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Biriktirilen 
kuruşlar 

-

Ü ç gündenberi İktısad ve Tasarruf 
Hafta .. mın içinde bulunuyoruz. 

J:ınılmıyor. 

Günah olan faiz başkasının sdalet ve 
ıstırabını iEtlsmar eden faizdir ki, onu 
devlet. te t.declllk ile mücadele etmek su-
retııe menetmekt.edir. 

p İDARE YERl : 
F.rzurnm GöJbnşı Uotlu İdarehan .. sl - .......... _ 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

Sayısı ht>r yerde ;; knru~tm· 

Gazeteye alt bütlln mektup)ar 
Bafmuharrirllje rönderilmeHdlr 

Ankara 12 (Hususi muhabirimizden)-\ H~tayda muharı.zlık lat~cdil~iıtir. Res-
Hataya yeniden Suriye hayratının çe- mı evrak Dzerıne mustakıl lskende-

(Bundan Jkl gün evvel Uzak Şarktanı emeline muvaffak olamamıştır. Nankin- kilmesi maksadile bir teıkilAt vOcu· run sancatı başlıt konulmuştur. 
ıelen telıraf haberlerinde, Japon ordu- den yeni bir haber ıgelmemesi Japon ta- da getirllditl hissolunmaktadır. Böy- Fransız - Surly<• mtmhedf•sl ~·ine• 
sunun eski Çin hiikflmet merkezi olan arruzunun burada gayet yavaş ilerlediği- le bir hareket yapıldıj'ı takdirde, lnsdlk t>dllmt•dl 
Nanklne girmiş olduklan ve Japonyada nı göstermektedir. avakıbınden mahalli hükumetin mes'ul Ankara, 12 (Hususi muhablrimizden)-
şenlikler yapıldığı bildlrlllyordu. Şanghay 12 (A.A.)- NankJnden alı- olacatı tabiidir. Fransız - Suriye muahedesinin tasdiki 

Dün ak.,.tta.m gelen yeni haberler ise, nan haberlere göre, Çinlller zannedildi- B••lt'{Jt> slMh cbt clnt)ıu~·or yeniden teehüre utramıştır. 
NankJnde •lddetll muharebeler olmakla ğinden fazla bir mukavemet göstermek- Ankara, l2 (Hususi muhabirimizden_ Suriye Hariciye Nezareti Müsteşarı 
beraber, Japonların henüz şehre gireme- tedlrler. Fransız delegesi Garo şimdi de Hata· istifasını vermiştir. Kabinenin istifasının 
mit olduklarını bildirmektedir. Çinlilerin Şehrin cenup kapısından girmek isti- ya Türk düşmanlıtı ile tanınmış olan· da artık bir emri vaki haline jel-
bu cephede son derece mukavemet ıöster- k tlert ağır zayiatla geri k d di""i söyleniyor. 
diklerine bakılırsa, Nanldnde kanın ıöv- yen Japon uvve lan silahlandırmağa çalışma ta ır. Bu 6 

deyi ıötürdüiüne ve şehirden de artık hiç pUskUrtillmUş, ayrıca dört Japon hattı da maksatla Göcer aşireti reisi Kaçoya İskcnderundH bh· çm•mtmm 
bir hayır kalmadıtına hükmedilebilir.) zaptedilmiştlr. hayi yardımlarda bulunmuştur. İskenderun 12 (A.A) - Royter 

Tokyo 12 (A.A.)- Çindeki Japon or- Japon tayyareleri şehrin içindeki Çin Maliye memurlan vasıtasile Tnrk- Ajansı bildiriyor: Dün Araplar Birliti 
dulan Başkumandanı, dün parlak mera- mevzilerini bomt.ardıman etmekle me.ş- lere karşı tatbik edilmekte olan taz- mensupları polis karakoluna taarruzla ka 
simle Nankine girmesi beklenirken, bu guldUrler. yik usulüne devam edilmektedir. Ban rakolun camlarını kırmışlardır. Derhal 

Bütün bir ailenin hıncını 
almak istemiş 

Çiftlik .yolunda bir gencin kafasını 
kurşunla parçalaya:-1 adam 

Ağırceza mahkemesinde içyuzu çok karışık 
bir cinayetin davasına bakılacak -

Bundan. bir mUddet evvel Hasanka-1 birlerini tanımaz ve birbirlerile konuş
lenin Ciresun köyünde bir cinayet ol· madarrnış ... 'facettin hakkında kotu fi· 
mus, ve Meclt isminde bir köylü Tacet- kirler besleyen Mecit, Erzurumda bir 
tin ftdlı bir delikftrılıyı öldürmüştDr. Öğ· yolunu bularak Taçettin ile bir arka· 
rendiğlmlze göre vaka şu şekilde ··ere- <taşlık tesis etmiş ve işlerini bltirctlkten 

yan etmiştir. sonra köye beraber dönmelerini teklif 
Ciresun köyO muhtarının kardeşi etmiştir. ·Bu fikri pek muvaflk bulan 

olan Tacettinle ayni koynn Uerl gelen- Tttcettin Abdullah ve Meclt beraberce 
terinden Kasım ar~smda hundan dört otomobile binerek, bir gün Hasankale 
ieı e kadar evvel hır kadın meselesin- .01 nft çıkmışhırdır. Otomobil Hasan-
den dolayı bir ihtilaf çıkmıştır . Son ~ u . 

katara borçlu olanlann malları haciz askeri kuvvetler celbolunmuş ve nü-
olunuyor. mayişciler dağ'ıtılmıştır. Bu kanşıklıklar-

Surlyc• kabluf'~luin yu:t.l~·f•ti da nümaylşcilerden bir kaç kişi ya-
Ankara, 12 (Hususi muhabirimizden)- ralanmış ve arap reisi tevkif edilmiştir 

Çat' da bir ev çöktü İtalyanın Cenevreden çeki-

b k. . ·· ıd·· ' lişini Musolini ilan etti 
eş iŞi Q U Homa, 12 {A.A) - Musoloni 

• 

Kurtarmağa gelenler 
ankaıın altından kimseyi 

canlı çıkaramadılar 
Çat nahJye merkezinde geçenlerde 

yürekler paralayıcı blr kam olmuştur. 
Nahiyede herkesin muhabbetini kuanmJ.f 
olan Mahmut. Çavuş evinde bulunmadıiJ 
blr gün, karısı yemek p14lrlrkıen ve çocuk-
larda bir kenarda oynarlarken. evin damı 
hafif surette çatırdamağa başlamıştır 

Evvelce de bir kaç defa çatırdadığı için 
buna artık alı..şmış olan kadıncağız ylnE' 

dQn saat 21 de Venedlk sarayının 
balkonundan İtalyanın milletler Ce
miyetinden Çeklldltinl halka ilin et
mistlr . 

FIKRA: ----
Yazıda " mana 

Yazı insan seklsınan en dAhi)'&De 
buluflanndan biridir. Bir lifi& berine 
resmedllmif bir kaç çlqt ile btltan bir nah 
Alemini açıp vurmak, biitiln 'bir ditilnce 
ve fikir haya tının maJısallerlnl orta,. 
atmak, onlan bqka l"-nlara cicltermek 
ve anlatmak kabildir. 

hl · tih b tı d b k' 'h kaleve gelınce, yolun nıntebakı kısmını mu ar ın a a sıraşın a u es ı ı · · · 
Tasarruf Haftası bir taraftan vatan- tllAf :raeettlnle Kasımın akrabaları ftra- trenle katetıneti dOşOnerek A~u~lahı 

daşa llerlslnl, çocuklarını, hastalık zama- sında yeni bir anlaşmamazlıta sebebi- istasyona gönde.rmişler v.e kendılerı de 

ehemmiyet vermemiş ve akşam eve gele
cek olan kocasının çok sevdiği yemeği da
ha iyi pişirmek için meşguliyetine devam 
etmiştir. 

Aradan yarım saat geçtikten sonra 
çatı birdenbire büyük bir gürültü He ve 
iizerindeki toprak ,Yığınlarile çökmüştür. 

Yası basan iMi karakterini ltaybedl
yor. Tek bqana saten ~ bir ftkrl ifade 
kudretinde olmayan kelimeler buan be-

ceriksb: kalemlerin ya.rdlllıUe bisbü&in 
manasız bir hal alıyorlar. Bunun en par

lak misalini "Kars,, cazetestnln 8 Blrlnel

kinun tarihli nüshasından aynen aldıpm 
şu cümle t~kJI eder: 

nındaki vaztyetlni düşünmek fırsatını ve- k d t .., o ü 
rıucn, cllier taraftan milli istihsalin art- yet vermiştir. Ve bu yeni hadiselerden onunar nsın an ıs esyona ~o ,,ru y r me-

fevkalade hiddetlenen Kasımın akraba· ğe başlamışlardır. iki yem arkadaş yolda tırılmnsı için vatandaşları da topluca 
sl'rmnyedar etmeğe çalışıyor. larmdan Mecit bütün ailenin hıncını al- yurnrlerkeıı Ahdullahın dUndnğnnn gllr-

Bugün tasarruf edilen beş kuruşun mata karar vermiş ve Tacettini takibe mnşler ve ona : 
kıymeti vardır. Esasen biriken be4 kuruş- başlamıştır. Bu sıralarda Tacettin bu'ğ- - Sen bir teneke gaz al , biz seni 
lardır kl çok kısa bir zamanda 90 milyon day satmak nzre Erzuruma gelmege ka- istasyonda bekliyoruz, demişler ve Ab· 
liranın toplanmasına set.?p olmuştur. rar vermiş ve yanına Abdullah isimli dullahı yanlanndan uzaklaştırmışlardır. 

Para biriktiren vatandaş artık iftihar bir arkadıtşını alarak köyQnden aynlmış- Bu sırada tren gelmiş ve Tacettin ile 
edebtUr, şeker, bez. iplik ilh .. fabrikaları- tir. Bunu duyan Mecit te yanına bir Mecit Al>dullahı beklemeden trene bin
nın t1l4ında, toprağında, makinelerinin miktar yağ alarak Erzurumn gelmiştir. mişlerdir. 
sesinde, onun da hissesi vardır. Bir taraf- O zamana kadar Mecit ile Tacettin bir· 
tan memleketi imar etmeğe sebep olmuş, (Altlllrafı 4 l111ciide) 

ve dlter taraftan da parası yine sağlam 
olarak kalmıştır. 

Bu iki t..'1Şlı kazanç mllU refahın te
meltaşıdır. Unutmıyaııaı kl yarın herhangi 
bir tehlike kar4ısında milleti dimdik tu
tacak şey, onları teşkil eden ferUerin ik
tisadi varlıklandır. Zengin olan bir mlllet, 
topile, tUfeğlle, slyasetlle de zengin ve 
A.mlrdlr. Parası bol olan devletlerin dün
yanın gtdlşlnde tnrularını dalma öttUr
dUklerlnl her zaman görmedik mı? 

Cihad BABAN 

Madenlerin1iz için alınan 
yeni kararlar 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimizi 
den ) - Madenlerimizin işlettlmes· 
için , alın'llış olan kararlann hemen 
:blkine geçtımek üzeredir. Bakır. 

hıaıab mümkün olduğu kadar 

Yakın sayılarımızda 

Z_engin bir müsabakaya 
başlıyoruz 

200 okuyucun1uza muhtelif hediyeler 
Okuyuculanmızı dttha ziyade memnun etmek için yakında zengin bir 

mQsabaka açacağız. Bu mQsabakaya iştirak edectik olanlardan 200 okuyu
cumuz muhtelif hediyeler alacaklardır. Bu hediyeler lrfnde 200 liralık 
dikiş makinesi, bisiklet, kostümlllkler, paltolar ve daha birçok işe yara
yacak çesit eşya vardır. 

Müsabakamız hakkında ayrıca 
tafsilat vereceğiz 

GUrültüyü işiten ve faciayı gören 
komşular derhal tıırbirlerinl haberdar e-
derek, evin lçnide olduklarını pek iyi bil
dikleri bir kadınla dört çocuğun enkaz 
altında kalmış olduklarından şUphe et-
memişler, nahiye halkı derhal kazma, kü
reklerle kaza yerine koşmuşlardır . 

"Erzurum gibi bir yerde kurulması 
tensip edilen bu gaaetenin çıkmamasına 
ait hareketsizliği çok görecek kadar sami
mi bir inkisara sahibiz ... 

Okuyun, tekrar okuyun. Türkçedell 
Enkazın altından gelen iniltileri de bil(i hamuleniz bu cümledeki mana)"I 

işitince, varkuvvetıerile ç.alışmağa koyul- sezmeje klfl celmiyecektlr. işin acıldı 

muşlarsa da, ilk olarak çocuklardan biri- tarafı bunun bir &azetede yamlmaş ve ya
nin cansız vücudunu ortaya çıkarmışlar- zının bu uiınıt hüviyetlle erun umu
dır. miyeye arzedllmek cesaretinin gösterilm .. 

Birinci çocuğun cesedini ikincisi, o- olmasıdır. 
nu da üçüncüsü ve dördüncüsü takip et- Bu memleketin kültür iflerinde bu 
mlş ve yavruların çökür.tüyU mütee.klp kadar laiibalill(e artık &ahammülü yoktur. 
feci bir tarzda hemen ölmUş oldukları gö- Etkin umumiye her gün bir nevhevesln 

tatmini bahasına rencide edllememelldfr. rülmUştür. 
Yamıak bir kljlt kalem, bir heyecan lt1 

Mahmut Çavu.,un karısı da ağır ya- de(il, bir umaml kültür lfldJ.r ve bu sen .. 
ralı olarak çıkarılmış, fakat kadıncağız yeye henüz ıelmemlf olanlann susmalan 
da bir saat sonra son nefesini vermiştir. 

1 
._ __ ._ f t"--ri ieabıdır 

memleket n yü~.. men aa n:: • 
Kaza bütün nahJyede ve civarda bil- Jlabadır PÜl .. G El\ 

yük bir teessür uyandırmıştır. Kazanın 
neden ileri gelcllği ar1l4tırılmaktadır. 

Muşta Atatürk heykeli Yılbaşı balosu 
Muş, 11 (A.A) - COmhurlyet 

meydanında kurulan Atatürk amb 

&enı,ıetııecektir. 

dQn ötleyin merasimle açılmıştır. Bu 
münasebetle COmhurlyet rejiminin kı· 
sa bir zamanda memlekete getirdi· 
aı lyllk ve faydaları tebarQz ettiren 

•••••••••••••••••••••••••••• beyecanh nutuklar sOylemi,Ur . 

ller sen" oldut)a olhl, hu 
St•ıw df' )'llhaşı {)f'C't•si Kızılay 
eeml)·.-u mt>nfaaUnt• hii)'Ük bir 
btdo \'t>rilt•('(•ktlr. nu )'ilki ba
lomm dlyt•r yıllara nazaran, 
daha güzel \'e etjJenc.eli olması 
bilhassa t11omın ••dllN•ekUr. 
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Yedi yüz ton 
tohum hazır 

12 yaşında bir 
kaçırıldı 

kız 

Te1nizlenınis ve ilaçlann1ış Hınıs'ın K~raağaç köyünde 
olarak ilkbaharı bekliyor bır vaka · 

Erzurum vilayeti saha itibnrile ne 
kadar geniş ise, umumi ziraat bakımın
dan da o nisbettre geri kulınış ve ihmal 
edilmiştir. Erzurumda, bağ"cılıktan başlı

yarak, ziraat aletlerini fennileştirınek ve 
toprağ'ı hayvan gnbrelerinden başka un
surlarla takviye etınel{ işler:, mevzif de 
olsa, esaslı surette nazarı dikkate alınıl-

Hınısın karagaç köyünde bir kız ka-
çırmağ"a vak'ası olmuştur. Molla kulaç 
köyünde Ali oğlu Emruş arkadaşı Şamil 
oğlu Kako Şamil köyde Ferhat o~lu 
Fazılın 12 yaşındnki kızı Hasrete göz 
koy.nuşlar ve kızı kaçırmağa karar ver
mışlerdir. Nihayet iki arkaclaş tertibat 
almışlar ve kızı kaçırınağa nıuvllffak ol
m !ardır. Aranmaktadırlar. 

m~b~ p k 
Uzun harp yıllarında bir çok sebep·· era ende erzak fiyatları 

lerle tohumlukların b:nulınası ve ahır Kilo üzerinden Sacle yağ ,kilosu 62, 
gübrelerinin zaruri olarak mahruka ta Zeytin yıığı fıO, Kaşar peyniri !50, Be
kullanılması ve elde de toprağı kuvvet- yaz yerlt peynir 25, lkuı uş. Yumurta 1 
lendirecek vasıtalar bulunmaması ynzün- kuruş ( Ad~di ) , siyah zeytin kilosu 50, 
den, kemiyet ve keyfiyet itibarile en bü- Siyah ze~tın Yusuf eli 20, Çay 35C- WO, 
yük hububat sahalarından biri olan Er- Kuhve 12<>,. Şeker_ kesme 84, Şeker toz 

_ . 32 , Odun .3 Koıntlr 11 Oazyağı 20 
ZJruml·, bugun nz ve keyfı~~tce de bozuk 1 Sııhıııı 47, H~s etmek ıo,5, Bugdııy un~ 
mahsul almağa sevketmiştır. 11 , Pirin~: 22,5, Bulgur 7 ,5 , :Maknrnn 

Tohumlukların ıslahı işine Ziraat Ve· 27,!5, Patates 4, Fnsulyu (kuru) 11, 
kalelinin verdiği motörlü Selektör ve Vi- Nohut 10, Mercimek 6,5 , Soğan (kuru) 
layet bütçesinden nlınan Triyör ile baş- 7, Koyun eti 22 , Sığır eti 17 ,f> , Tavuk 
!anılmış bulunmaktadır. BugGne kadar 20 kuruş · 
100 ton tohum yıkanmış ve ilaçlan- «Erzurum» gazetesi 
ınıştır. Şehrimizde haftada bir intişar et-

Makineler koylünün ayağına kadar mekte olıın "Erzurunı,, gazete~i vilayet 
götürülmek suretile bu işe layık ehem- makamının emir ve tensipleri ne 
miyet verilmektedir. Bazı mıntakalarda 27-10 93i tarihinde son sayısını çıkar
yeni sene ilkbahar tohumluğun~n temiz dıktan sonra neşriyatına uihayet vermiş 
ve ilaçlı olarnk ekilmesi temin edilecek- tir. 
tir. ---------------

0 Q Ö U 
i\ıleraklı çiftçilere verilen 

pulluklar 
Çiftçilik işlerine merakla sarılmış 

olan köylüye hükümet yardımlarını esir
gememektedir. Bu sene vilayet büdcüsin
den mükafat olarak 20 Pulluk ve 30 kı
rem makinesi parasız olarak dağıtılmıştır. 

J{imyevi gübre 
kullanılacak 

Topraklardaki ğıda noksanlığını 
kimyevi gübrelerle telafi etmek için yer 
yer analizlerine başlanmıştır. 

Fenni kovanlarla arıcılık 
Vilayet ziraat müdürlüğü arıcılığa da 

ayrı bir ehemmiyet vermektedir. Bu hu
susta hazırlıklar vardır. Bu sene fenni 
kovanlarla Çiftcilerin aııcılığa olan rağ
betini arttırmak yolura gidilecektir. 

• l 

Oç tahsildara işten 
~ı çektirildi 

Yilnyetcc görülen lüzum üzerine hu
susi muhasebe tahsildarlarindan üçüne 
işden el çekd~rilıniştir. 

Abone tarifesi 
Seneliği 12 Lira 
ı\ltı aylığı 7 ,. 
UÇ aylığı 4 

" Bir aylığı 1,50 ,, 
ECNEBİ MEMLEKETLER 

Seneliği : 24 
Altı uy lığı : 1 ı<• 

ı.tra .. .. 
iLAN T ARİFESi 

8 nci sayıfa<ia smlt~nıi 25 Kuruş; 
7,, n ,. flO ,,, 
6 n ,. ,. 75 ,. 
5 ,. il • 100 • 
4 .. • 150 " 
3 .. •. .. 200 " 
2,, "2.50,, 
ı .... ,. 400,, 
1l~n verecek kimseler DOÔU Gaz~ 

lesi İlfllre MüdQrlUğnne mllrncaat etme
lidirlıw.. li)evamlı iHlnlar için ' husııst 
tnrife tatbik edilir. 

Kırmızılı illlnlnr<la tarife hir misli 
fazlasile alınır. 

Mürettip --
.... --istiyor: ·uz 

Maaşları iktidarlarına • ~öre 50 
ile 60 lira ara. ında ~mak üzere 
matbaamıza 7 mürP " l kt 
İsteklilerin Gölba~ d·"Pk. a ınaca ır · 

a fi ı idarehane
mize müracaatla r 

.ı. 

DO G U 

Arazi tahriri 
cedvelleri 

Dün üç yüze yakın evrak 
tetkik edildi 

Arazi tahriri komisyonlarının yap
mış oldukları tahrir cedvellerine vaki 
itirazların İdare meclisi tarafından tetkiki 
için hususi bir komisyon teşkl edilmiş 
ve bu komisyon dün Vali mauvini Hilmi 
Balcının reisliğinde toplanmıştır. 

Sabahtan akşama kadar devam 
eden bu toplantıda Uçynze yakın evrak 
tetkik edilmiştir. 

Vilayet İdare heyeti de diin toplan
mıştır. 

Posta günleri değişti 
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DOGUYU TANIYALIM 

Rizeli demek denizci ve 
ticaret adamı demektir 

Rizede meyvacılığa, bilhassa çay ziraatine 
büyük ehemmiyet verilmektedir 

Rize i\Julıabrimiz ya.zıyor: 1908 senesinde tabedilmiş "Black Sea 
Karadeniz iskeleııeri arasında en cazip Pilot,, kitabında Rizenin dahile olan yolu 

ve sevimli bir manzamsı t.ulunan güzel luı.kkındaki yazıyı aynen buraya iktibas 
ve şirin bir kasal,!1. Riz ·r. Kasabanın do- ediyorum: 
ğu tarafıııda kfıin "Askros,. burnundan 1- Yolları: 
tiblıren batı tarafına doğru "Piryos,, tabir The roads from the tovvn to the inte-
edilen fenerin t,'.llğnduğn buruna kadar rior are not practıcable for vehicles. A 
üç deniz mili uzunluğunda ve bu iki burun high road to Erzerum viA Ispir, is under 
mevhum bir lınt ile birleşt.'.i.rlldiği takdirde construction. in Vinter snovv prevents all 
mevhum hnttın ceıınbuna doğru hemen commiunication. 
hemen bir mil derir.llğinde bir koydan i- "Kn.rnaeniz kılavuzu,, adını ta.~ıyan 
baret olan şehir on sekiz t ,in nüfusu olan cu kitaptan aldığım parçanın tercllmesi 
Rizedir. Sahilden itlbaren arazi yavaş ya- şudur: 

Kış münasebetile posta günlerr 
ğıdaki şekilde değ'iştirilmiştir: 

aşa- vaş ve bazı yerlerde· birdenbire dikleşerek "Kasabadan içeriye doğru yol, araba 
kasabanın arka ta1·afındakl yeşil manza- ile geçit vermez. İspir tarikUe Erzuruma 
ralı dağlık ara:;,iyi teşkil eder. büyilk bir yol hali lnşndadır. Kış mevsı

Rize ahlisi her Türk gibi cesur ve çok mlnde kar biltün nakliyatı meneder.,, Tl\.\BZO~B.\,' 

Geliş çalışkandır. Arazi dar ve dağlı'k olduğun- llma1,ı: 
Cuma 5,45 

Gid~~ 

Cumartesi. 
Pazartesi• 
Çarşamba. 

'20 dan halkı ziraatle pek iştigal etmez. Se- (Arkası 4 iirıcıi snyıfadn) 
20 nenin bir çok gün1erlnde, hususlle hasad -----------------Pazar 9,45 

Perşembe 1,45 

Polis ,-nJrnları 

QEN1M 

Korku 

GÖRÜŞüM 

ve fayda 

20 mevsimlerinde fn~a yağmur yağdığı için 
t.uğday ekmezler. başlıca gıdaları mısırdır. 
Rize, meyva memloketi olabilir. Mandarin, 
portakal, şeftali, muhtelif cins armut, 
kiraz, elma, üzürı:ı gibi meyva yetişiyor. 
Uzilmün cinsi iyi o mayıp ıslah cdilme·k 
ister son zamanbrda fındık ve çaycılığa Aşkaleninin Sarpduran köyünde: Mahallelerde hırsız 

kadınlar 
da büylik bir ebronmiyet verllmektedir. - En bUyUğUmOz [kimdir? sualine 
Cumhuriyet hük'O.metlmizin bUyUk yardı- bir köylU: 

•- mı ile geçen serıe köylüye on bin ııralık' - .Jandarma! lıir diğeri: 
lk" k d Id çay tohumu teV'Zi edilmiştir. Burada çay- - Muhtar! 

1 a ın ça ıklarr eşya cılığın ilerlemenlne ve inkiŞafına büyük Bir diğeri: 
ile yalr .. alandı: bir t?hemrniyet verilmekte ve 1::11 iş üze- - Kaymakam! 

Sünge . KQy\Y.ıden I-lafiL Jtızı ile Rı- rinde ciddi sul'\)tle ~lışılmaktadır. Cum- Bir diğeri ! 
huriyet hüktiıuetiziınin her işte olduğu - Asker paşası! 

za karı~ emıu mahalle aral<aında dola- gibı·, çay yetiş+r.rıımesi lıususundaki azmi- -, "' Diye karşılık verdı. 
şarı~ BÇtk buldukları kapılardan evlere ne de Rizede şahit olabılirlz. • · • Bayburdun Varzah 
~!lP> .ursıı.ltk yapmakla melAf<lurlar. Hır- Rize ahalisi gayet zekidir, bunların · · -- En çok ne'' 
sır kadınlar geçen Pazar günü Şükrü bir çoğu maiJletlerlni, yurdun diğer kı- ,.,.,15 

ı O 1 
line dfyebilirimlb-

oğ' u sınan, Şerif. oğlu N.ediııı ve Beh ül sımları ve huımsile denizcilikte tedarik Ö ~050 
oğlu. lhstın.ın evlerine girerek bir çift las- ederler. RizeUlerin hemen hemen hepsi - knzn!.'6S7~ 
tlk. bir baş örtüsO, bir kadın terliği, bir denizde ve denizcilik işlerinde çalışırlar ve lspirip • 14·62 

yasdık kılıfı çamışlardır. Hırsızlar elle- GalışmıyanJarı pek azdır. Bu sebeple yur- de bana ; !~::: l 
rindekf eşya geri alınarak Adliyeye dun bil tün kıyılarını geztnlş, ticaretle göz- dereye h r r.:'- "• ..... 11111 

vermtşlıerdir. .lerl açılmI.? insanl2.Tdır. Köyltilerinin er- yor, köylO.ler nenw ~tlayıp evvela 
kekteri memleketin diğer kısımlarında ve ineği kurtarıyorlar; sıra kadına gelin
kadınları da köyletinde çalışırlar ve ye- ceye kadar zavallıcık boğuluyor." r·a.ntl:ırı 'kıran sarhoş 

Hüseyin . oğlu Hasan adında biri ev
velki , a1,.ş_-aın Y..afayı iyice tüt+üledikten 
so~ra ıı mt evlerin bulunduğu mahalle
ye gi,de-ek, camları kırmağa başlamı.şbr. 
Sıırlı~· Hasan yakalanarak Adliyeye ve
rilr ıı\ştir. 

1\avua 
Mehmet oğlu Salim ile Muharrem 

oflu Sıddı',: anı~ında bir meseleden kav
ga çıkmış .. Salim Sıddıka söküp hakaret 
ettiğinden. tahkikata başlanmıştır. 

tiştlrdikleri mahsulleri kendileri pazara şu • halele köyOmllzde telAkkilerin 
getirerek satarlar ki. kadınları, hatta ço- yerleşmesinde en iblidat şartlar, yan 
rukları bile alışveriş işlerinden anlarlar. "korku ve fayda" hilkim olmaktadır. 
Yurdun her tarafınıda olduğu glt,ı Rizede çunkU köylOııUn ruhf hayatına mU
de asayiş pek mükemmeldir; hatta alela- essir olabilecek diğer Kültürel veya 
de zabıta vukuatı da yok gibidir. soysııl kuvvetler ve görenekler hennz 

Kültür işleri: 
İl merkezinde Uç ilk ve bir orta mek- ortada yoktur, 

tep vardır. İlk mekteplere devam eden Mektep yoktur Gazete gelmez. Gel
okuyucuların adedi 1200 küsur ve orta se ele okuyup yazım enderi nadrattan 
mektebe devam ~denlerin miktarı üç yü- olduğundan açılıp okunamaz. 
ze yakın olup merkezin·niifusuna nazaran Yol yoktur gelip geçen olmaz. Ge
llk mektepler pek azdır. Okumaktan !ip geçsede işi vardır, hal hazır sora__. .. _...I mahrum çocuklar vardır. İlk mekteplerin maz. Bntnn ibtidai hüviyetine rağmen 

l ... A ... ...---k- •• -giyen ihtiyaca yetecek derecede ziyadeleştlrll- köy sağır, kör, mUteassıp bir ınuhara-
VTUpa umaşı n1esı· ı"ın ııususı muhasebenin varidatını 

1 
.. zakllr değildir. 

1 ad:am Sırtında hami- çoğaltmak lA.zımdır. RiZc bir kazalı bir Elverirki, görsün ve anlasın. 

k d 
t vilayettir; bu sel:~pten hususi muhasebesi Halk terbiyesinde daha cezri ve 

t 
uetsizli amgaSl aŞJ- 1 zengin deö-ildir. Hinterlandına yolları J ı 0 esaslı adımlar atmamız bir zarurettir. 

Y
or demektır. . yoktur, yolsuzluktan dolayı bittabi ihra-

l lcatı da azdır. Elimde bulunan ingllizce R. Fethi TAŞK/ll --~"''""·"-·~"""~~-~~~~~~~=~~=~~~~-==~~=~~=~~==~~==~==~~ 
- --=-=======:..===-== -- ---=--~ -- ---- oldu .. Ondan nefret ediyorum. 

Edebi Tefrika: N o. 9 

Genç kadın beycanlı bir hareketle yeri1 

sh-ah defteri alıp göğsUnUn Uzerlnde sı• _,dtm \talktı. Küçük 

I "tf' ı D dı' J lu tutarak: - .. u ı. e • 
Avukat hayretle onun telaşlı tını· 

leri ile elindeki defteri işaret ettf .ın ~}\kıyordu. Hacer göz-

- BUtyor musun Lütfi, bell • • 
mek istediğimiz şeyler var. ..l bu defterde benden Oğren-

İbrahlm ı .. utflnin gözler· /, , . . . . . 
parladı. Bakışları defter" , rl flerı ılk gördl\ğll zamankı gıhı 

- Yttni ne demr· "'e olduğu halde ynvaşca: 
- Ferda b\J ..... ı( • lsllyor, sun uz? Dedi. 

defterden bı>' ~a .1~lı :mahkemede benimle konuşurken bu 
ledi ve r · u:::~tı .• Orıu hafta içinde kendisine getirmemi söy-

jı. JK .. ~ .ı. ~ma dair vııaclaldı. 
, _,rahim Lu ,fi ~ÖZ!"eri hahl defterde: •Ya 1..,, diye, mırıl· 
dandı. Genç t~Hl lffirder.hire koc:asının kttrşısına dikilmişti. 
Gözleri ate· i 1g~'bi yan.arak kat'i bir bıvıria: 

- Ben bu 'defteri okuyaca~ım I .. ütfi ! Dedi. ~iadem ki Fer
danın ınr .tntı .. ati i(lin (>nun söyıemetlikleriru· öğrenmemiz U\zım. 
Öyle i~e Ir'"ôtn bir iş olacak ama, ben hu .httreketten çekinmi
yece~im ... Kendisine defteri getirdiğim zst'nan suçumu itiraf 
ederim., belki bana çok kırılacak, yeter ki bu defter elimize 
onq lf:urtarac-.ak delilleri verebilsin, ben ht:r .şeye rnzıyım. 

lbrnhlm 1 .. 0tfl~ ·karısının dediğini yapacağım halinden an-
lamışb. Pnkat bnmun 1''erdada yapacağı tesiri düşünerek 
adeta UrkUyordu. Emin olmak ister gibi ya\Vaşcn sordu : 

- Demek okııyacaksın ! 
O nç kadın "'Evet ,, demek ister gibi ba~ını salladı. Buyuk 

si~ııh gözled alev alev yanıyordu. Yü:d\ sarann•ıştı. okuyacu
~ı şeylerin Qrtnya çok feci hn.klk.atler çıkarnın~mdan korkar 
gibi bir hnll vardı. 1brahlm Lül.O ynvaşca Onun yanından 
uzaklaştı. Ve yurvarlak bir maPJanıı1 1\zerinde dQran sanla 

baktı. Onlkiye geliyordu : 
- Ben yatacağım, diye mırıldandı. . 
Genç kadın yine divana uzanmıştı. Başının altına bır yas· 

tık yerleştirmekle meşguldü: 
_ Sen git yat, diye cevap verdi. Ben defteri okuduktan 

sonra gelirim. Sabah Ferdaya t:;tediği boyalarla beraber gO-

türtıp vereceğim. 
İbrahim LUtfi kapıya doğı•u yörl\dü. Sanra birdenbire geri 

dönerek: 
- Aman 0 boyuhu-ı unutma! Dedi. Geçen gün gönderme-

~ i gec ikdirctiın diye adeta bana kırılmış. 
• Sonra omuzlarını silkerek sözllnU tamamladı: 

- Çok garip bir kız bu! Senin dayı zaden ne tuhaf! 
Yaptığı resmi de kimseye göstermiyor. Hastu bakıcılar lçeri

vi girdiği zeman hemen üstnnn örtnyormuş. 
• Hacer gözleri yaşlanarak cevak vereli : 

_ Zavallı yavrum. Bu haller başına gelmese idi, bu se· 
ki Avrupa Konkuruna girecekti. Belki· de kurtulucağını su

ne boş bir ümidle gizliden gizliye konkur için çalışıyor. 
nıp . d. H tt 
Kim bilir, herkes onun kazanacağından emın ı. a a şu 
melun Akit Cemal blle .. 

İbrahim Lütfi gözlerini açarak hayretle karısına baktı : 
- Niçin ınelun diyorsun? Davasından ferağat edip, Fer-

daya şüphelenmediğini söylediği 1çin mi? · 
Genç kadın yoznnu buruşturdu : 
_ Ne oluı·sa olsun Ferdanın ha.yutma karışması bir felaket 

- Sen bir şeyler biliyrosun galiba ... 
Gene kadın güzlerini başka bir tarafa çevirerek cevap 

verdi. lbrahim Lütfi onu dikkatle sUzdO. Sonra kendi ken
dine bir şeyler mırıldanarak ağır adımlarla salondan çıkıp 

gitti. 
O gittikten sonra Hacer bir müddet arka Ustu uzanarak 

düşllncell bir halde kaldı. Sonra birdenbire yerinde d~ğrııldu. 
Siyah kaplı ktıçük defteri heyecanlı bir hareketle eJıne aldı 
ve yine yerine uzanarak defterin ilk yaprağını açtı. lri siyah 
gözleri merakla parlayarak okumaya başladı. 

İl{İN C t l{IS IM 
J•('l'clnuın nertc-ı·i 

Bugl\n yemekte dedim ki : " Ben hatıralarımı yazıyorum ar
tık .• Hacerin nişanlısı 1hrahim LUtfi güldü: " mes'ut insan~a· 
rın yazılacak şeyleri olmazmış, yoksa bedbaht mısınız . ,, 
nedi. Onn cevap verecektim. Halam söze karıştı: "Bu da ne-

reden ııklma esti Ferda?,, Dedi. Haceri işaret ettim : •Senin 
kızın aklıma getireli Halacığım, dedim. Onun da aklına nere· 
den esmiş bilmem. Banu maroken kaplı güzel sizah bir def-

ter hediye etti. Haccı·: " Bak sana ne gnzel bir şey hediye 
ediyorum, diye ~Ulıniye haşladı. Artık ?.ütün başından ~eçen 
şeyleri orayn yazarsın, ihtiyarlıymca guzel geçmiş haclısele-
ri okur, memnun olur:sun .. Fenaları ela ... ,, 

Hacer birdenbire sustu ve kaşlarını komik bir tavırla kal
dırarak: "Onları okurken artık ne yaparsın orasını bil.meın. 
dedi. Hıılam ağır sesle: " Allah fena yazdırmasın ,, ılıye mı 

rıldmıdı. 

- Arkası ' var -
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14 Birinci Kanun 1'1~7 
D O G ll 

EN SON HABE RLE_R91 
Spor Kurumunun 1 Avrupada askeri tamaslar 

yeni kararları bugünlerde fazlalaştı 
1 t b l 12 [Hususi muhnbiri-
s an 11 'To k Spor Kurumunun Budapeşle, 12 (A.A) Macar Har- lantısında bulunmak nzere Pragn hll· 

ınlzden] - r bl l R d R k t . ti . ohim kttrurhtra göre ye nnzırı generl\ o er omnya re et e nuş r. 
aldıAı yenı m 

1 
·ıı- ko ' hareket etmiştir. Polon\"u lla\"a limııancl:ııu 

bundan sonra ter . ene mı ı me Iİt.•rllıw cıidhoı· 
ile harlc· guruplar ura"tndtt şam- nonwn Erli:'uuhaı·hi ye• ? (A.A · 1, ı ı 

l d ·1 k · Vurşova l.... . ) - o onya lll· 
plyonıt mu~ ıır111n evam ectı ece tır. Hc•lsi Pr:u.~1·cı:ı i' k t ı n 

lk . k k · \"il kuv,·etıer umıı anı generıı nıı-
ı sene ur a ar aya şampıvon çı- . . 

k 'lir kU t r· d kt·. Bnkrcş, 12 (A.A) - oınanya or- yiskl kamını snnıcle Almanyayı res-
r-rır kU h .. d ki gurup· t.:ulurı Genel kurmny Başkanı Knçnk men zıyarelle Berlıncle beş gnn kn-

1

1111 mı ıne er ı e ece ır. . . 

1 1 ıne arıcın e Anlat erkAm harbiye heyetleri top- lacaktır. 
lıua hirer antrenör gönderilecektir. --=-----------------

1 SIVASAl 
Yugoslav Başvekili 

Romadan döndü 

F ra ns ız Hariciye Nazırı 
Atinaya da uğrayacak 

lstımhtıl, 12 (Hususi muhabirimiz· 
den ) - Fransa Hariciye Nazırı 
Delbos'ıın Ankareyı ziyarete gelirken, 

Belgrat 12 (A.A> - Fransa Ha-
riciye Nnztrı n~bos dlln akşam sa-

d t t • · . 1''ransız lfaricize nnzırı ınış ve hararetle. karşılanmıştır. 0-

at 20,30 da Yugoslav toprakları· 

na girmiş askeri, mali ve ml\lklye 
erkAm tararınctttn karşılanmıştır. 

Yugoslav Başvekil ve Hariciye nn- Ati~rnyi da ziyaret edeceği bildirllmek
zırı Stovadlnovlç Romadan Belgrada ltectır . Oelbos hu~ün Belgrada var-

nv e c mış -.e · rndnn Prnga gidecektir. 
Delbos'u lcarş1laımş bulunuyor. ----------------------

Stoyacliııovi<· ltalya Hariciye ıı~zırı Z A H U R İ B İ H C E V A B 
kont Ci)·r.no'nun geçen Martta hal) mı-
Yugoslav nıuuhedelerinin imzası mnna· K d b • d 
:~=~ıı:.,:~~~da r•pıı~ı zırareıı ıaııe ' ars, g~zetesiD e JZ en 

3 

Tnrihl 
tt•fı•ika 

-H-

Harb vaziyeti Mecliste 
hararetle görüşülmüştü 

Vükela Heyeti Meclise çağırıln11ştı. Mebuslar hükfın1etin 
harb siyasetini ve ordunun umunıl vaziyetini anlaınak 

için nazırlan sual tufanına tutn1uş1ardı 

Neşredilen resmi tehliğe nazaran, b h d b • t 
Romacta ltalyan \'e Yu~olav Başvekil· a se en ır za Muclisill hnrh ıııııiyelini fı(ire11i11ce serseme dönnıfişlü ... 
leri siyasa meselelerini umumi şeklide 

1 

. . 
tı Bıızt kerumet:sahiplel'i de, Moskof nl\fuz ve munevı huk~miyelı_!_uahv2ıur.: 

gözden geçirl'ıiş ve noktaı nazur tan ordusuna (Veba illeti) arız olarak bir Bu ıııe. ele, bir lınyat ve haysiyet me-
~ıue iktifn etmişlerdir. ıı h ld "b. k ·ı . d ek ete Ankıfu. ı.J,tazeteleri, Yugolav nıwve- ıel' a e Onun gı l arı erı 111emnun e ec gaz ri\'t\\'ete nazaran yedi gUn, diğer hir sele idir. 

~r gelniış~ Hariciye nnzınnın Orta Çıkarılacaktır, elverir ki okusun! riva)•ete nnznran yetnıiş'.gnn zarfmdn. Diye bağı~<mtk. harp nleyhtnrlımnı 
~ ....... -..... -.. w·-~ dan 1bı. bir tek nefer kalmayıncayn kadar kı- fskl\t elmişlerdı. 

ra ~acldl\m eden hn nlurak, ordunun kl\milen ınahvolnca~ma . O zamana kadar hitnraf kttlımlar 
klyo mel wm vermek Is- 8 tnrihli "Knrs,, gazetesini, Liseclel 'mı~1ır, mııkineniıı kurulması uzıın snı·· dair (manevi ihbar) vukun geldiıtlnden bıle urtık harp cereyıınlarına kımşarıık: 

ler i" ı e~~ - g~çenlerde vaki olan bir clnıı'.'eli gayet mnşto.r. Gayet t.nbfid. Irki makineyi ga- E t 1> lk 1 . '·i l " ~ ı k l ı bahsediyorlardı. - ve·· :>U ·an_ nıese es1,~ z ~~ 
_ :ı1i..11ralıll'l\J· garip ve ashna hl~· bir suretle uyma· zetenın ınuhamr crı uracıık eleği d r• lşe. snray kıtdınhm hile karışıyor- için şeref .. ve namus meselesidir. Artık 
ne arpan bıı ım hir tıu·zda yazdığı için, talebeler ustalıtr kuracaktır. Onlıır ctıı kurmnğa d" il U ·u . h"t . r H k 

n Y _ •• 
1 

1 muvaffak olınuşlıırchr. Eğer hu kurulma ciu. Harem <lniresinrle, ml\tema ıyen, su 1 ~ı erı . ı. nnş ır. arp etmeme 
h~ill.:\..ılıuahe· ııhp okuynrnk gOlO~ımıJ.er ve hıze c e 1 ml\ddeti uzun sllrmUş~e; hu knhahat no- görl\len rnylardmı 'e hnnlurın tnhiı'· ml\ın kun ı de~ıldı "· 
l; eJt:ııs· yollnmışlur. O nüshada ışlere vuk~ıfu ğııyu teknisiyenlere sevdirememiş olan terinden hahsedilivordu. Hemen herkes, Demi~lerdi. . . 

~·-' ~ı .s· olııuıyan bir kalem "Doğu. gazetesıne Doğu mnnevvcrlerinin, ynni hirnz- bu rllynlurn ve tabirlere nazarnn, şayet Bu buyl\k meclıs, taına~ıle harp 
mtia't.~~ • 'ltıı.r. .... yı de bazı tar·ızler \'81>1'-'0r 1 'b" 1 1 b 1 tl k f ·le ııeti taraftarı olıırak ınUzakeratını ıkmal et-ı-ıtır• ""Y• · ., · da "Kars gazetesinde kıı em sallı 1 o an mu ıare e o ursa, mu u a ıa eı · . • . 

lcendllerlne kazandırmn bıkımından Tenkit ve tarizlerin hüsnn niyete bu zatınd~r. 
1 

. d . ö U l\ d ımştl. 'ı ıılmz meclıs dağılır dağılmaz, 
J>OyOk bir adım telakkı. ediyorlardı. Sto· uy"'un olanlannn biz hı"'" bir -y diye- .. i C h ee eneceğın en eımn g r n yor u. Maliye Naz n (Mösyö Golo\ln) derhal 

,; v Y- ti - ·oo~u. gıtzetesı ıç n • um u- Ayın zamanda hnlk arasında da . . '. • · . · ' 
~adlnoviçin. Romayı zıyaretini ise, ahi· meyiz. Fakat sabrlann arasında garip rlyet,, gazetesinin baskı makinesi gibi bir i et d"k d 1 . it"l" , d Bir gece 1stifanamesını ~ ıtzmış, Çara gönder-
111111 ikt 1 b r ttdım olanık tP.lakkı erli ı ı k ct"ldi i i"i gar P e 1 0 u ar ış 1 ı~ ur u. : misti. • 

'i ne 1 • ve beğenmediğimiz bir haleti ruhlyeye mak ne a ma zımne 1 ğ g u ınOm· Sultan Mıthmut; mezarının l\zerlndekı · . 
)'Orlar. tesadl\f ettiğimiz içindlrki, bu mecburi kün değildir. ÇOnkü gazeteciliğin aza- sandukayı fırlatmış, bir tarafa atmıştı. Çar. Aleksandr, hıç tereddot. etme· 

ltalyan gftZP.teleri hu husustaki fi· cevabı vermek lüzumunu hissettik. cık ne olduğmm bilenler, *Cumhuriyet. S hl i tn b . . tOrbedur hu den bu ıstltayı kabul etmiş; yerme bir 
baskı mttkinesinin en aşağı elli bin lira a~a ey n r _ e~eM gıren . ' başkasını tayin eylemişti. 

kirlerini ~u suretle tebarüz ettirmekte- 1 - Evvela • Dogu .. gazetesi Erzu- halı aörOnce duşmuş bayılmıştı.. . Çar·, artık karşı."'ına çıkac"" her 
i l k k k kıymetinde olduğunu ve onu işletecek "" " CU\ 

d rler: rumun imar sonuncu o ara çı mama · Gene bir gece, Sultan Selımın tur.· maniayı vıkıl> devirmeyi kararl .. şbr· · · 1·1 iş ete d r> 1 .1 b 1.. elektriğe de Erzurumun hennz kavuş- ., .. 
. Yeni hiç hır şey ıınza ec 1 md 

1 
· ta ır. " oğu. E~urumun c eğı ' 11 un mamış bulunduğunu derhal akıl ecterler. besinden, korkunç bir nara işltilmiştı. mıştı. işte; Bu kati karar neticesidir ki; 

glldır. Bu sene 25 martta B~lgrad a m· doğunun gazetcsıdlr, Vd .O~ğuda başla· 7 _ *Kftrs,. gazetesindeki yazımn Ertesi glln tnrheye giren türbedar, san- ertesi gUn Hariciye nazırı Prens Gor
zıtlanan slya~t ve tktisa.dt ıkl anlaşma, yan knlkınma hnreketlerının bir netice· son satırı mn manasını TOrkç·e olmm,ığı dukanın knpağnn dimdik glirere~. koş· çakofu sftraya celbederek son tallmabm 
iki memleket arasındukı arzuları tahak- sidir. için anlayamaclık. muş, ıırkadaşlarma haber vermiştı. vermiş.. Ondan sonra da • ultm çifte 
kuk etUrmeğe kafidir. Bu anlaşmalar 2 - "Doğu,, mın yl\ksek diye Son söz: "Doğu. bu zatın istediği "Fatih Sultan Mehmet ise, n~· gece kartal armasını taşıyan - hususi tirenine 
ltalya He Yugoslavya arasında yeni bir tevsir edilen tahsisab yoktur. Bu gaze- gibi, bugUn ancak dört sahife olarak üstl\ste baş tnrbedunn rn~·asına girmişti binerek, doğruca Kınında. (Livadyu) 
münasebet ve menfaat birliği yolunu aç- teye naklen devlet tarahndan 40 para çıknfttktadır. hk nUshamızda bu tcvak- Fatih Uç gece, hemen hemen uynı keli- daki yazlık sarayına gitmişti. 
mıştır. Her iki memleket arahmnda çik· sarf edilmemiştir. Yahnız VllAyet ınatba· kufuıı sebebldl bildirmiştik. Şimdi de he- meleri 'Söylemişti. "'"' 
ınası mnhtemel bir lhUU\h harbe müra· fünnın bazı makineleri •Doğu .. gazete· men şunu söyliyelimki: 8 sahıfe olarnk - Yedi ,•nz bin şehit ile hazır bek· Arndun tam on sekiz saat geçer 
racaat etmeksizin halledeceklerdir. Her sine kiralanmıştır. üst taraf varidatı ela resimli ve mllkemmel bir tarzda çıkma- liyorıını. Ne· duruyorlar? .. Niçin Mos- geçmez, Senpetersburğdaki Osmanlı se-
lkl taraf birbirlerinin hOduduna mOte· satıştan beklenmektedir. sı ç·ok yakınlaşmıştır. . . kor hudutlarını çiğneyip geçmiyorlnr? .. faretine şu açı nota gelmişti: 
kabilen hürmet edeceklerdir. Her iki 3- Buyuruluyor ki: Bu gazete, yok- "Kars .. gazetesi muharrırı hiç me- Bizim ruhmıivetimizden sıkılıp utan· [Hu,.yn h0kl1ıneti, Babıall fle barış-
memleketten biri ınuhaseme~·e sürnkle· sek tahsisatı olduğu ve Oç dört tıtne de rak buyurmasmki, ynksek Ucretli diye mı ·orlar mı? · ımık ve uzun bir mUdclet cAri olaeak 
nirse, digerl bitarafiıtmı muhafttza ede- yOksek ncretle angaje edilmiş yazıcıları tavsır ettiği arkadaşları ve m~s~ekclaş- · ~ Demi~li. · .. hir sulh muahedesi yapmak için her 
cektlr. Geçen marttanberi ~er iki mem· bulunduğu halde hennz intişar sahesmn ları parft almasıtlar da, onun g hı kari· " .* • lllrlU çareye bttşvurnıak surelile bllyl\k 
leket arasında ticari mnbadelt. mahsus "-ıkamamı~tır. leri memnun ecıecek gazele \:tkaracuk- lstıınllıılcl0 ·, Y11'11z ~nrııvından. ma- ı · hU n'" ni •et 11. t · · ı .... ~ !ardır. Elverir ki o dn okusun. " ' .ı m s u ~ gvs ermış ıse < e, ma· 
derecede artmıştır. KomOnlstlerle mn- Bu sureti haktıtn görl\nerek yapı- no(a. hıılle kah,·elerine kadar bu dedikodular ttlesef buna muvaffak olamamıştır. Buna 
oadeleye gelince, Yugoslavya ?enUz lan iğnelemeğe de şu cevabı verelim: sürUkleıılp giderken; Bııhıalinin (ret binaen metbuu mnrahhamım, Haşmetlt.'l 
Sovyet hOkOmetlnl lastik etmemış ol- Eğer bu sabrları yazan bir gHzeteci ise ı d ı } cevabı) dn A vnıpa siyaset merkezlerine Çar Hnzretleri; keneli maksatlarını kra 
duğun~an hu hususta söylenecek şey, ko· bilir ki, yOksek Ocretli de olsa, az Ucret· spanya a ta yan gHın1ş; bDynk hayretler husule gelmişti. için, harp iU\mnR karar vermiştir. 
mllnlst er nleyhindekl Uc taranı misalra 11 de olsa muharririn yazıslyle gazete } E.n hUyl\k hayret ve heyecan mer- tlşbu notamn tebliği tarihinden itiba 
Yugoslavyanın da yardım edeceği Oml- çıkamaz, gazeteye her şeyden evvel ' tayyare eri kezi (Sen Petersburg) idi. imparator ren, Hu yn hükumettninHUkOmeli Os-
dldir. makine lazımdır, vesait lazımdır. Aleksanclr; (ret cevabı) nı ahr almaz, maniye ile harp hulinde bulunctuğunu 

işte ltalyan gazeteleri Roma zl~·a- Muhaı'fire istediginiz kadar ücret ş· d" k d 45,... } .. k.... b1\ll1n vUkela heyeti ile kumandanları bildirmekle kesbi şeref ederim.] 
retinl şu manzara altında f!Ostermekte- veriniz, muharrir ı;razeteyl kendi ın1 ıye a ~r .. ..n 1.~ U- ve diğer saU\hiyeltar zatlsn saraya dn· 7 Nisan 1877 Hariciye Nazırı 
<tirler. basıp çıkaracak degildirki, gazetenin met tayyaresi dUŞUfffiUŞ}er vet etmişti. . . (l293) Prens 

1-'rnn~z gaıetelerinin bu ziyarete çıkmaslle nereli mukayese edilebilsin. Romada çıkan Mesacero gazetesi Kurulan ıneclı.ste, en evvel . harı· Oorçnkof 
verdiği mana ise, ltalyanın Balkanlardıt Herkesin aylığına ve ücretine sözl\ ge- ispanya seıbalannda "ltnlyan cesa- clye nuzm son vazıyet ~akkmdn ızahııt O trtrihte, J>elersburgtaki Osınunlı 
ve hususile Yugoslavyada İtalyan nl\fu- fümeden evvel, hu imkanların niçin ha- reli,. ni göstermek ıçın hususi hir vermişti. Ondan sonrn imparator söze sefttrethanesinde sefir olmachğ1 için, iş
zuna yol açmağa calıştıklandır. Şimdiki zırlanmadığmı sormak daha doğru ve sayı n~retmiştir . Bu gazele ltnl- huşlıyarak, itiraz kabul etmiyel'ek ele· lere Mnsteşar Tevfik Bey bakıyordu. 
halde Orta nvrupRyı bırakmış gibi gö· hUsnll niyete nıakrun olurdu. Kaldiki yan tayyarelerinin lspttnyuchı ı;;iıııcliye recede kıtl'i bir lisnnla: Tevfik Bey, hu notayı alır almaz fena 
rünen ltalyn, mOvazeneyi temin etmek buradaki yazıcılar, bu zatın zannettiği kadar hükOmetçiler~ ~it 455 tay- . - Ben, hu~be kıtliyeıı. knrnr ''er- halele şnşırm1ştı... Bu notayı, en seri 
için bu defıı Bnlkanlan ele ul.oak ni- gibi fazla ncret de almamaktadırlar ve yare d~şUrdl\ğOnU ıd~ıa etmektedir . dıın. Her. ~esubyet, hıına mi. vasıta ile lstanbula bildirdikten sonra, 
'-'etindedir. onlann fazla alanının yerinde o azı- Aym gazeteye göre ' lı-panyada nemıştı. . · k kendisi ele, nrkactaşların1 toplayarak, 
·' . . . Y ölen 1talvım tavvarecileri 3;; ldı;:i- O zaman salonda, şıdcletlı ııl tş k ı 

Halhukı Avnupanın b.Dtnn cenubı nın mu~amri. bulunsay~ı •. çoktan eletek dir. ilk · balyan· J tayyarecisl 148() sedaları arasında: Petershurgu terketmejte mecbur a · 
şarki mıntakasında ltalya ıle Almanya- öper, bır tahrırat kt\tlplığıne razı olur- senesi Eyli\lıınun hirinde düşmUş- _ Yaşasın harp .. Yuşnsın Çar... nnştı. 0 

nm iktlsadr bOyOk me.nraatlan vardır. du. dllr . Sesleri yllkselmişti. En hnynk hay~el, lstanbulda uynn-
Acaba Almanya ile ltalyıı bu snhede 4 - "Doğu. gazetesi hiç bir yerde Gazele nynl sayısındıt meşhur Harbe uleyhtar olnn bir kaç· nğır mıştı. 
anlaşnhilecekl~r miclir? 16 sahife olarak ~1kacağmı nan etme- ltalyıın şa.iri o Oa~riyele Danünç~yo başlı zat, sllktlnet tavsiye eden bazı Başta Abdl\lhamit olmak Uzere, 

Df Pf.,OMAT mlştlr. Bu söz dOpednz yalan değilse, nun cin bır mesa1ını neşretmektedır. şeyler söylemek ieteınişlerdi. Fftkat bütün vükela heyeti, hükOınet ricali ve 
-------------~= rahiş bir yanlıştır. Ve eğer yine o sa- vUl<eladan bazılarile - bilhassn · Prens meclisi ınebusan azıdan Babıali tnrn-

11 ........ 1 1 . 1 E d .. y ... e. •r•l•i• .. ımıı ıaı ı1ı1ıı .. kııuıı1ı1ııa .. n •• n .. 
1
•
8 
•• k ... 1 ...... Parllallyllllllkll•u·~·p"e .... k ... o •• y. mak, hr an yazan gazetecı se ~rzurum a 16 Gorçukof, derhal ileri atılarak: fından verilen şiddetli (ret cevabı) Uze-

sahifelik bir gazetenin çıkamıyacağını - iki senedenberi ortalığı velve- rine Rusyıt hüki\ıneti ile hir muhabere 

k 1 çok iyi bilir. parayı bir cebinden di- ı leye veren şu meselede, Çar hukOmetl· kapısı açılacağını .. hu suretle de işlerin 
hudut haricine Çl ar- i) - "Doğu,. gazetesi kullanılmış lslAv unsurlarını kurtarmaktan \'az ge- salim bir mecraya girmesi için vakit 

ki ·· "d' 1 '-'eni bir baskı mnkinesi satın almamış- ğer Cebine koymaktır çerse, Romanof hanedanının ve Çar- kazanılacağını san·mışlardı. ma a ınusavı ır....... ., · 1 tır. ViHlset matbaasındaki makineyi al- 1111111111 .. 1111111111 .. 1111111 .... , hUkOmellnin slavlıır Ozerindeki hl\tnn (Arkası var) 
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Bütün bir ailenin hıncını 
almak istemiş ! 

( Üsfytım J. incide) 

Gece snnt 21 de tren Çirtlik 
istasyanuna varmış, hu iki yolcu orada 
inmişlerdir. Vrttk tefek eşyalarını elle
rine alıp yakındaki Çiftlik köyllrıe do~
ru yUrUmeğe başlamışlar, bir aralık Ta
cettin yorulmuş ve elindeki eşyayı bir 
kenara bırakarnk yolun bir kenarına 

oturmuştur. Bu sırada günlerden heri 
Tncettinl ök'Ornıek için fırsat ımıyan 

Mecit tabancasıı ~ıknrarak arkndan 'J'a
cettine iki kurşun atmıştır. Kurşunlar
dan biri hoşn gitml~ , fakat biri her 
şeyden habersiz Tacettinin ensesinden 
girerek kafasını JHlram parça et H~tir. 
Tacettin hemen orayn cansız yıkılmış 

ve Mecit hemen kurbanının Ozerlne 
eğilerek üzerindeki elli lirayı ve taban
casını alarak Kalender köyOne doğru 

kaçmıştır .• 
Kttlender köyO muhtarı Mecidin 

uzak akrabasmdundır. Katil parayı ve 
tnbançayı ona teslim etmiş, kendbi de 
ertesi sabah kaçmak üzre Hasnııkaleye 

gelmiştir. Fakat daha evvel işden ha· 
lıerdar olan znbita memurlarının elinden 

yaknSlnı kurtaramamıştır. Katil Mecidin 
muhakemesine yakında şehrimiz a:!ır 
ceza mahkemesinde başlanacaktır . 

A vaın kaınarasında 
bir hadise 

Loııdrada Avam Knınrırnsı geçen

lerde mnzakere halinde iken hi<· 
beklenllıııiyen bir hadise yOzünden 

mUzukereler kısa hir mU<ldet inkı
taa uğramışdır. 

Meclisde işsizliğe alt bir kanun 

Jayihası görüşü!Urken, halka mahsus 

olnn yerden birisi ayağa kalkarak 

mebuslara doğru şöyle bağırmıştır: 

Aklı sapasağlam bir ada-
mı daha ne zamana kadar timnr

hancde tutacaksınız ? Halbuki hepi

niz bağlanacak deliler.siniz ve gOyu 
akıllı diye geçinirsiniz . 

Bağıran adam dışarıya çıkarıl-

mmş ve meclis nınzakerelerine de
vam etmiştir. 

DO Ô U 

EÖLENCE 
1 2 :1 4 5 6 7 8 B 10 

liELhlE OY\ ':\'U 

Soldlln Sll{ja: 
1 - Kışin H\zım, doğru yol de~il, 

2 • Uzak, iyi. 3 • Büyük kanın, ova, 4. 1 
Irat, isim, 5 · Kısaltılıp kalınlaştırılmış 
edat, 6 ·Beyaz toz, rakı çıkarılır, 7 -
Harpte H\zım, 8 - Riyuziyede ecnebi bir 
harf, uyağın alt kısmı, !} - Yemin, su, 
güzel sanat, 10 - Ezandan sonrn okunur . , 
mezunıyet. 

Y11karullln aşağıya : 
1 - Küçük eşek, kalın odun, 2 -

Mahsul biçmek . için, insan, B - Yukarı. 
iki harf yan yana, eıhıt, 4 - Irat, taal
luku olan, 5 - Bir nevi hayvan, 6 - Su 
taışyan, hafif rüzgar, 7 - Budala, öküze 
söylenir, 8 ·Nakit, 9 - Postncı, renk, 10 -
Keyif, titremek. 

General Otomobil Lastikleri 
ve 

HER NEVİ ŞEKERLEMELERi 
Taşmağazalar 16 N o. da bulabilirsiniz. 

DOGUDA 
Ç İ N K O_ G RAFA N E 

Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etmek 
üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, n1ektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirsiniz. 

rr-..,.-..,.-..,.~~ ı 9 3 s Y 1 ıbaş 1 ~~~9i') Rizeli demek denize· 
~~ Hava Kurumu Büyük Piyango~u ~~ demek ve ticaret 

1 

>> B Ü y o K ı K R A M ı y E s 1 ·~\ demektir 

• 
Artık lstanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

?t Aynca: ~~0~~~2~~~. 7!.;!~:.~:r ~:ooo, ao.ooo $ 
\~. 2).000. 15.000 liralık ikramiyelerle ~oo.ooo ve l oo.oou liralık iki .~~ 
f! adet mukafat vardır. ~~ 
~~ Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır... ~{ 
~} Biletler: (2,5), (5) ve (1 O) liradı; .. {\ 
~~ \'aldl lmybetııwd:·n Jw11wn hllt-llt-rln1zi nlınız... ~~~ 

T. C. Ziraat Bankası Erzurum Şubesinden: 
12/Birinci Kanun 1937 den 18/ Birinci Kanun akşamına kadar devam edecek 

olan 8 inci Arttırma ve Yerli Malı Haftasında, milli tasarrufu teşvik hususunda 
Bankamıza düşen vazifeler şu şekilde yapılacaktır: 

1- Tasarruf kumbarası olanların, içinde kaç kuruş bulunur a bulunsun 
kumbaralarını açtırıp içindekilerini hesaplarına kaydettirebileceklerdir. Bu husus
ta asgari hid mevzuu bahsolnuyacaktır. 

(Üsf!Jt1111 2 inci :myıfuda) 
Demek oluyor ki 29 sene evvel yapıl

makta olan yol henüz tamam olmamıştır. 
Brzunıma en kısa mahreç iskNesi Rizedir. 
Kı.ş mevsiminde en büyük fırtınalar istis
na edlllrse - ki bu da ıancak t,lı' kaç gün 
sürer - Rize iskelesi llman olup sahil ile 
vapurlar arasında daima irtibat temin 
edllerek iş görülebilir. 

Hatttı. bu sene Trabzonun Of kazasına 
inen koyunlar fırtınadan dolayı Ofta va
purlara yüklenemediğinden, pek çokları 

Trabzona g!tmiyerek Rlzeden vapurlara 
ytiklenmişlerdir. Buna başlıca setı~P Of
tan Rizeye olan mesafenin ancak 25 kilo
metreden ibaret ve yakın bulunması, fır
tınalı zamanlarda Trabzonda iş görüle
miyerek fırtınanın geçmesini beklemek 
mülı\hazasıdır ki bu da Rize limanının 
fırtınadan az müteessir olduğuna delA.let 
eder. 

ivlecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir şekilde 
edebiliriz. 

• 

Jt9_*~~~~ty.~~~,:--
~ ~ff 

·-.\ Kumbara istikbr-1
"·62

. ~ ş ~·~6 

(< temel direg:·~
5 

• o~~-
<< 
·~~ 

t 

2- Bu hafta zarfında evvelce mevcut veya bu deln açtırılacak kumbaralan 
veya diğer nevi tasarruf hesaplarına 10 liradan aşağı olmamak şartlle tevdiatta 
bulunanlar arasında kur'a çekilerek 100 kişiye muhtelif nisbetlerde ikramiye 
'verilecektir. Bu ikramiyenin tevzii şeklini aşağıda gösteriyoruz: 

~~ Rizenin havası snğla.m ve suyu iyi 
olup mikyasımd üçtür. ·~ Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 

~:;;a i~:~etli valimiz olduğu halde {\ zaınan darlık çekmezler 
Birinciye 100 
İkinciye 80 
Üçüncüye 60 

çalışkan ve değerli belediye reisimizin gay- lı.~ a ~ k 
retlerile imar işleri ileri götürülmektedir. .) o ~ C:l .!S\ c::=\\ .5' le o 
Belediye kendi az varldatile istikraz yap- \ 1 ) ~ U U ~ i/iii3) 
madan bir çok imar işlerini t,aşarmıştır ve ·~< Dördüncüye 40 

Beşinciye 20 
Ellinciye 
kadar (dahil) 

• başarmaktadır. Atatürk caddesi gibi bir İJ {{ h. ] · h ·r 
cadde Karadenlzln büttin iskelelerinde \\ Uillbara Sa lp erıne er Sene muhte}ı 

10 
'Yüzüncüye 

yoktur, denilse mübalA.ğa edilmiş olmaz. << para ınükafatı dağıtmaktadir. 
Rhıtımı, parkı, sineması, mezbahası, ku- "' 

kadar (dahil) 5 
r - . ..., - -

-3- Kur'a 3/3/938 günü Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İdare Merkezinde 
duz köpek müşahede evi vücude getirildiği .._...,....,.~~ey;.-.ye~·-..,.~.-.,.~~~ 
gibi, kasap dükkA.nları temiz ve hıfzıssıh-
haya uygundur, Rize çarşısmdaki her çekilecektir. . 

4- Kimlere ikramiye çıktığı kur'a çekildikten sonra Şube ve Ajanslara bildl-
rllecek ve ikramiye miktarı alakadarlara tediye edilmek üzere hesaplarına geçiri-

dükkan sokağa gelen cephesini cameka.n 
ile Kapatmak mect.uriyetindedlr. Bu sene
Ki imar programında, mezarlık, umumi 
heiıilar ve kuvvetli bir elektrik tesisatı 

\ardır ki önümüzdeki yaz nihayetine doğ
ru bunlar ikmal edilmiş olacaktır. 

lecektir. 
5- Çıkan ikramiyeden istifade edebilmek için Arttırma Haftası zarfında ye-

niden açtırılan veya evvelre mevcut tasarruf hesabının 5/3/938 tarihine kadar 
kapatılmamış ve matliip bakiyesinin de 10 liradan aşağı düşmemiş olması la-
zımdır. (No. 6) 5-1 

T. G. 

- - --, t Umumi harpte casusluk: Yazan: Fı nucis ( :aruo 
gölgesi geçti, fakat bu gölgeden hemen 
silkindi. 

Direktör de masadan kalkmıştı. Val
ter: 

1 lf3a ~5 1 
'- 'J'pfriJm Xo. H ----------' 

- Ben yarın gelir, sizi görürüm, di
yordu, beni kaçta kabul edebilirsiniz? 

Şişr.ıan adam, acente memurumu 
iterek: 

Adamın yUzU kıp~ırmızı kesildi. Sert 
bir cevap verecek zannediyordum. Fakat 
ıot. Falken ellr.i <.lint' aldı ve dudakların:ı 
götürdü. Ondan sonra da Blümlayn'a baş

l.t:1ı. 

Genç kadın, sırf kendisi için söylü
.yarmuş git.tydi. Şarkısının her cümlesi 
kelimel~rl manalı manalı nağmelendirl
sanki g-lzliden ~lzliye kendisine hitap edi· 
yordu. Kabarenin ağır havası içinde bu 
şarkı öyle bir tesir t.ıraktı ki, herkes ol
duğu yere mıhlanmış, meshur ve mephut 
dinl!yordu. 

Dansöz romansını okurken, parmak
larının arasında tuttuğu bir çiçeği de ya
vaş yavaş yoluyordu. 

Şarkının bir yerinde herkes öyle 
blr heyecana düştü ki, hattO. ben bile 
BlUmlayn'i (küçlik çiçek) dinlerken, ken
dimden geçmiş gibiydim. 

Sebep olduğum küçllk ha.diseriin ar
kası henüz gelmem1ştl, Fakat dansözün 

Klayn üzerinde öyle t,ir te~lrl vardı ki, 
nihayet adamcağızı teskin edebildi. 

Dansözün Blümlayn şarkısını söyle
mesinden direktör de memnun değildi. 

Valter beni kendlslle tanıştırmış olduğu 
için ne yapacağını b!lmiyo~du. 

Direktör genç kadına kaba bir ta-

- Hayır! dedi ve masnma doğru yü
rüdü. 

Çok sarhoş olmuştu, kendisini top
lıyabilmek için masalardan birine tutun
mağa mecbur oldu. 

lot Falken l:;<.ı.ğırdı: 
- Domuz gibi içmişsin . Haydi git, 

yat! 
Ağzından bir .şey geveledi ve tekrar 

vırla: bana doğru gelmek istedi. o ?:aman Val-
- Artık yerine otur da, şarkılarınla ter koluna girdi. 

herkesin sinirini kaldırma! dedi. Kekeliyerek: 
Dansöz bu hitaptaki kabalığa aldırış - Fransada bu kadar insan can ve-

etmemişti. Fakat tenim çok canımı sık- riyor da: siz buraya gelmt~iniz, keyif ça
mıştı. Baş garsonu çağırdım, soğuk bir tıyorsunuz, siz burada ... 
tavırla hesabı gördüm. sonra en yakın Dansöz ayağa kalkarak tekrar etti: 
başka bir masaya geçerek, lot ile Valter'i - Sen haydi git, yat yavrum . 
yanıma çağırdım. Müşteriler, dansözün tekrar şarkı 

Dansöz hemen yanıma geldi. Elle- söyliyeceğini zannederek bir alkıştır tut-
rinden tuttum, gözlerinin içine baktım : turdular. Direktör başını iğdi. vaıter va-

- Bllimlayn, dedim. ziyetten istifade ederek, direktörü içeriye 
Genç kadın sıkılır gibi oldu: doğru götürmeğe t .'l.şladı. Masamın ya-
- BIUmlayn ben değlllm, dedi. 

1 
mn.dnn geçerken: "Ne yupayım? GörU-

Açık bakışlı gözlerinden 1:,~r korku· yorsun ı,, der gibi seıa.m ver dl: 

Sahip ve Başmuharriri: 

Cihat nABA~ 

- Bonsuvar Braun. 
- Öyle ise devam edelim, dedi. 

sandalyesinin yanına yaklaştırarak: 
- O kadar g!lzel söyltiyorsunuz ki ... 

ismile tanıtmış olduğunu öğrendim. Her
rusu I 

DUşUncel! bir tavırla: 
- Evet, evet ... öyledir, dedi. Fakat 

şampanya da size hiç dokunmuyor. 
- Olur a ... 
Dansöz uzun uzadıya beni süzdükten 

\ sonra: • 
- Öyle ise devam edelim, dedi. 
Bu sefer orkestra Blümlayn'i çalma

ğa başlamıştı. Genç kadın sanki bir şey
den korkuyormuş git i, kaşları çatılmış bir 
ha1de kendi şarkısnıı orkestrada dinledi. 
Ben de fırsattan istifade ederek kadehini 
ağzına kadar doldurdum. 

- Hayır ,dedi, hayır, hayır! Herke
sin hoşuna giden bu hava, bilmezsiniz be
nim ne kadar canımı sıkar. 

Ve ilave etti: 
- Ne olursa olsun, haydi kalkınız. 

dnnsedelim. 
.JOZELİTE 

Bu kadını bekliyordum. Şmid Taymls 
gazetesinin mütaleasına dalmış, holü gö
zetliyordu. Orada kendisini Jozelito Ruig 
lsmile tanınmış olduğunu öğrendim. Her
kes onu Katalonyalı bir İspanyol biliyor
du. Ceblndekl bütün evrak Barselonda.n 

Umum neşriyatı idare eden: Yazı işle 

Mnıtnru: Bahadır OÜl..GER 

Basıldığı yer: D O ô U Basıme\'l 

damgalanmıştı. Kimse ondan .şüphe 
mlyordu. Hatta. kapıcı aradatJr mekt 
larını getirdiği zaman: 

- Gürel memleketinizden bugUn 
bir mektup geldi Jooellto diyordu. 

Şmld'ln müracaat ettiği bu hile 
o kadar ince bir .şey değildi ama Ş 
gayet güzel İspanyolca bildiği, ~dri 
olsun, Kordu'da olsun, geçen hA.dtse 
sanki oralı imiş gibi anlattığı için, Y 
kıyafetinde muvaffak oluyordu. _i 

Bundan başka ince t.1yıkları, sıııı; 
yah favorileri ile veçhen de İspanyol6 
farksızdı. 

Bittabi benim de orada kim old 
mu bilmemesi ve benim de kendislle _:4 
meşgul olmamam lAzım geliyordu. Y''-'
ikimizin de niçin Bernde bulunmanılf 
cap ettiğini çok merak ediyordum. r' 

Acaba siloları zehirlemek istiyenıettl 
izlerini mi t,ulmuştu? Ben de bir 11~ 
ıo~ Falken'den bir şeyler öğrenebilece. ~" 
limit etmiştim. Fakat genç kadın bu ? 
sele hakkında tam bir sük(ıt muhat 
etmişti. ..ı'_ 

· Bar gecesinden sonraki buluşrll ,t 
rımızda, dereden tepeden bahsetmek J.. 
retlle kendisini ne kadar söyletmeğe ."J 
raştımsa, muvaffak olamamıştım. ~ 
Blümlayn isminin kendisine vernnıe 
olduğunu söylemekle iktifa etmlftl. 

( ArlıQıı,,r) 


