaş

larımızın gayr. tinden beklenen şey ile, 
yorum . balkın ssve sı;vs katlanacağı bu buhran 

Vaziy <J t cidEl.en ehemmiyetlidir. Şe- izale edılecektir. 

İSTE M EM! 
Roman: 20 Yazan Selim BABAN 

DOGU 

Kars haberleri 
Kars hayvan b·nsuı S )Vyet Rusya

dan üçer tonluk yari kantar satın al
mış' ır. 

* Kara adliyesi y. nl binaya laşınm1ş
tır. 

* 4 Ağı;stosta Trabzanda to~lanacak 
o~an Kü'tü ~ kongresine Kaı stıııı d 'Jk'Uz 
öaretmen iştirak edecektir. 

* I~rtırda ortaokul binasının temeli 
atı : mıştır. 

Batı vilayetlerinden 

:! ,\y •• slc > 1938 

BİR FACİANIN HlKAYESt: 4 

TOSUN AGA 
Yazan: E. f. 

fşlt 
Keş'ş çeteyi götUrmu~; Tosun aı:ta - Ağa, torn ılarımn ffgaıu~ı dt 

nın evinin bitişiğındeki yıkık merı> ğe tikçe altta debelenlyorınl!ş; Krşış ıç!D 
sokmuş. Kendisi yal'ma Cankuşla Varca- «Ağa , ne yapıyorsun? lncll hakk• 1, 
biti alarak kapıya 'telmf~; tatlı dillerle avluda bir şey yok 1 Onlar, kutbllllgO 
açtırm•ş Güle g Dlf' fr r rl girerken: «Ağaı boğa JarTa inek'er 1.. Bfzimkller su1• fı!t 
bug-ün hıp gidlyoıuz; komşuluk hakkı tüı Uyor: danalar da meleşlyorlat ! ~ 
var; seninle hıltllaşnıPğa geldik.» Da 1 bu! Sen rahat dar, rahat!. şıoıdl 1ır 
mi~ ... Tosun fğa, avludaki büyük misafir rürsün ! » Diyor, gene kahkab.SY1 ' haberler 

~ Yataklı vegonlar şirketi 
rle bir şube açacakbr. 

lzmlrde odasında haJta yatıyormuş; yatağın için· yormuş! .. 1 
de doğrulup ; ~uvur, buyur etmlJ ... Üçü Tosun ağa, çabalamak tan bit :,i 
de koşmu~; .elıne sarılmı şlar ... Oğulları çıkmıyac1ğını anıamır; ümidinl de lJI 
da otada ımış.. ş:ıyden kes'nce: Çenesini dikmiş f~ dt 

* İımlrden beş otomobilden mllrek
keb bir gurup Avrup.ı c;eyahatına çık -
m ş ır. 

* E ~e mı ta hsinda bu y .1 me hsu lün 
pek hereketıi olaca~ı tahmin edlfmekte
'1 i r. 

* Ôdemf§t~ altmış odalı bir otel 
eJllecektir • 

Sonra, keşiş, bir iskemle çekip pen- şıucunda duran Keşişe, yeri, gôA0• 

cerenin önüne oturmuş... D ğer lkls rtten bir sesle yalvarmağa başıanıış·, 
Atanın oğullarına dönPrek: «Biz büyük «Değmeyin! Keşiş efendi! )'a~ 
hauımla da hellllaşacağı z. Gld 1n, söyle- larıma değmeyin! Kulunuz kutb1111bııı 
ylD ; avlıya çıksın!. » Demişler.. . Oğul olayım! Çocuklarıma değey,lo ! Gii011 Jj 

inşa t ıııı 
ıa:ı _ k~Iıcıp gitmiş ; bunlar da aı kadan onla!a ! Beni öldürOn, Keşiş e e~f 

Zabıta vakaları 
* Kuyu ncu Zeki artist Makbu1eye 

elle sıırkıtıtılık yaplığmdan pollsce ya
kalanıırak evtalrfle adliyeye teslim edil
miştir . 

* Kuyumct. r at.rı ile Abacı Şeref 
serhoş1ukla umumbanede kavga ettikle
riadım her lklsid3 yak:alanarak adliye
ye teslim edllmtşlerdlr . 

yurumuşler .. Tosun ağıt, odada yalnız Benı öldürün 1 E~lnizl, ayağınızı d~ 
kalınca şüphelenm'ş: «KPşlş efendi, bak ylm 1 Beni öldürün! Ağaları Beni 61 , 
r1c~ ederim! EAğer .kötü_ bir nlyeti~fz rün, beni! Beni! Beni ı ,» DeuıiŞ '/1• 
varsa. ilk evvdla berıı öldurün! » Demış. sırada cesetleri, gö: ür görmez, dil 
Keşiş, ayağa kalkmış: Yeminle: «Ne tulmuş. 0ı 

senin ne de famllyan için, hiç bir kö~ü Çllokü kapı açılmıı: İki oı1~~ 
niyetimiz yoktur!..» Söylemiş kurbanlık et taşır kibl, getirmlş)et. ~ 

Sona, damdan dQşer gibi, sormuş: şısındakl duvara çlvllemişler !.. tıD' 
«Ağa, k:Pç senedir, kurban kestirmiyor- Tosun a~a, başıDı, yorgaoııı ~ 
sun? .. » sokmak istemiş; bırakmamışlar 1.. ~ 

Tosun ağa dıı : «Allah günahları- Keşis, kulağına eğilerek bd i 
mızı affetsir., Keşiş ~~en~i ! Beş sene «Ağa, bunlar, sanin botalaıın ! 'f 

Sarıkamıı l!çeyiiıılwrala Başkan· var, kestlrmlyorum; çu ~ ku yavan ek· 1 körüsünü, i.k evveJ, bunlara bloıf. 
lığından aşağıdaki mektubu ald k: mEğe muhtacım! » Diye cevap vermif ... çerstn ! » .~ 

SarıkamışhJarın teşekkürü 

Halkrnimfzin bir aralık cami olarak Keşiş kahkaha ~tarak: «Hiç merak Arkadan, altı gelininin ce~c 
kullanılmasile alllkamızm kesilmesinden etme 1 Ben şlm11 senın Allaha olan beş Bynı şekilde, getlrmfıler onları d 
dolayı Halkevl şubelerimizin ça ışmaları- senelik borcunu verec 0 ğim, günahlarını ğulla...ının yanına asmiılar'ı.. dJ 
oi sekteye uğratmıştı. Sttyın Müfettişi affettlrec!ğ 'm ! .. Hem de birin yerine beş Keşiş ge.ce kulağına: « suııl•r 
wiz Te.htin Uzer'le C. H. P. İlyönkuru- vermek şarti!e !. » Demiş. , . Bıı esr ada senin ineklerin ı. » Diye bağmn1Ş ı .. d~ 
lumuzun değer Ii Başkar.ı Vali Akif Eyi- avludan, çokluk, ayak patn tıları gel· En sonra, sicimle, boğazlarl11 ~' 
doğal1'ın mutemaoi teşebbüs ve takiple- meğe başlamış •. Tosun ağa, bunu du- bir;birlerine btğlr, on altı tor11000ı' 
ri netfces\ evimiz gene iade edilerek yar duymaz, don paça fırlamış. Fak at , kö ·pe vücutlarından kanlar a~ll ı 11· 
Halktsvi kollarını göksünde yaşatmak ve daha o da kapısından çıkma:lan karşısıııa içniye sokmuşlar: asma 1imba11ııl• 
çalıştırm=ık fırsatını kazanmış bulundu- 1 ·1a ı 'ktl ı B l Al'r ü 
ğanaan İlyö u kurut kararile rendiler ine atı sı b 1 d· m ş... una.,, ~ayı 8 - vandakl çengelinden asmışlar!.. . ~ 

rnye süıüye getirmiş, tı:krar yı. tağına Bu oefa K9şfş, ayağa kalıJSl1~ 
alenen teşekkür ederiz. uzatın şlar ; koluna, bacağına blıer kişi ğanın kırşısına geçın!ş; baykıraraıı·.,~ 

C. H. P. Jıçeyonkarul Başka.m oturmuş . .. «İşte bunlar da, biraz ev\'el, ~,ıs 
V. A. TUNÇEL D;~er silahlılar da odalara d lmış- rahatsız eden, yaramaz danalarııı ! 

Kanlı kavga lar: Gizlenenleri birer birer bulup avlu- tokatla bunlan!. » Demiş. ğl'~ 
Hasankale, [ Hususi] _ Kurnuç kö ya dolduruyorhrm ş •. Hemen iki klş, Ağanın ıcollıl 1ı. 

ünün davar ve sığır çobenları Yusuf Gelirler, feryat ediyor ; torunları da gfrmlş ; kald1rmı~Iar.: }ki s~a_!Ilı d~0,o~ 
Y Abd ,1 h '- b'l k d k bep bir ağızdan: « DedA 1 Dede 1 Öldü- kadan itıyormu: ; suıuye suruye'tt·~'-
ve ua yayımse•eıe ıra av- Ö _ 1 1 ıanın l'r-t- ü tkBP 
ıa ederek Ab~ullah Yusufu bfçakla sağ rüyorlar 1. Kurtar bizi! IdUruyor ar . n yanına ,..o urm şler: o 
meme Ji Ostünden ve sol kolundan ağırca Aman! Aman 1 Dedtko ! Dedlko !» Diye· lçın zorlamışlar 1 dOg.-
yaraladığından yakalanmış, Adliyeye n k çığlığı ba~ıyo rlarmış. Ağa, ya.lnız, ~aşını centler.e fo~· 
teslim edllmi~tlr. A1= am, rapo un bu kanlı satırlarını uzatmış ; darın derın nefds almış. 

. · • • k d d . !arını koklamış 1.. ıı 
Rıze yolcu va eşya ı?kelesı okuduktan sonra, artı t1yanama ım. s . i ,tıı1 .t 

• Aua 1 Dc?s'"ne Tosun atanın o ş'n yu- onra, kendıni biraz Her 1,cır Hize, [ Hu!usi J - Karad r iz fs\te- « ~ - ' 1 8 almış 1 .. D'y"' ba YüzUnO. gözünü torunlarının ıca11 
. . . vasını o gun ş v n ··N • " · b ı ı l!J 

ıelerınu: t t~_ıkBs ! yytıhatinezçıkan Denız- ğı dıo~ ve aynı yüksek sesle, kime ait u amBışb I t k b' ki. t old ; 
~ank MudU• u ay usur ıya bu hafta l<l l'r bilm dl,.,im Tü kce bir mersiye u a e , e ır şı, çe e O~ 
Jımanım n gel: n Ege vapurıle Rizeye 0 ueunu e 6 halde, dayanamamış; ağlaınıŞ ı.. 

k k f d 1 k b!lb .. 1 ge . nin yanık bir beytın1n birinci mısr~n değif· odadan kovmuıılar 
1 çı ara ı anı çesın zo.ı~ ve k'ld k d " ·• ffl 

yvlcu ve eşyıt iskelesinin tadil ve asri tlrerek, şu şe 1 e 0 u um: . (~ fP'/ 
t t.b tl t b' d'l l'r' · ~ d k Dü-:tü Tosun , ateşten. da.ha. zor fJır '~:::-";>v·''' er ı a a t C ıı e ı ece.,ını vaa~e ere r b 'a . v · 
aynı vapurla Hopaya ritmfşt'r. e ya . Akçaabat • Trabzon oto 

Cibril, var haber ver. sultanı enbiyaya!. 
Oltu Posta müdürlüğü SözlEritD, anamı da coşturmuştu. servisi ti 

Oltu ( Hususi ) - Oltu ooııta ve Dizlerini ova ova, srövdesini sağa sola Akçaabat, L Hususi ] - lıçeoıiS /. 
ttılgraf müdür OğUı.e tanvllen Çat nahl- s ıliaya sallaya, yürekten: «He oğul 1 ledfyesi Akç:ıabat . Trabzon ar'~ 
yesl müdürn Ihsan Ögüç tayin edilerek Ilf', h~ ! ·D~dl. Artık o, komutan karşı- gidip gdmek üzere muntazaIIl e 
vazlf ıaioe başlamıştır. Sabık Oltu müdU- smda r·apor okuyım emir subayı vazi- yapmıştlr. Şimdilik mukaveıenll~o& 
rü Recep Şenyurt' Çat müdürlOğüne yetinden çıkmış; Mescitte, Pdygamber şahqa alt olup kiralad ığı iki 0·:.ııı 
naklolunmuştur. torunu (Hüseyin) in b~zln mE:ceras ·nı, tecıübe yapmak Uzere bir ay t;YJ 

yanık yanık söylayen bir «Mersiyehan» racaktır. 
1
, 1 

kesilmişti. Ben d~ kendisini, eski bir Bu tecrübed9n sonra İstarıb:;; Bu gece Döbetçi eczane 
«lstanbuT ı eczanesidir 

reye devam ettiklerini bile biliyor. Fakat 
bize söylemiyor. Ş'mdi Mahir ivllt!ştf. 
Onu günün bfrinde gene oralara sürftk. 
leyecc k. Bu defa Mahirin vücudunu or
tadan kald1r!mak içto klmbillr •. ne plAn 
lar hıızırladı? 

- Çok müthiş şeylrr söylüyorsun. 

(ŞitJ gibi dinliyordum... , model iki büyUtt oto~ü~ siparJŞ 
Anam, bıraktığı yerden bışlarh: ı umulmaktısdır. ~#' 

"'~ değil, bntnn lstaDbııiun barlarım dolaştı br. Mu~laka Firuze ile çatık kııŞ1,,oı·ır 
Ah, bir kerre Nern iD1 görse ve onun1a nı neredelerse, bulup çıkaracak ,ur 
gOrüşmeğe mu nıffak olsa ... Bütün emeli İlk g!ınler avukat bu scıs~ıı~ 
buradaydı. O z1man vaziyet tamamaml hundan fazla mal1l.mat alamadı. pO~ı 
le tavazzuh edrcek v~ ne yapılmak l!· getitdik?erl hıberler, polis r:9 fi 
zımsa yap11acak.tı. teyit eder mahiyette şeylerdi. pa 01ı 

Nuri Hüsnü, meslek icab1, çatık kaş bir şey yoktu. de, ~ır 1~r 
- Evet, sö.Ylüyoıuın. Kanaatim bu 

Vııtlyetl o ı:artutn daha iyi anlarız. - Nasıl benim yüıümden? dur da ondan .. Mahir ölftrse, bOtiln ser-
"' tl M birin y nl bir f la"kete da - OrasıDı bilmem. Bu kMar sene-

Osman ayarında birçok serserileri malı- Bu gelen haberlere töre safll~(l 
kcmede müdafl'l a etmiş btr adamdı. Bu b!r hanendenin kızı idi. Bir d ,,f 

- bır terathanede çalışmış s'JJJ f'[,1 nU sure c a t t. • vetl ona kalacBk delil ml? Bf n artık 
ha düşıııealntn onnne gcç.mlş o'uruz. dfr Mshirle beraber yaeadık. Bizim yü. bundan ftzla daha arkasını düşnn~mem. 

Rıza ı;;erlt lılraı et.ınt k istedi. Fa 1ümüzden htç bir zaman onun başına vır 
kat avuk8 t ona :.öz söylcmeğe meydan böyle felaket gelmedi. Oııu bara sürOk· Bl ' LUNı\llA YAN KADIN 
bırakmadH leyip ba~\Oa bu fel8kt.tl ıetlren sen Bu muhaverede Rıza Şerif hakkın . 

- Evet, evd, i ize neler söylemek d~ğll mistr ? da söylenen aQ'ır sözlere karşı çok yük· 
ııstedl~fn bepstnl biliyoruz. Biz s'nln - Yok, bu ~adar çetirt sfüleıle be- ıek bir tavır takınmıştı. 
her gfce 0 bar senin, bu bar benlin nim üzerime varmayın. Hepiniz de ne İki arkadaş Mahirin nasıl bir kalp ta'lıdığını 
diye ıabahlara kadar eğlence yftlerlnde halt ettlğlr i benden iyi biliyorsunuz. pek iyi blliyorlardı. Rt.ssamın Nermini 
tlola~ıın blr adam olduğunu il aleme - İyi söyled 'n. O halde bize yardım öyle kolay kolay uoutablleceğlnİ zannet
lları edı:cek d• ğhiz. Bütün ar zum uz Ma· etsentl Matılrln başına yeni bir felaket mlyorlardı. 
hfıi yefil bir felaketten korumal:tır. H·n gelmesini t!lbette lıı.l~mezsin. Amma sen Bu sebepten Mahirin g-Onün birinde 
halde seDln de arzun töyle olsa ger,.k- h'ç oralı olma~orsu:ı. Nermin{ ararnağa kelkmasından korku
tlr. Sen amcazadAni bir te1tkelten koru · Bu şldd~tll muh;ıvere böyle geçti. yorlar•h o Zl\man başına daha müthiş 
mak istemez mtslrı? Bir müddet sonra avukat doktora dedi ki: bir felaket gelebilirdi. 

ve tlive e•ti: - Vallahi Ş ~msi, seni temia ederim . Böyle bir ihtimali dllşüncn iki arka-
- Atamıtda konuşahın, l ü (i J be11· ki, Rıza S nif, o ırnnı.:ü hadiseden se>:ııra daş, her ne olursa olsun, bunun ötıOne 

mı"za gelen bu felfketl~r hep senin yüzün-1 mutla'fa Neımini ve çatık ka, Osmam a-eçmeğe karar vermiş bulunuyorlardı. 
'6.d r .• i'Ördü. Hatta şu dakika her 1kiıinlo ne· I Avukat o gece yalnız Beyotlunun 

suretle tstanbulun ku!hanbeyle1 i arasında _ 
1 

f 
8

. ' de1Jf1' ti pr 
tanıdıkları çoktu. Bütü 'l bu adamlar o.:ta guze m ş. F ır ressa~a m~yf ıcalP ~)4 
kar~ı deıin bir muhabbd ve h irmet ta- kyormuş . çak~-t skon oerece da ole o, 

- 1 ızmış. atı~ aş smanı oe 
şıyoılardı. Nu~ l Hünu de bur.u pek iy 1 Dö t denbetl 
biliyordu. sev yormuş. r sene ~; 

Ngrmlnl aram1tkla meıgul olduğu mania berat er yas1yorlurını!ıır:C'• : f,lf 
sıralarda bu eski müşterilerinden üç dört Çatık kaş Osmana g ı.... J oıııı ...ıınf 

• 
1 k hakkında raı?a malO.!D.at yo.. ôJI"" u 

tanesıne de rastlamıştı. Hepsi de avu a · k d. 1 d bi bard• g ~ 
d d kl 1 i AI h a ,am ıvan yo un a r dıı.ıı ·•' 

ta bu işte yar ım c ece er n ta , ler . oaya Bur.saya gitmfş, ora dl Yet~ 
Peygamber: a~t içerek, vad: tmlşlerdl. )'Ormuş. Çok kuvvetli adanı, ~e'~~ 

Nuri Husnu bu yeni vaziyetten isti- Bir zamanlar Beyoğlunu baraC nıt 
de etmek çarelerini ~üşüni'ıyord u. Pek ti. Şimdi de Divanyoluon IIl 11 1.,,ıf• f 
tabii olarak ta, ta\dbettıği maksadı eski kesecek diye herkes ıneraktB ıı •~r 
müş'erlleılne söylemiyordu. Firu7.e ile çatık kat Os~~ııdle10r 

Mahkeme kenditerini mftdafan eden zamandanberi Beyoğlunda ı0~11rdf· ıo· 
bu adama karşı bütün bJ seıserllerin 'e lardı. Klmbillr nerelere gitf J:ı:ı ıOY 
yersiz yurtsuz'arın bnyük muhabbeti aıanı tanıyanlar Bursaya gi "1) 
vardı. O . .rnn icln avukıı.tın htediğl şeyi yorlardı. .. (,,,..-
yerine _ıetlrmete c~nla bavıa söz verdi- · - 1• -

--
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= ~ Aijuıtos 1938 DOÖU 

EN SON HABERLE~ 
Japonlar Rus hududundan 4 

kilometre içeriye girdiler 

3 

Yeni yapılacak 
hühumet binaları 

31 Nakleden: S. A. 

Şiddetli birçarpışm~ oldu, Adam meyveyi yedi 
I; Batanhk, idare amirlerlmlzia res 

lbt ınev'<i1eri ' e v 3 temsil eyledik teri 
<!evı ! t kuJret inln şere1i!e mliteras'p 

Japonlar gerı .. •• 
cekilmeğe mecbur kaldılar ve oldu ... 
' ~------------------. 

blrı r hl\~ ıl ıııt ı i tası yapt ı nl 11 : sını ka· 

~rleştır:nıştır. Biibassa Doğu vilayetleri- h. Hu·· ku·· mdar bu hale kızdı ve ,/2ın bir çok kazalarında mahrumiye• A vrnpa gazeteleri bu hadisenin va ım 
1 lıı-ie iş g:,.en lda·e amirleri :::ıiz B kan- d ı o d ı A l ·ı 
bf

1 

• bu e3lrİ nz rıne birer hokomct neticeler çıkarmasından endişe e iyor ar u uye azım ge en cezanın verı -
''••na knuşacaklardır. • • • b d ' 

le ... ·' i a'a" hUSll~İ id.He bO çeltrfr.d~rı zct ler. Rı·s - Japon bAdfseslnden hara- 1 mesını emır uyur u -----------.• ı cılfc c ·k ta~ sis ı tla yapıldc c kllr. Moskova, 1 (A. A.) - Tas ajaNı 
1 

p-tı J ı dl 
l.tiks · 1 

• r t bildiriyor : 31 Te!Dmuz: gecesi Oklen el retle bahst-tm•ktedir er. 0 urna · Hazreti Süleyman kirpinin bu sözle- vayt yeseydim, ~u lhtiyann aklbetlnı 
l• ve fsrıtf.ı h ç . mıyacak Hım şu. varında Japonlar Sovyct buduna hücum· yo ·k( : Bay Çcmb9rlan'ın Avrupayı va tini pek be~endi. D!dl ki: utrayıcakhm. Ebedt hayat verir df'dill 
,:', göı .6•?nde bu!undurulaca<. ve b•: da bulunarık top ateşine h•şlamıf ve t ı"rmaya muvalf.k olacağı bir s rada - HazreU C1bra'I eter ebedi hayata şey fD8Rer zehir i"lf. Şimdi OilO bir 

r mum tlln me tebe mııhalır mal Rus hududundan dört kilometre fecri uz ık şarktan töyle bir bombanın pat havuımak fst.Jrsem, Jçmek fçla bu suyu ceza tertip etmek gerektir. Öyle bir ce· ~~e i' e y.,ıı masına d. kk_ 1 edi lr"' klir. ırlrmişle·di r. Bu yOzden ıl ~detU bir lema sı med•nly<t üzeı i de derin bir bana gelirdi, f •kat bışkalannın içmesi· za vermeli ki onun gibi hal•llk yapacık \~tl ve ı ah·ye merkezlerinde yaoı\acıtk mÜ!adem~ bış'amış ve saatlarca aüreo t~bll ke doğurmuı'ur. ne müsaade etmedi. Öyle olduktan son- olaıılar& da ibret nümuoesl olsun. 
ı:~o •et bloal•rınon lip vo planlan va çarpııınadan sonra Japonlsr ır_erdk mal- Bu tehlike çok müthiş olacaktır. ra oenio söyledlklerln taştan •ıağıya Vezirler yerde yatan ihtiyar OltınDn 
~ ıf eri e:. k13a bir zamanda b,zır'a- zemece ve gerekse insanca muhlm mfk· Bütün de.vh tlerln bu iki devlete i lda1 kadar doğrt:dur. Bütün diğer mah\ftklar karşısında hUkümdaım söylediği bu aöz-
t '•e.k. tetki't edl'm('k üzere Bakanlığa tarda zayiat verdikten sonra geri etıl- muhafazası tavsivrs,nde bulunmalar) bu suyu içmemi tavslya ettlkleıi ha'de, lere hak verdller-
~ •1or.lecek~ir. mıılardır. Rus zayfab henüz malum ıar' t r. Mo•kova MkQmetfnln her za sen böyle söylemedin. Aklora ve fero••· F• kat Şah Kubadı bir dOıünce aı-

lb 80t !elertne bu f ş iç!n tabsls · t koy- değildir. . mankt g-lbi s "i{ok kanl1\ığını muhafaza tine aferin derim, ben de bu tavslyenl mıştı. Dududan böyle bir hlyanetl kati-
"' ı ol n vlliyetler e 'de rd c klerl To~yo, 1 (A. A ) ·- Dahlliy• Na- ederek top at•şlerlne mukabelede bulumı· dinleyeceğim. - . J•n ümit etmoyordu, dadl ki: 

t•st ·rur ı ar ' a 1 u im~ Aaa ltımine Ç tı lışa zın bir emirname ile razetelerln Sovyet y ıı cağını llmlt ed yo'!'llz. Japon!ara g~- Hazreti Süleyman bunun uze1 1rııı1e _ Ancak vaziyeti iyice • te;;;ru C.lllardı Rusva ile japol'ya arasır:da çıkan hA- llrcQ : Zıt.ttn pahalıya wal o an Ç n suyu lçmedJ ve ebedt hayata na o -
r hllk bl ı etmek gerekti •r. Bu fş b'zlere karp bir -........_· dlseden bahsedhmesinl yasak •tmiıtir. harbinden ronra böyle I• eye a mas maktan da vazgaçtl. . . ihanet ırtbl göıQnOyor anıma, beliti ı.u 
~ ı: .. ansız gaz<'tclerinin mülaleaları kendisini mahv tmeğ ~ snroklı nmcst Şah Dudaya bu bıkAyeyı anlattık· fşfn anlamadığımız tarafları da vudır. 

,, Parls, 1 (A. A.) - Bu sabahki ga- demektir. tan soııra dedi ki: _ 
A J - Ben de sanın getlrdiRin. bu mey- Eğer boyle ise zavallı adamı suçsuz · 

uam Südet Almanları vayı işte bu sebt"pten yemek lstemiyo· y~re c -= zıılandırmış o!uruz. Meıhur BOZ· l f Şeker ruın Ben de hazreti Süleymana iktidar dur: Keıtlen baş yerine gelmez derler. 
o amazsın." ede;ek 1'u fani dünyada uzun müddet 8fnaenaleyh bir müddet dah"\ düsQnmek. D b U h ra n 1 meselesi kalmak.' niyetinde de..,.illm. Hatti bir aün IA_zım Duduyu h. ey'ethuzuruna g"tlrdller, ün rastladıgv ım muaJlim ar- • 

6 
h \ı11 d d d ki 

k , . evvel bayata g-özlerlml yumup rahmana u m ar e 1 : adaşlar şöyle bir vak'a anlattı- l'arls, 31 (A. A) - YOzbaşı L d vasıl olınak isterim. - Dulu bneden ne urar g ötdO ki 
lar: Yüksek mekteplerden birinin (Baımaluıl•don deoam) man'ın Londreya gldec.Jtl hakkın1akl Dudu bu sOzlnl işitince Şah Kuba- hayatımıza kaste nlyal eltin. Banim hı· ılı.hu! İmtihanını kazanan eski Halk, bu buhranı biraz da seve ıaylalara cevap olm!k Qze•e Alırao ga· d'ın hakkını teslim etti. yatıma kasdetmekle cemiyetin zarınna ~belerden biri Cumhuriyet cad· seve karşılayacaktı. Eğer, Şirketin zetelerl Süd<t Al.rantın meselesloln - Çok mert:e sözler sn1ledlnlz ve çalıımı! olmaz mılln, böyle bir clnıy•te 
~den geçmekte olan hocası- isran, bütün bir bölgeyi mahrumi- hail d la esi fçln lrglltere i'e ırüza\c re- bPnf son derece mahcup ettiniz. dtdl. teşebbus etmenin sebebi ne? Zıvallı 
lll arkasından ~öyle sÖ'-'lenmiş: 1 . Yalnız bu meyvaoın çağlrdeğlnl d kt1Q'I- dudo fena halde sıkıldı. BüyOk bir mah-

• J kı d yete sokmasaydı. Senelerce Trab- Yl lüzum hasıl olduğunu ye bunun çır nlz zaman, ondan yetişecek atacın va cublyetle başını kaldırıp dedi ki: 
Oi,j - Size __ yetişiyorcz, ya n a zonda şeker bulunduran Şirket ne- l üzbaıı Udmanın Londraya gld-ceğinl receğl meyvalar hu fazlleli haiz o'amaz- ·- Padiııılıım, Cenabı hak mübarek 

ıı:eçecegız. dense, orasını tasfiye etmiş ve Er- yazma~tadırlar. !ar ve bu meyvalan yiyenler ebedi ha· vücuduıuızu kaza ve belidan eılrıresln, 
ki Bütün öğretmenler şüphe yok zurum iddiasını tüccar vasıtasile teyit! . , K d.. ys ta nafi olamezlar. Fakat şu val' kf, canım yolunuza feda olsun, sizin vQcu-
", talebelerinin yetişmeleri, mu- ederken elleri böğründe kalmışbr. Ellerı ko·Jarı batlı u use ihtiyar bir Bdam bu meyvadan yerse . dunuza kasdetmek gibi bir denslzllQ"e İfct~fak olmaları, insan olmalarile t• ·ı A l on beş yaşında tmtş gibi g-eırçl,ştr- kat'iyen r iyet ve ttşebbUs etmiş değt-

•:L Buhran şimdi, Karsa, Agnw ya, ge ırı en rap ar K ti f 11 T a a ve dellkan il G ti dftl b h t 1 d "'lar ederler. Bu mesleğin ye- UVfe yer ne ge, r. ev n , m. e r m a ı aya çeımes n en 
R'- b Gümüşhaneye ve ta uzaklara kadar Kudüs, 31 fA. A) - Bugün bura- lı olur. fd l. Abıhayatın ölQme sebep olmuına "'le mükafatı da u manevi 

ltı,k sirayet edecektir. Netekim Erzurum ya elleri kolları ballı 75 Arap getiril· Dudu bundan başka bıı ağacın ve- ben de pek çok hayret et111ekteylm. 
ten ibarettir. ..,.. ı f \l tl ı ı uzun uza 

B deposundan şeker almağa gelen, mlştl r. Bunlar Arap çeteleıina yataklık rec•ı:.• mey\'a arın az e er n - Yalnız sizden son bir ricada bulu· İr insanın hangi meslek ve diye anlattı. naea•ım. B•nl bu suçtan dolayı derhal llltv'-·d 1 1 k dis. · Van tüccarları da şekersiz kalmış- ettiklerinden tevkif edllmfşt:r. r; 

lQ e o ursa o sun en mın Şalı Kubad bu sözleri işitince, abı öldürmeyin. Beraberce o bağa kadar Y•!ifnıesiııde emeği geçmiş, bir !ardır· B j r haf la da ka Ç8 k CI lı k hayat kena n• dan ırelen meyvanın çsldr· gidelim ve ay111 meyvadan baıka bir llıu•llimin hakkını tanımak kadir· ** * bl doklerlni mahfuz bir yere diktirdi. Ve hayvana yedirerek bir defa daha t<crtl· liıı Bugüne kadar dava bir Şeker Ankara, 
31 

(A. A.) - So~ ' yellı<cek ağırın bakılması için hususi be edelim. O zamao hklkt sutlu meyda· bi· aslığında bulunması da en ta- B l d. d .d. C hafta 1arfında gllm ük ve lnb . sarlaı bahçlvanlar taııin etti. Aradsn epey za· na çıkar 1 insanlık borçlarından biridir. Şirketile, e e ıye avası ı ı. um- J • • • 

B . " _ . v d do v a ml h1faza idar. since 56 kaçak.c•, 456 man i'"Çtlkteo sonra, meyvad8n bi r ti Şth Kubad Ue erkinı bu ıözll mı· 
U böyle iken sanki bir has· hunye~ ~ukıım~lı, dogru an gruy kilo kaçak ctya, 67 kilo lmh•sar kaçetı dancık baeıl oldu. Fidan büyDdü, ağaç kul buldular, hep birlikte kalkıp o bal· lııa, hir rakibe hitap eder gibi, bavayıcı zarunyeden olan şeker me· 4560 deste sfg.ıra kAQıdı, 4 tüfek, 1000 oldu ve blrktç iane de meyva verdi. dakl aynı ağacın albna galdllcr. ~~ki muallimler talebelerinin ye- selesine el koyacaktır. mer0>i ve 8000 TOrk liraslle 23 kaçakcı Bir gOn tam kemale ıre~en meyva· Bir de baktılar ki kocaman bir •l· 

b trıelerini istemiyorlarmış gibi, - Şeker havayici zaruriyeden- bvyvanı elde tdilmfştlr. lardan bfrl a§'aç_tao yere dOştu Bahçlvan derha ağacın dlbinde dolanmıt yatıyor 
acasının arkasından: dir diyerek bu kanaatimizde ısrar Ş"dd tı· d l da bu yere duşen meyvayı bir tabak ve nefes aldıkça etrafa zehirler saçılı· S akınJ ' • l e l o u içine koyJp Şaha getirdi. 
· . - ize yetişeceğiz, Y (; a ediyoruz, gerçi, Şeker Şırketinin O sırada Şab Kubad vezirlerini top yor. ~d geçeceö-1,. gı·bi saygı hissin- B y h .d b Ç bandrde nab:yes1ne baQ'h Hop•te Şah bunu görünce bahçivanı çeğınp 

e- Doğudaki memuru ay a ı u 
0 lamış. memleket meselelerini konuşuyor· ~tı uzak ve liübaJi tavır ve tn- fikirde değilse de ve halkın şekeri ve E"llrekUm köylerinin arasındık_t va du. Bahçıvan elinde tabak yerlere ka· s .,rdu: 

Lflarla hocasının arkasmdım d • talı maddelerden a dl fe bulunan ırezrud Cuma g-Qnu ya- dar ellllp dedi ki: - Bize getlrdfglo meyvayı nereden 
.._"._ L meyve en, nışas -

1 
kopard• n? kıt~ll(}tnıası, latife bile olsa, dr l bil v• . - ı- orsa da biz bu fi ~ın şiddetli doludan dörtte üç nfsbet n· - Bu meyvayı ltltten yiyiniz. Her . 

"'lalılıktır. kia decedgığil~ı. soy uy - de mahoo'muştur. dem terütaze kalınız, vücudunuz bOsbü- Bahçıvan: 
8 k b fıkr h r e e ız. - •• d 1 . tQn hravct bulsutt , dedi. - Şahım meyv.ıyı a~açtan kôpırma" bttat~ :va a ana şu ayı a-1 Esasen Vilayet makamı da has- Jğdırda sıtma muca e esı Fakat devlet adamları her şeyden dım. Sııb.ahleJirı kaikbğımda yere dOf-

li sasiyetle davaya el koymuşhır. tıdır (Hususi) - Bu yıl burada bir ilham alırlar, derler dokrudur. Şah Ku· müş blrço'I m_eyvaıar vardı , onlardan al" ~· ani vaktile bir köylü, oğlu- B·· "k b. .. . h h d sıtma D üca~elesl ıubesl açılacakhr. Ba bad bı:hglvanm bu sözlerini işitince, dam. Bir ta bağa koyarak huZt'runun 
d · Nafile sen adam olamaum, uyu ır reJunın, er sa a a d ki getirdim dedi 
tr d kalkınması için bütün dikkatini tev- şu'IJeye ba{t1anacak sıtmalı köy·er teıbtt vnirlnlne edl : • • 
k~ Ururmuş. Zaman geçmiş, bu - ü d 1 1 1 _ Bu meyvayı benden önce bir baş· Bunun üzerine Şahın emrile ziııd•ti" 
1( Ylli oğlu nasılsa vezir olmuş. cih ettiği bu geri kalmış bölgeye, o.lunca~ ve ona gore m ca e eye r r kası yenteli ve ben de neticesini 1r6rme- dan ihtiyar bir adam getirdiler ve ağeç,J 
,;tıdiai gideceği yerde birgün bir şirketin, inhisara sahibim diye, şıl•cekü r. fylm. tan kopardıklan bJr meyvayı yedirin~e 
J) "ı "1lannı göndererek babasını müstemlike muamelesi yapmasını doğ- d'l k d mu aşmaya Hükümdarın bu arzusu üıerlne ha- bu ..\etmişlik ihtiyar on beş yaıında bir 
.... ~as Pandıras huzuruna gefrt- rusu çekemeyiz ı enŞecke ' . ~ruh. ... :··. .d. ? pl~haneden idam mahkilmu bir lbttyarı mahcup oluverdi . 
.... ,, • e er ışı ır amme ışı mı ır orh ya getirdiler ve meyvıyı kendisine Ş !lh bullun ünrlne bu işte bit k.aaıf 

' ııururta : Evet veya hayır!.. Ya şeker fiab Ve şu hale bakarsak bu işe nasıl yedirdiler. otmıdığını ve yne düşen meyvıyı ev-
diıı - Baba, sen beni beğenm'%- indirilmelidir, yahut ta yanıldığımız Amme işi diyebiliriz? ihtiyar ada11 meyvarı yer yemez vele• yılan zEhlrlemiş olduğunu anladı. 
ti,' bak işte ben büyük bir ve- anlatılmalı ve başta bizim yanlış tel· Soruyoruz... HilkQmet bile her yemyeşil keslldl, vücudundan earı sular BDtOn Şah allest ve yanındaki vezlrlet 

aldunı. kin ettiğimiz fikir t;tshih edilmeli, yaptığı kanunu esbabı mucibesile, hal- akit ve adam ouda heıkestn gOzn önOo bu meıvadan yiyarek. hepsi re~leıtl ve 
11.1 llabası cevap vermiş - Oğ- ortalığa yanlış fikirlerin yayılmasına kın huzuruna arıederken, Başvekilin de, lnleyeKfnbledyeL..~ahu vl erdi. de k a-üzeşllehştlbler. 1 d d d...ı. f . 
.a .. l.'tı ben sana, vezir olama.ısın, k 1 . .. 'k . Şalı u a "'ı a e son rece ıı- a u surete u unun sa H.a ıü ~"ltı d mani olunmalıdır. Bugün bu yazıyı nut una, dev etın umumı 1 tisat ve m·ştı. Vczlrlerhıe dtdl ki anladt ve °'~a bllyük ihaanlarda buluncful.. 

t inı, adam olamazsın. Dedim. yazan kalem, yann, rakkamların devletçilik prenıiplerine rağmen, hal .. / - Şu halde Duda de1tllert meohue 

'- /u.et DELIÇA Y belagati karşısında özür dilemesini kın derdine derman ohnamak ne- meh!Qkuo şahıım•za karıı bfi. outiut- • _ _ ,_ -ı 
bilecektir. Elverir ki, Şirket özür dendir? CiHAD BABAN v•rmış. Eğer ben bana ıetlrfltn mey-
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Kur'aıla.r: 1 Mart, 1 Ha.7M'a.n, l EylQI 

Bhr1nclk~un tardhinde çekilecektir. 
En u elll lira mevdu.atı bulunan h• 

aaJlar kur'alara dahil edlleceklercllr. 

"(K•. &'JIJ 

Erzurum Kültür 

GAZ ET E M 1 z E Direktörlüğünden: 
e; Use ve öğretmen okulları için ka-

go•• n der ı• n ı• z 1 p11ı Z8ff USUlÜ ile eksiltmeye konulan, 
..... azı 130000, ço~u 180000 kilo pelit odu· 
== nuna talip çıkmadığından 27· 7 938 tari · 

111111111111111.mııııııuııııııııııııııııııııııııı ııııuıııınnmmnııııııııııınn~ binden itibaren bir hafta müddetle açık 
eksrtmeye konulmuştur. 4-8-938 Çarşam-

--
~ Ağustos 1938 = 

Trabzon Valiliğinden: 
Trabzon Vilayet S. l. M . .M.d. Kapalı zad usullle eksiltme ilanı. 
1 - Eksiltmeye konulan fş T .. ıbzonda Numune Hastanesi ikinci kısıoı lnŞ~; 

atı ve elektrik tesisatıdır. Bu işin muhammen keş\f bedeli 556,000 bPş yüz el 

altı bin liradır. 

2 - Bu iıe ait §artnameler ve evrakhr Şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi : 

B - Mukavele projesi : 

C - Bayındı rlı '~ l1leri genel şartnamesi : 

D - Yapı işleri umumi fenni şartaam'3si: 

E - Vahidi fiat listesi ve bususut şarlnamesl husuei şartı..ıama lahiyesi ıw 
şif hulasası cetveli ve mah ll listesi : 

F - Projeleri Jsteyenler bu şar tnam" ve evrakı 2780 kutuş bedel oıukabf· 
linde Nafıa Vekaleti Yapı İşleri Umum Md. ve Trbzon Nafıa M. D. lstıınbUI 
ve Erzurumdan alab11irler. 

3 - Eksiltme 15 - 8 38 tarlhlnt'e Paıartesi günü saat 12 de Sıhhat M. p, 
dalres1nde ya ı ılacaktcr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yap lacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iç ln istek illerin 25990 lira muvakkat tepıfoBI 

mektubu veya makbuz ve bundan başka aşağidakj vesikalarını kapall zartıarınııı 
usulü veçblle koyması lazımdır. 

A - 1938 mall ssrıesine alt en az 300,000 liralık buna b!mzer bir iş Y'pll' 
ğına dair Nııfıa Vek!h t nden almış müteahhltllk vesikası. 

B - 1938 malt senesine ait Ticaret Odası vesikası : 
,,ı 

C - TekUf mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bit s ~ 
evvellre kadar Sıhhat M. D. dairesine getirilere Ek:siltme Komisyonu Reisllğill 
makbuz mu\{ab~lind9 verilcc ;!ktir . 

5,,ıı 
Posta ile gönderllrc~k mıkbuzların nlhayet üçüneü maddede yazılı ~·· 

kadar gelmiş olmaları ve dış zarflarının mübü ~ mumu ile iyice kapatılmış ol 
sı lazımdır. · 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (No. 589) 4~ 

Alametı Farıko 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız K k .. A k ,. ba günü sart 14 de Kültür Direktörlü
ara OSe S eri ğüode ihalesi yttpılacağınılan talfple~I~ 

Satınaıma o gün 405 llralıp teminat vesair vesaıkı .:n:aramda Satıı yeri: ı. ~EŞET SOLAKOGLU Te Orta(iı 
ile müraçaatları ilan olunur. · 

( No. 588) 2-2 f;ürcüka.pm, Ka.v11.fl11.r çar6ı&ı ~ 
1 - Bayburtta yeriden yaptı ı'a Komisyonundan: 11'~~-~~m-----·_..-~~·· ~ ~ 

c8k argır rieposu inşaatı 1 - t:ı - 938 t1- T l n ~T ·· ı::::::;+::::l'k ~H K ~ 
rih 1nrısn itibaren on beş gu!l muddetıe s 40000 kı o a rp .1, kı patı zarth uz uca i "' ur ava urumu R 

açık eks'ltmeye ko· ulmus!uT. 4COOO kilo sığ ı r •ti aç.k ekslltmeye, ı· lçebaylıg"' ındarı·. 
2 - tn~&ıatın mulnmmen bfdelf 7200 kilo sade ya({ kap:ılı zırfla, 151,90 

9534 Ura 27 k-Jruştur Kilo pfrir.ç ve 6250 kuru soğan ~çık 1 - Tuzluc da lnşa edll ·cek hükumet 
3 - Sürülen pey haddı layık iÖ eksiltmeye konu m_uş\ur. Arpanın hb- konağına a' t 28658 lira 73 kuruşluk ke· 

rü:doğü takdfrd: ihalesi 15 · ' - 938 Pa ~in be~eli , 184€0 !ıra ilk l"mlnah 138? şif muhteviyah eksiltmeye konmuş •ur. 
ıarteıı iÜDü saat 11 de Vılayd Daimi lıradır. Itıa esi 4 - 8 - 938 Peı şrmbe güou 2- Bu işe alt şartname ve diğer 
encnmenlnde yııpılacıktır. saat lO da s.ğ.r ctlnln h.bmin bedeli evrak şunlıırdn: 

4 _ Şa•tnam981 VHAy .. t D fmt En 4600 lir~ ılk teminatı 345 liradır. lhalesı A- Ekslltme şaıtnamesl • Büyük ikramiye 50.000 Liradır 1 
·· 1 k 1 1 d d. 4 - 8 - 9 . 8 Perşembe saat 11 dedir Sad ! B Mukavelename ! Bundan başka : 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve cumen aemn e ır. ~ . -

, . ,. y;ığ-ın tahmin bede!l 0040 lıra ilk: temi- c - Proje 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
5 - hksiltmeye ı ş ual{ etmek fstf - Dalı 378 liradır. lbdesl '4 8 938 Per- D- Si'sılel tiat cetveli 

l b b b · · dlb ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
yen er mu amo:en e e ın °o Y~ u- şe:nbe sut 15 dedir Kuru soğanın tah E- Fenni şartaame ~ 
çuk tutaı olan mebal·~e aıt ba ka min bedeli • 468 lira 75 kuru$ llk te11I· F- Hulasai keşif bedeli defteri etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

1• t b e H s · M b sebe vez esi ı k hi \!.mmmmmmm••mmmır • >r•* mer u u v ya u usı o a 1 nah otuz bPŞ il; e. 16 ~ uruştur. tıalesl İsteyenler şartname ve evra ın r 

hcıısabına banhyH yı t rıfmış depoz1to 4. 8 . 938 Perşembe günü F&bt 16 dır lira 43 kuru, bedel mukabiaad3 Tuzlu- Sarı.kamış Askeri Satınalma 
ı kj~si rna~buz11 ile bir teabhütte on bin Pnincin tRhmln bedeli 3300 lira ilk te- ca İlçebaylığm:ia mü~eşekkll komisyon· 
l ralık yapı işl'3rioi yapt klarınll dair minatı 347 liı a 50 kuruıtur. ltıalesl rlan veya Kus Nafıa OlrektörlOğUn- Komisyonundan : r 
Nafıa ve 938 yılıra ıılt Tıcııret Oda · ı ~ - 8 - 938 Pdşembe sa•t 1615 dadır. den suretlerlai alabilirler. 
vesike.ları:e b rllkte VilAvet D:ıfni .En- ltıalel.,r Karc:kö3ede Askeri Satınıılma 3- işbu inşaat 1/8/938 tllribinden 650000 kllo un, 28000 kUo sa1e yağı, 17000 kilo toz şeker, 500000 ld10, 
c!lmenine gtlmeleri llAn olunur. Komiryo urda yap:lac ~ ktır. Ş:ntoame itibaren 15 g-Un müddetle eksiltmeye ru ot kapalı zarfla eks\ltm~ye konulmuştur. Unun tahmin bedeli 88400 Il'l 

!Ari komisyonda hergün görÜl(b'fir. Kr- konulmuştur. ltıalesl 18/8 H38 Perıembe temtnatı 6630 liradır. ihalesi 17 Ağustos 938 Çarşanba günü saat onbirdedit· ~ t 
( Mo. 5&7 ) 4 - 1 pıh 2arla olanların tek Uf mektuplar ı günü saat 14 de Tuzluca lıçebaylık ma- yağ'ınm t.ıhm'n bedeli 32080 lira i k tem inatı bi n sekiz yUz altı liradır. lhal~ JI~ 

w belli beıli saatlardan birer saat evve\ kamında müteşekkil komisyonda yapı- Ağustos 938 PerEenbe gü cıO saat onbird :d ir. Toz şekerin tahmtn bedeli 56!1 1/ ' 
D O G U komisyon bıışkanllğına vailm ş buluna- Iaeaktır. ilk teminatı 427 lira 13 kuruştur. lhı.ılest 19 8-938 Cuma günü saat onbeŞ tıfıl~ 
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cakrr. Aç k eksiltmeye gireceklerinde 4 - El<slilnıe kapah zarf usulü ile Kuru otun t<ıhmln badeli 7300 llra i'k temlna~ı 547 lira 50 kuruştur. Kurll ıı~' 
belli gün ve saatta komisyona mtırscaat olacaktır. ihalesi 12-8·938 Cum:ı günü saat onbirdedir. Itıaleleri Karakösede askert ~it • 
lan iıan o'unur. ( No 545) 4- 4 5- Eksiltmeye girebilmek fçln şart- ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gttn komisyonda göreb ~ııı· 
1111___________ namede yazılı 2149 lira 41 kuruşluk Teklif melr:tup\arı ibale saathrındıtn b:rar saat evvellna kadar kabul edileC 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SHAh Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 

HAVA 
1 - 8 - 988 saat 14 r 11.pora 

Rüzgar sürab: sıık'n 
Rüzgar istikameti: 
Kuru hararet derecesi : + 26 6 
Azami hararet c : + 27 4 
Asğart • c : + 12 7 
Rutubet « : Yo 83 
y ağıt : Yağmur 
Hava tazyiki (Erıurumda): 610}7 
« « (Deniz aevlyeslnde): 767.0 

muvakkat teminatı vermeleri ve eksilt- (No. S47) 4--3 /
1 meye l~ti ·ak edeceklerin kanu'nt evsafı ~, .• 

hah oıduklarmı 1spat eylemeıerı. K u B S C _, e t 
6 - Talipler üçüncll maddede yazılı arS cıayvan OrSQSl Qflf ea.tJ 

saatten bir saat evveline kaaar Mal 
müdürlüklerinden alınacak ma'tbuz veya 
bankalardan alınmış olan muvakkat te
minat mektup1arlle bi rllkte keş\f mek
tuplarını Tuzluca lıçcbaylığında müteşek· 
dl komisyona verimfş olması. 

7- Posta ile gönderilecek mektup 
tarın nihayet üçüncü maddede yazılı 
g-ün ve saate kadar gelmiş olması ve 
zarf,n mühtır mumu ile ly~c: kspatılmış 
bulunması lb mrJır. Postada vuku bu· 
lacak gecikmeler kabu.I edtlmez. 

ıNo. 572) 4- 1 

Sahlb ve Başmuharriri 

CİHAD BABAN 
Umomt Ne ~riyali İdare Eden Yazı 
İşleri Müdüxü: Bahadır oÜLGER 

BaııldıOı yer: DOÖ-\J 8a'1aıtvl 

Çeııı ı$•11• 
Oküz 86 
lnek 46 
Koşuöknztl 145 
Manda 2 
Dana 13 
Ökeç l 

Toklu 21 
Mar1a 167 
Kuzu 57 
Keçi 24 
Yapag 127 
Tere yat• 1476 T. 
Kaşar peynir Ü 

Salaınurayatsız P. 92 
Koyun f 50 
Sı~.r derisi 12 

d.gtrlJ(/I 

28127 
10073 
299ıto 

770 
1530 

70 
1015 
8160 
1686 
930 

17l 04 
291LO 

320 
1435 
1800 
120 

( Temmuz üçUr.cU hafta 1 
otl' Bn aıalı Bn 11ukarı ,. 

Kr. s. Kr. s. g. ı10 

7 74 10 18 9 ~5 
6 10 10 a6 6 60 
5 71 12 55 8 'jil 

o 00 00 00 7 311 

" 40 8 O:.> 6 rJJ 
10 00 00 00 00 ııS 

10 56 00 00 11 ıl 

7 70 13 10 ıı tr.l 
7 87 11 70 10 gO 

5 00 9 65 
6 r; 

37 00 40 00 00 oU 
52 50 57 OJ oo ~ 
00 00 30 00 

oo 00 
oo 

0) 00 4 00 
(~ 

00 00 80 00 
o 00 80 00 oo 


