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Ba,muharrlrllte rlSnderilmelldlr 

HATAYDA JAPONLAR TOPLARINI AMERİKA 
VE İNGiLTEREYE DE ÇEVİRDİLER 1 Arabların çıkardıkları 

kanlı hi.diselerin içyüzü 
1SKENDERUNDA POLISLEÇAR
PIŞANLARDAN lKl KiŞi ÖLDÜ, 
YARALANANLAR DA VAR 

Bir Amerikan harb gemisini batırdılar, 
bir lngiliz topçekerini hasara uğrattılar 
lranla ticarette 
ferdi 
teşebbüsler 

BDtOn lngiliz gazeteleri 
ateş pOskOrOyorı .. r 

D otuya dotru uzanan şimendifer 
hatlarımız. Erzurum ve Vana ulaş-

tıkları zaman, öyle tahmin ediyoruz ki 
dost ve komşum:.ız İran ile aramızdaki 

Amerikan gemisinde 
kaybolanların mikdarı 

ölenlerin ve 
belli değildir 

ekonomik münasebetler daha sıklaşacak Şangha)', 13 (A.A) - Bugün Japon-
''(' her iki ta.rafı da memnun edecek bir ı lar Çin sularında bulunan lngiliz g-emile
nnle gelecektlr. rine dört defa hücum etmişlerdir. Hlrinci 

Cumhuriyet hükümeti, İran - Avrupa hücum sttbah fecirden sonra vuku bul
rabıtasını kısaltmak için, şevkle çalışmak- ! muş, Japon bataryalan Lllys ismindeki 
tadır. Transit yolu devlet bllt~slne mll- !'lg-iliz topçekerine ateş açmışlardır. Ge
yonlara ballt olmakla beraber, hemen baş- mide bir bahriyeli ölmüş, bir kişi de ya
tan t:ışa yeniden yapılmıştır, Tahranı ralanmıştır. Amirallık dairesi tahkikata 
Antaraya bağlıyacak telefon Sıvasa ka- girişmiş, bu iş için Amiral Uta Honkon
,!ar plmlşMr, yarın Erzuruma vlsıl ola- ga gitmek üzere yala çıkmııtır . 

Tarihte ınisli görülme
miş bir ınuharebe 

Tokyo 13 [ A. A. ] - Nanklnde 
çok şiddetli ve kanlı muharebeler 
devam etmektedir .• Japon muhabir
lerine göre, bu muharebeler tarihte 
emsali olmayan bir safha teşkil et
mektedir. 

,...,W'l_ '-,aradan da iranın içine girecektir. Baponlar ayrıca üç petrol gemisini 
memleket arasında tayyare d h b t lard İ nulllz nazet.-ıerl att•ş Jl(iskOrO)·oı· a a a ırmıı ır. 

ı cağı glln uzak değildir. Londra, 13 (A.A) - Gazeteler Çin su-
lıld&ra rağmen. itlrar Ulr .\nwıiknn Jınrh u('mlslnl dC' lanndak1 ganbotlann batınlması dolayt-

·•~t:~~ -Türk ekonomik hnllı"thlar sil~ şiddetli yazılar yazmaktadır. 
ııen dereceye ge- Şanghay, 13 (A-A) - Royter bildi- Hllnrnr ıwmllt•rt• tlokunulmnnmsı 

~ııliııll~Uıracat me- riyor: Japon tayyareleri Çin sularındaki t•mrNlllcli 
emekte- Amerikan Panay topçekerini batırmış- Şanghay, 13 (A.A) - Japon ateşemi-

...... __ .. •- 11 lardır. Gemide bulunan 70 kişiden 18 ı1 literi Korada bitaraf gemilere taarruz cd-..,, • ._ -am. .~ ~. t.'\r ı Se d halt 
ozsa dl 41e _.. •w.vmr•.-.- kaybo muştur. yyar ra yo ne re- iloıemesi için talimat vcrmc:k üzre Nan-

_,, .)'.al)aJ' )leaiZ ti ·1 bu 0den •-:1 .. __ :ı_ ( 
k~'t't\....f'lldlfe_ duymayan b• _ • n da rı en remı rm:e~ er vasıuaauc kine hareket etmiş ve ngiliz harp geml-
'1mdlye kadar lktıfiau ~ı:ıuıest' gereklrdl. etrafa haberler verllmiftr. erine taarruz edt!eek tayyarelere kart• 
Her geçen rDn iranın tiB.. blztm de hesa- ~\U7.\'t•lt llP. )"&lMlt•.ak•.> derhal ateş açılması için emir vermittlr. 
b mıza zarar olarak kaydedilmektedir ve Vqınrton, 13 (H.A) - Panay topçe. Jn1t0n llnrlC'!l)·" xnzırı tC'e\~siirlı•rlnl 
:.srann ela müştereken neresinden döner- kerinden alınan haberlere röre, remi mü- bildirdi 
ıek, o kadar kazanmış oluruz. rettebatından 20 kiti yaralanmıfbr. Ôlen- Tokyo, 13 (A.A) - Hariciye Nazın 

Antakya'da kapatılan Milli Arap Kulübünün ser
gerdeleri lskenderuna giderek orasını karışhrdılar 

İstanbul 13 (Hususi Muhabirimizden) 
Antakyada şimdiye kadar yapılan tahrl
kAttıan yüz bulanlar cür'etlerını büsbütün 
arttırmata başladılar. 

Fransız delegesi Oaro Antakyadakl 
milli Arap kulllt:.ilnU hükumet aleyhinde 
aldığı bazı kararlar üzerine, kapatmağa 

mecbur kalmıştır. KuUlbün reisi Zeki 
adında birisi kendi arzuslle, İkiağada tev-
ki! edilmek suretlle İskenderuna gönde
rilmişlerdir. 

Bunun üzerine Araplar, protesto ma

hiyetinde dükkA.nları kapatırmağa kalk
mışlardır. Bu hareketin önüne geçmek 
için gönderilen hükumet kuvvetıerlle nü-
maylşçller arasında çarpışma olmuş, A
raplar hUkQmet kuvvetlerine ateş açmış-
lardır. Ateş açanlar Araplar olduğu halde, 

İskenderunda da hAcliaeler olmut, A
raplar kuUlp rels Zf:klyi kurtannak mat
sa 1ıle polis karakuluna ve hapishaneye 
hücum etml1Jerdir. Burada da hUkt\nı~t 

ı..:u veUer~ ile Araplar arasında dah~ ş d
detıı bir çarpışma olmuştur. Araplar bir 
karakol binasını tahrip etml4lerdir. Çar
pışma neticesinde iki kişl ölmüttUr. Bir 
çok da yaralı vardır. 

Suriyede neler oluyor! 

İstantul 13 (Hususi Muhabirimizden)
Suriyedeki Vatanllerle muhalifierl araaın
dakl ihtllU son derece şiddetıenınifttr. 

Milli Arap zümresine mensup olan tslAm 
ve hırlstiyan aza arasında. da. pt'llnlik 

suçlu olarak yine bazı Türkler yakalan- artmaktadır. Bu gerglnlitln kanlı aafha-
ınışlardır. • lar göstermesi ihtimali çok kuvvetlkltr. 

Baba oğul balta ile bir 
adamın başını yardıl 
Odun kesiyorlardı, kavga.çıkınca bir 

adamın başını yardılar 
{Yaı,.ı lr ugıf•l•rımı:ıda/ 

TUrk - İran iktısac:U münasebeUerinl lerin miktan belli detildir. Cumhur Bq- Hirota Amerika Sefirini ziyaretle Panay 
ku~~~~~.c~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------

metlnln burada yaptıklarına mukabil, kıy- lan hakhında Hariciye Nezaretinden lza- rini bildirmiş ve Harbiye Nezaretince tah 
metli komşumuzun t.tzlm hududun öte- hat istemiştir. kikata girişildiğini de ilave etmiştir. 
sinde ne yaptığını henüz bllmlyoruz. Fa
kat bizlm burada yaptığımız haZırlıklara 
mukabil, İran da kendisine düşen istlhza
ı atı J'llpm&kta geçikir.se. korkarız ki yine 
t.eklemet, yine Taklt kaybetmek yüzUn-
·en, hayli zararlara preceğlz. 

Iktıaadl anlatm••arı tlliyat haline 
soknHt.k için müte .. bblslere ve tüccarlara 
t;r takım vazifeler de düşer, Aradaki mü
badele mUnaaebetlnl arttırmak, alışveriş 
kolaylıpnı genlfletmek, kredi temin et
mek, mukabil mallan birbirine vermek 

Hitler · müstemleke işini 
tacil etmek istiyor 

Fransız Hariciye Nazırının Avrupa seyahatinden 
avdetinden sonra yeni bir teklifte bulunacak 

i~ln, bazı ekonomik emıtrümanlann ku- Alman Devlet Reisinin lord Hallfak> 
rulması da belki icap eder. Ne yapmak vasıtaslle Almanya müstemleke llıtıyac.1 
11zım ,elditlnl bu sütunlarda izah etmek ~akk.nda İngiliz kabinesine blldirdlğ~ 
t ',.tisasımız dahilinde olmamakla t.~raber. noktal nazar malQmdur. Hltler Orta Av
~khmıza gelen blr teYi de belki üz-erinde rupada serbest t,'rakılmak ve müstemleke 
,. • rulacak blr münakaşa zemini olur diye hakkı tanınmak tartlle. eaki müstemle-
r: \·sal llbl aöyllyellm. kelerlnin ladesl hususunda daha uzun se-

Türklyeden trana mal satan ve İran- neler ısrar etmlyecetını blldimılştl. 
rtan mal alan tüccarlarla İran tüccarları, Blr radyo haberine göre, HiUer İngll
he .. lki devletin de yardımile, blr Türk - tereye yeui bir teklifte bulunmak Ur.ere 
i .uı dolu bankasını pekAlı\ kurabilirler. ' 
Bu banka mihveri etrafında yapalacak Fransız Hariciye Nazırı Delbos'un Orta 
isler, tran mallannın Türk toprağı üze- Avrupada yapmakta oldutu seyahatini 
tinden ~meaine yardım edet.J.leceti gibl, bitlnnesinl beklemektedir. 
lıanU. aermayealnin yaratacağı iş hacmi Hltlerin t .u teklifinde, şimdlllk eski 
d .'.' her lki devıtt lçln klrlı olur. müstemlekelerinde geniş arazı klralıyarak 

Arada yine muhtelit se~ayell müş- buralardan kendislne ıwm olan iptldal 
lP"ek ihracat blrlUderi de lrurulablllr. maddelerin Almanlar tarafından teminini 
Yaln11 bunun lçln fertlerin tefebbüt et· ve bu çiftliklerin hu.su.st idarelere malik 

olmasını ve bu mUatemlekelerde Alman 
mallarının sevki l9ln Alm&nJaya serbest 
Umanlar verllmeslnl 1.stiyecektlr. 

Httler bundan maada, lnstllı ricali HITLER 

melen ve bu ietebbilsleri de her tki dev
letin himaye etmesi tarttır. Gerek hU"
metunlzln ve gerek dolt İranın bu hlma
' ~yi seve seve yapacaklarından ve böyle 
mUşterek ticaret nü-relerine önayak blle 
ol:ıcaklanndil.n eminiz. ile hususi temaslarda bulunmak ve Alınan --------------

Şehinşah Hazretlerinin yükse~ tda-
tesi altında parlak t.'ir istikbale dogru 11-
d "n tran devlPtlle siyası sahadaki sarsıl-
nı:ız doetıutumuzu, iktısadl bağlar~&. k~~ 
J>erklnle,tlrditimiz gUn bu dostluk bır 
<!aha takviye edilmiş olacaktır ve zerre 
kadar tereddüt etmiyoruz ki komşuluk 
r"l>ıtaıa.rımızın maddi bağlarla da bağlan
rnau Türk ve İran Devlet Reislerinin en 
s:unırnı ve müşterek dlleklerldir · 

Clhad BABAN 

noktai nazarını daha l)'i tenvir etmek u- Meclis müzakereleri 
r.ere londraya ayrıca bir he,et gönder - Ankara. 13 (A.A) _ Büyük Millet 
mek tasavvurunda bulunmaktadır. Meclisi bufiin Hilmi Uranın Ba.şkanhtın-

Franaız HarictJe Nazınnın Parıse av- da toplanarak Tapu ve kadastro Umum 
delinden aonra İnglliı - Fransız kat:".ne- Müdürlütüne alt kararnameye muvakkat 
ıerl arasında Avrupa meseleleri bir kere bir madde tllvesi. için gelen BqvekAlet 
d h gözden geçlrilecetl iç.in Hltlerin tezkereleri okunmuş ve Adliye, Ziraat, 
:us~mleke talebini tacll hua~unda yu- Nafıa ve lçt.i~at. Muavenet. yekllet .. ka-

kllfi den maada ortaya ayn bir nunlarımn bmncı maddel~rının ilk muza· 
karı ki te n kereleri yapılmıştır. Meclis Çarşamba (lÜ" 
rormuı dana sUrecetı zannedilmektedir. nü tekrar toplanacaktır. 

Geçmiş harikulade hakiki bir 
macerayı anlatmıya başlıyacağız 

SAHTE PRENS 
Yazan: T. U. 

nnmnrlurandn s.-rolizt>şl hırsı kn)·ımyan bazı st•rsı•rl lnsan
ıur \ 'lll>thr ki. {llrmNllklt•ı•l \ ' t' hurııularmı sokmadıkları yer 
kulmnz. Hu adamluı· h«'r l~ı· Mt•t olmak , .•• hf"r kalıba glrmf'k 
lstldn.l \ ' t• knhlll)'t•tlndt•tllrlt•ı·. Zckı\ , .•• ·~ :·ytnnt"llt•rhıt" sö)·lene· 
,.,,k si'•z hnlmımnz. 

lhmlnrdnn hlrisl clt• ln s.-h\ıılkl{• hat'hyım , .•• nlha)·t•t dur
ntiıwrndn nlhıı~···t hnlnn t;ok cllkknlt· clc•ü•·r habis C'attrlkalarım 
cin nwml ·kı•tlmiztl ~ t.: •\·irmlttlir. 

SAHTE PRENS 
~n.hııht•llin ndına lnşı~·nn , .•• hlr zımmnlnı· ~b\nlkt~ ken

disini Prens diyt• tnuıtnıı hu ndırnı, t'll nlluı~···t lstlklt\l sa\·a
şmdn :\IUll ~lfü·adC'lc•yl hnllnla,mnk l«;ln. Pil lhllsnne l~lt·...- lm
rışnnştır. 

1 Bu Sahte Prens Kimdir ? 1 
Şebabettin kAtlbi ile selt\nlğe nllşıl ~eldi ? - Nasıl merastmle kartı

landı? - Vilayet, Belediye ve Kolorduda resmikabuller - Gazetelerin 
neşriyatı - Şerefine Mevlevihımede yapılan Ayin - Hakikat anlqıbyor -
Sellnlk bidayet mahkemesinde mahktlmiyet-lsttnar mahkemesinde beraet. 

[ON YIL SONRA] 
Şebabettin Sultan Vahidettinln hususr katibi - Meollsl vGkeıada 

sandalyesiz nazır olmak teklifi - Şehabettlnin istanbuldft Papa9 Fru, Maka 
,.e kaptan Benet'le çevirdiği işler - Kuvayi inzibatiye ile hareketi -
Geyve köylerinde pa"a ve beyanname dağıhşı - Nasıl yakalandı? -
Eskişehir lstiklAl mahkemesinde muhakemesi ve asılması. 

1 Yarın başllyoruz 1 
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Doğudan Haberler ÜVEY EVLAT 
Tütün kaçakçılığını 

kim yapıyor? 
Soruyoruuz ? 

Halkın hazan görnlmfyen, neden-

Transit yolunda mü
nakala durmıyacak 

se ihmal edilen kliçUk ihtiyaçları , 

İmparatorluk devrinde Doğuda asırla 
bir sene kadar ileriletmiş olan zaman ---bundan böyle seneleri asır kadar dol -ve hareketli bir hale getirecekt 

Bazı mıntakalarda tütün 
satışındaki düşüklüğiin 

sebepleri anlaşıldı 

vardır. Bunların karşılanması ne Kışın şiddet gösterebileceği 
btıyük bir masrafa, ne de bOyllk b"" t•• l d t k "k Türk Milletini Paşa, bey, a~a gibi ün- İ 
bir himmete tevakkuf etmez. Bun- U Un yer er e e nı vanlarla sınıflara taksım 'eden eski devir, bôlmeye ayıran perde kalkmışbr • 
ların nzerinde durulması ve bir par- tetbirler alınmıştır ~ü~~ vatanını da Şark ve Garp gibi bi- ' Şark, vatan içinde bir gur~t ~iy 
ça meşğul olunması bu neviden u- Kış mevsiminin gelmiş olması dola- rıbırınden ay~. ve aralannda aşılmaz set-1 makten çıkmıştır • ~tenme1?1ış, sı:un 

Aıh'ln ve Ardanuç taraflanndan 
Oıtµ,_ Tortpm ve Hasankalenin bir kıs
ınma kaçak ttltJln sevk edilmekte oldu
A'tt bu mmtakadakf totün satışının dü
şQklntnnden istihraç edilmektedir. tn
blaarlar idaresi emniyet kuvvetlerile 
lefdki mesai ederek bu kaçak~lığın 
ODlne &eçebllmek Ozere] lcaf ~en 
tedbirlere tevessOl etmiştir. Yakın bir 
uınıuıaı ltaçakçılann yakalanacaaı ve 
tnfOiıt, 9&b$]Dm normal vaziyete çıkan
laoatı umulmaktadır. 

fak tlerdlerin ortadan kalkması için yislyle Transit yolu nzererindeki inşa- ler bulunan bölmelere ayırmıştı . ne çıkanl111amış eş.sız" ~azmelerı k 
kafi gelir. at hareketi durmuş, fakat yolların kar- Türk vatanı içinde Şark bir yabancı ~a ıaklay.~n_.Şar~ı~, _butün mllle!h'-

MalQmdur ki tıükQmet konağı her dan temizlenmesi ve seyriseferin dur- diyardı . Asırlarca müddet, Garp Vila- lığ'I ve g~nul .bırlığıyl~: m~denıye 
glln binlerce kişinin girip çıktııtı durulmaması İ(lin yeni ve daha hum- yetlerinde yaşıyan bir memurun içinde, n~~mur koşele.rm.den blrı halıne gel 

b 1 1 d tl k ld ,,. Ş k t · d'l k 'h · 1· h gun uzak değıldır ve azen ç n e saa arca a ıeı malı bir f~aliyet başlamıştır. Transit yo- ar a ayın e ı me ı tıma ı, verem as· 8 b- Uk ·. ba k .. 
bir Amme hizmeti binasıdır. Böyle ıu Qzerinde tahfalın huşuneUni yenmek tahtına yakalanmak tehlikesj gibi bir kor- buu k utyl esbekrı şdannüza 1

1~1!1' · . . nın u ıı mın asın a er erın 
umumt yerlerde halkın her tnrıll için elden gelen hiç bir şe'-' esirğenme· ku ve endışe halınde yaşardı. k dd 'f 1 1 1 1 " a es vazı e er a mış o an ara ne mu 
ihtiyacı mihmaemken temin edil- mektedir. Bilbasşa ikinci mıntaka Oze- Şark, İmperatorluk idaresinin naza- Y:AŞ.AR NA 

Bitpazarı bu 
yıktırılıyor 

melidir. Mahkeme koridorlarında rinde Kop, Deveboynu, Ağrı hud,udun· rında, bir müstemlekeden farksızdı • Ha
bekleyenler. oturacak bir ) er bulabil· da Saçtepe ve kışın geçit vermemekle yır, bir müstemleke bile değildi, Çün1tii 
meli ve işlerini takip ile uğraşan meşhur olan Ağrı vilayeti chthilindekf mOstemleke sahipleri onu, istismar için ge
esh11bı mesalih için tabir ihtiyaçla- Tabir gediğinde icap eden teknik ted- reken bütün vasıtalarla, yollarla, teknik 
nnı deft imkam hasıl olabtlnıelidir. birler alınmıştır. Sürekli tamirat eme- organizasyonlarla techiz etmeyi asla ih· 

SAÜLIK 

Burun kanaması 
ay Halbuki hDkOmet .• koJ\ağındaki lesi bilhassa bu nııntakalardekf ekip mal etmemişlerdir . Şark, imperatorluğ'un; Burun kanamasunn dlter s 

bntnn halalar muattal bir haldedir. evlerine ve sığnakbıra t~kstr edilmiştir. gölge etme başka ihsan istemem ı. diye rint de tetkik edeijm: 
Civarda bu ihtiyacı karşılıyacak baş- Transit yollan idaresinin azmi bu sene kendi haline ve kendi mukadderatını ya- Damar cidarlarının fazla t 
ka bir mahal de yoktur. Amme hiz- kışın bOtlln şiddetine rağmen Transit şamaya terk etmiş olduğu bir üvey evlat- yOzllnden çatlamalar neticesi bu 
metine tahsis edilmiş bir bina için yolu Ozerindeki mnnakale intizamını ha- tı. nayabilir. Ekseriyetle kan tazyiki 

Aziziye bedesteninde bu bOyOk bir eksiktir. Ufak bir him- leldar etmemekdlr. Şimdiye kadar bu Yollardan mahrum, imardan mahrum, ve esaslı bir sebebe merbut tali 
aptırılan dükanların melle bunun da telafi edilmesi 14- arzu<=a muvaffak olunmuştur. bakımdan mahrum, hatta işe yarar, kabi- arazdır. 

zım gelmez mi? Polis ,-akalnrı liyetli idarecilerden mahrum:Şarkta, za- Onun için tansiyonu yllksek 
hepsi kiraya verildi ------- man durdu, asırlar zarfında bir senelik yol insanlar rakımı fazla yerlere çık 
Bit pazanınn kaldınlacağını orada- D Q " U Odun k k k J almamadı ·Vatanın çoğrafi şartlar yüzün· zaman, ekseriyetle başlan döner y 

ki esnaftiı Aziziye banınında Belediye U eser en an l den merkeze bir az uzak düşmüş olmak- runlan kanayınca biraz rahatlarlar 
tarafından açtınlan bedestaoe nekledi- Abone tarifesi b• k ld ti\n başka kabahalı olmıyan bu öz ve mu- TenasUlt sebeblerde burun k 
leceğlni )BZmıştık, Nakıl işi bu gün bit- Seneliği 12 Lira iT avga. 0 U ~~ddes Tür~ yurdu, bahtsızlı_ğın en acısı masım mucip olabilir. 
mit olaOıakbr. Altı aylığı 7 • ıçınde, kendı yaralarını kendı sarmak mec- kadınların ve bilhassa genç kı 

Aılllye hanında yapdınlmış olan uç aylığı 4 • Bir kişiyi balta ile buriyetiyle, mütevekkil ve sabırlı, mukad- aybaşlanndan evvel veya o emıadit 
dQkklliların hepsi kiraya verilmiştir. Bir aylığı : 1,50 • deratın tecellisini bekledi . runlan kanayabilir. 
Bu ayın yirmisinden itibaren Bit paza- ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN başından yaraladılar· Fakat, vatanı, her türlü istilalardan kur Tifo, Veba, Difteri ve 1r-.--
rmdald köhne l<ftıkklnlann yıkdmlma- Seneliği : 24 Ura Hınısın Bahçe mahallesinden 19 ya- tararak ona en mukaddes şeyi, istiklalini haddi dumru da burun ka 
sına başlanacaktır. Altı 8~N: TA~I • şında Sıddık ve kardeşi 13 yaşlarında kazandıran ATATÜRK, asırlardır devam dendir. . . 

ı 8 ncl sayıfada santtmi 25 Kuruş Mustafa ile ayni mahalleden 65 yaş- ettiği için artık pek çoklanmızca bir tabi- Burun ıçtndeki 
Tapu ve nhisarlarda 7 " • " 50 " larmda ROştn ve oğlu ZOlktril arasında at kanunu gibi telakkı edilmeye başlanmış yaralan, bablS ~~., 

yeni tayinler 6 ,. • • 75 • odun kesmek yUztınden bir kavga çık- olan bu anormal vaziyeti kökten değiştir- lomlarda bımı 
5 " • • 100 • mıştır. Kavğa esnasında RüşfU ile oğlu di · Vatanın dokunulmaz ve bölünmez bir V1'1CiC hav 

memw;1'tnndan Baluqi DOlter- 4 • • • lM • Sıddıkı başından balta ile ağır surette bütün olduğunu kalplere ateşten sözleriyle azalmasıQda 
at tapu baş kltf pllğlne, lnhi- s 200 mu 

1 Hasankale idare memuru 2 : : : 250 : yaralamışlardır. Suçlular yakalanmıştır. nakşeddaen büyük önder, harikalı başan1an mad'a.::.:r.1-
1 400 İkl 1 kn.--L arasın , iradesinin nıııka.v:emet edilemez 

arlar merkez satıt şubesi tıb" ve~ ktmseİer DO<lU Öaze- çu~a ~ m azmiyle Şarkın mukadderabnada yeni ve 
mdlbta1ffiı)tulı,a, metkez satış şubesi me- tesl ldare :MQdQrlQğOne müracaat etme- Evelki gece şehir sınırlan dahilinde parlak bır istikamet verdi . zln 

an Hasan tllker Hasankale lidirler. Devamlı ilanlar için husust ilerleyen Qç kişiden şüphelenen bekci Atık bölU. ra . 1 de k .. ye b ~ .~ 
-~ ld1J'8 memurlutlllla nakil ve tarife tatbik edtllr. bunların htlviyetlerifii sormak istemiş, - r_ nme~ v~ 0 ıç n. şar uvey ~si bir "m ve esaslı 

tayin mlşlerdlr. fnblsarlar takip me- Kırmızıb tlAnlarda tarife bir misli fakat şOpheli kimseler sırUanndakl iki vt efloksuz evlaht değlaıldıbr · Takbıdabn her lü- lere merbut olablllyormuş. 
1 d T _,,11• Altu 1 ..... A b I razl.asile alırur. · u arma maz ar o n u mu a des ve ta- V k 'h li -.ıur ann an enaa 1 ınau ul n- çnvab yere atıp kaçmağa başlamışlar- 'ht k' .. k ··ık . A dol epe ı mal9 ge r bir~ 

hisarlar mOdüriyetl umumlyesi memur· --nı. .................... , .... ,_...... dır. Çuvalm ıotnde bulunan 150 kilo ~ ~n es ~ J~ k u d~~·· na unun gö- miş. Vaktında kolay ve basit tedbir 
lar kanua oatnlmıf(ır. Parayt kiipe koymak, kaçak un Buğday koruma memurluğ.ıı· 1 t nh~ kg~ ert enk ı~ı~e çok yaklaşmış önü alınan hastaltkhır, dikkat edUm 

,-. si 1 . o an u uoıe mer ezırun fayizli ışığı ve rl k bllf lf b' hal 
EJ:ıurumfu)ar bir senede hudut haricine çıkar- ;:tlt~e::t ~~~l::~lş~~~akcılann hOvi- Ç.ankaya tepesindeki her an . uy~nık dahi ~~:le~~ gay a ş a ır e 

neiadar et yediler? . makla müsavidir. . . d!.m~tın kontz:olu. altında •. enşmış olduğu pratik olarak bir burun kanam 
lııek hu sızı buyuk maz~nr~etın sevincı ile asırlık uy- da ne yapabiliriz? Alelade ç ma 

,.,8.eJtcılfc 18tatistiklerlne gOre bir .............................. Sabikalılardan Hasankaleııin Sülflğü kusun~ sılkı~erek, bır yükselme büm- me ve vurulma gibi ballerd~ka t...,.... ..Erzurum ıehrinde ye,nen M •• f tt• kOyllnden Kemal isminde bins1 evelki ması ile Qrpenyor. kısmı pamukla kuvvetli tamnnne e 
R ....aiTdUı · Wr mllyo11 Hd yüzldn kilo- U e 1 p ------ .ıı.1 Şi d edek -. Yarmaktadır" Bundan senede Yasab gece bir ineııs• sorerek ~zuruma. geldi- . m iy ~ırlan bir sene k8dar ekseriya kaft gelir. Eğer buow;d 

hesapla nüfill başına otu kilo et ,. t• ği görOlmtış ve şüphe uzerlne yakala· ılerletmemiş olan zaman, bundan böyle, se- dinmezse pamuk l-todo adteaalbı 
OflütO kolayca eaiaşılıf. •••••• lyOrUZ narak karakola göttırlllmnştnr. Yapılan neleri asır kadar <folu ve hararetli olarak lulüne babnhp tampone e4ült. 

~lan "lktid.lanna göre 60 tahkikat neli•~esinde K:emalın bu ineği areçecek, kara taassup devirJerinin Tnrk Eğer yine durmuyorsa .ınllh 
Bir difteri vakası ile 60 lira arasında olmak üzere bir glln evvel . Hasankalenin Şeftalı so- milletinin lanetleriyle anılan ihmalleri yü- bir hekime mOracaat f811tU'. 

Şebrlmlzde evvelki gOn bir difteri matbaamtza 7 müretip alınacakbr. kağı denilen merasından aşırdığı ve sat- zünden birbiri üzerine yığılarak bir dat F.sash bir muayeneden ~Jp k 
ik,aıı kaydedilmiş 'fe Sıhhat mOdür- isteklilerin Gölbaşındaki idarehane- mak Uzre Erzuruma (getirmiş olduğu heybetiyle birikmiş olan işler, hızını şefin manın hakiki sebebi tayin' edl 
p tarafından icap jden tedbirler mize müracaatlan. ımlaşılmıştır. inek hırsızı Kemal mQd· iradesinqen alan enerjiler sayesinde kısa esaslı bir tedavi tat9jk edilir. 
µ~· del unıumiliğe teslim edllmlşUr. bir wnan içinde bqanlacaktır. DOK 

Edebi Tefrika: N o. 1 O 
Halamın bn tahmini hem hoşuma gitti, hem ete nedense 

içime garip bir korku verdi. •Allah fena yazdırmasın ... 1''a
kat hayat bu... insanın dalma mes'ut olmasına imkan var mı? 

Ne ise, bOyle karanlık düşUııcelerle d'fterl ilk sahifelerin
den kfrletmlye başlamayı btelntyorum, onun için b'aşka şey
lere gepcetım. 

Batara yazarken Adethr delÜ mi? EY;VRIA insan geçen za. 
manı anlabr. Fakat bunlan pek uzun anlatm1ya IDzum yok. 
Kendimden ve bu defterde ismi geçecek olanlardan kısaca 
bahsetmek en iyisi .. 

Ben beş yaşında iken annem öldü. Babamı hiç bilmiyorum. 
Bir Rus kadınfle Avrupaya kaçmış. O zamanlar yeni emek
liyormuşum. Babamdan uzun seneler haber alaımamış, ben 
ontıç yqlannda iken orada bir kaza neticesinde OldOğÜOQ 
<tuymuştaık.. Halam çok iyi bir kadındır. Annemi çok server
miş, her zaman söyler. Babam beni ve karısını bırakıp kaç
ttlJ için kin duyduğunu hissederim, yanır.da hiç bahsini ettir
mez. Halama bu hareketinden dolayı biraz hayret ediyorum. 
ÇOJıkü ben babama onun duyduğu nefreti duymuyorum. An• 
neme ne kadar acıyorsam, ona da kalbimde aynı merhamet 
var. Annem babamın yOzünden pek çok ıstırap qılş_belkl ... 
Fakat babam da başka bir kadm . ytızünden Oyle feci gOnler 
reçbınlt ki .. O Rus kadımn peşinde A vrupada oradan ora
ya gezmiş. Kadın ona yapmadığım bırakmamış. Babamın bir 
kaza neticesinde ôldOA'finQ sOylemlşlerdl. Fakat ben bu kaza
dan dalma şüphe etmişimdir. Babama, o kadının kendisini iste
memesine, sonradan yQz çevirmesine rağmen, peşine takılıp 
gidecek kadar zayıf hareket ettltf IQln acıyorum. Onun bu 
kadar fzzett nefsini lllçatması bana garip bir merhamet ve 
ıs-~ vetiıor, yQIQnQ biç rormedJ#lm. batwnı seviyorum. 
Oill dilaıa kır AÇb alnı ıstırapla burufmUf 1 )'Ortun )'Üılü 

bir adam olarak dOşündtım. Halbukl lbme)il J>ırakıp o kadı
nın peşinde Avrupaya gittiği zaman~ ot~ yqında genç gOıel 
bir adammış, Halam beni babamQ benzellr. •O da kumraldı. 
Senin gibi kahve rengi parlak .~ 'fJU'dı. ,, Der. Sonra 
beman ilave etmeyi unutmaz= ·~:~ yozun benziyor, 
yalnız ahlakın detil. Huylar». • Halam bir gtın 
annemin 01Dm0P1l bana şOyle 4111 ~· ~detdnı.dıtatıY8 
vurmıyarak keodısliıe acımasınd•tı nt'tieti/Uen · bir kadındı. 
Çok mağru._, Baban gittftl zaman.-~ Mr şikayet 
duymadık. Ama bu bal kim bilir nli&ıl ı~ae: ftlemie. Gitt' ~ 
sarardı, gitti~ soldu. Bir gece fldcid: bir -mizle 
dQştQ. NefBs alamıyordu. Doktorlar kalp dediler. lkı 
Y&f8dı. Öldll gitti. Son nefesini verinciye kadar senf;.·Jmııml
dan ayırmadı. S-on dakikalennda yanında idim. Seni işaret 
ederetc bir şeyler sOylemek istedi ama muvaffak. olamadı. 
Bir~ sonra OldO. Ben onun ne demek lsteditinl anlamıştim. 

Seni bana teslim ediyordu. Orada baş ucunda gözyaşlan 
l~inde yemin etttm: Kardeşimin ona yaptıklanna mani ola
mamlftım. Fakat kıZını kendi kızım gibi bakarak l'Uhunu 
hoş edecektim .• 

Halam bunları bana anı.attığı gQn gözleri yaşlanarak beni 
öpmQş : • işte böyle yavrucuğum " diye sOzOnü bltirmlştt.:on- ' 
dan sonra da bir daha bana annemden bahsetmedi:. Ben de 
annemden bahsedildiği zaman kalbimde çok bQyQk bir sızı 
duyduğum için, onun söztıntın pek sık edilmesinden botlan· 
mııın. T~efterinıc tik ıtttl.r olmlc lkl ınuıtarlp tnumn 01\\llltnQ 

anlatmakla başladım. Artık burada bunlan kesiyorum. Hala 
mın sözü aklıma geliyor: • Allah fena yazmaktan korusun t 

ŞJmdl Biraz da kendimden bahsetmek istlyonım. 
19 Yaşındayım. iki sehedir Akademide tahstJ edJyo~ 

İki .hafta evvel mezun oldum. Hocalarım, çok kealdn b1r 
rDşe sahip olduğumu, fırçamdan ileride pek b1lyflt eSüle( 
çı}f;acağın\ sOyliyorlar. Ben de resm& merak etaba pek k 
çOk iken bglar. Beş alh yaŞ'lnda iken en bbyOk merakı 
kum üzerinde resimler yapmaktı. Evde karma karışık çl~ 
lerle kirletmediğim defter yoktu. Blraz daha bftfUdOm, btltD 
arkadaşlannun bebekleri, gtızel ıfizel oyUncaklatı oldu. 
\lfin en kıymeti! Oazinem boyalanmdı. On yaş)llda iken ev 
ismim k1ıç1lk sanatkArdı. Artık odamın duvarları peyzaj 
portre her clsten resimlerle dolu idi. 

Bu Sll"a da Erentöy Li"8lnde leylt o~uyo1':1paı. Orecl 
lbtl ·m hocamız vardı. Bir ,ınn omuzlarımı 
y 

'JI B kızım, demişti, sakın SOQradan resmi buak&1! 
.eleme. Pek yazık edersin. Bizde fena bir &dettir, bir ç 
genç kıilanmız hatta Akademiye kadar girerler, fakat biı; 
kaç sene sonra ya evlenmek Jçln, yahud da başka bir s~ 
le her şeyi ytlZ üstü bırakıp san'atlannı ihmal ederler. Hal-
buki sen de Oz var yavrum, istikbal içln büyQk Ond~r yeJ'iı'. 
yordun •.• 

.Mektebi bitirdiğim zaman da bu iyi kalpli adam evime 
kadar geldi ve Halamla beni hemen Akademiye kaydettitnıf>-: 
si için konUftu. O zamana kadar Halam benim Akadem 
girmeme pek taraftar d~ildt. • Artık evinde kendi ken~ 
çalışırsın, istersen husQst bir hoca da tutarız • diyordu. F• 
kal b.ocıımın .ricası, scmra bOtün tanıdıkların benim anc 
Akadomlde iyi yetifebilecetlml söylemeleri .Gzerine Balam 
sesini çıkarını el • Akademiye girdim. 
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EN SON HABE RLER:.9 
·--=------------=------
Fi 1 istin de Kan Akıyor 
Atatürk Hariciy-;ı Arablarla asker biribirine 
Y_ekili~in girdi aralarında adata zıyafetınde • ' 
Aııknrıı t:ı [ llususı 1 - lln- bır muharebe oldu rlt•ht• \ 't•klll Tt•\ ilk HOşlil 

Ara~. dfm u••t· t• küşkilmh• 
linbhıt- uı kntlu::-lnrı mt hususi 
bir zh'tırt•l \ Prdl. 

Al.ıtli\rk huzurları ili' hu 
zl )'Rf ı•ll ŞN't'flt'ndlnllll'I'. 

Jozefin Beker sahneden 
çekiliyor 

Meşhur ze;ci ıuf st Jezemhı 
Beker'an Partste bir rubrlkntörle e\' · 

endltl mıdQmdur. Zenci arti t evlendiği 
hrekOr k8"basında Pttrl"e dönerken 
liove kHabasmta uğramış ve şehrin 
fakir allelerlne dağıtılmak O~ere iki 
bin frank vermiştir. 

Kocası Ll~·on Jım gayet 

Her iki tarafta.~ da 
yarah olduğu 

çok telefat ve 
bildiriliyor 

lstanbul 13 (Husust Muhabirlmlzden)-/şebbilsil evvelce haber alarak önüne gec;
Fillstinden gelen haberler, Arap - Yahudi mek istlyen asker ve polis arasında çok 
ihtUAtının bugünlerde son derece kızışmış kanlı bir çarpışma olmuştur. 
olduğunu göstermektedir. Yahudllerle an- Araplar maksatlarını icraya mA.ni ol
la.şmak ister gibi görünen bazı Arap un- mak lstlyen zabıta kuvvetlerine ~ddetle 
surlarının faaliyetleri ise, umumi h!ddeti saldırınl41ardır. Her iki taraftan çok tele
blr kere daha artırmaktadır. Filistin şe- !at ve yaralı vardır. Filistindeki Yahudi-

1 hJrlerinde ve köylerinde hA.dlseslz geçen 

1 

ıer İngiliz makamlarının ittihaz ettikleri l 
hiç bir gün olmuyor. bütün tedtJrlere rağmen, heyecan için-

Şimali · Fuıstınde de dün bir Yahudi dedirler. 
köyünü basmak lstıyen Araplarla, bu te- 1 

• 
lktısat Haftasında 

'l'artbl 
lt•frJka 

-10-

"Cihadı mukaddes·,, ilin 
edilinesi de istendi 

Hıristiyan n1ehuslar : ,, Mesele din ınuharebesine 
sokulurse Avrupa devletlerinden yardım göremeyiz, 
Osmanlı hıristiyanlarını da gücendiririz!» diyorlardı 

zenilD olduğu ve zenci artiste mll· 
reffeb bir bayat yaşatabilecek vazi
yette bulunduğu tçln, Jozenn artık 

) eni an~azmıtnlartt ,-lrişemlyecektlr. 
Gazetectlel't' tunlan söylemiştir : 

- Konturatlanm bittikten sonru. 
ırtık sahne~ i katt surette terk 
edt.ceglm. Buna mnteesslfim, çllnkO 

Çar or<lmıunwı sevk oe idarui eski Rus İrıuharabeleridde oldukça mQhim B k •ı • tk '1lr şöhret kazanmış ola11 Ceneral Loris'le Linkof'a teodi edllmlıtl aş ve ı ın nu u Jlllha sa ıİıeclisı mebusan azaları; (gazayı ekber) dir. Buna binaen, derhal 
Parlslllerl çok sevmtşdinı Halbuki 

merlkada iken, zenci olduğum 
- -,--- yapmadı klan kalımımıştı 

. . Pet rsl ur dan mutlaka :\'eni bir kon- (mukaddes cihat) emredllmelldlr.] Ankara 13 - (A.A.) llqvekil Celil lacak işleri~ an.• . ~ılnrını ve nıhayet ıç ler:ns 'ıal~ln~ dair bir .;.vap gel•ce- rııı.e bir takrir vermişlerdi. 
Bayar dün Halkevinde sekizinci artınna ve dış emnıyetımızın durumunu anlatmış-

1 
. b kil 

1 
bn ·Qk 

11 
Qkll et Hırıstiyan mebuslar, bu takrire 

ve yerli mali haftasını açarken söylediti tır. Başvekil sık sık ve sürekli alkışlarla A' nı e yor a~.. ~ l r s ~ şiddetle itiraz etmişler : 
karcılanan bu nutkunun kard,.c Hatayın is- içinde, başka _ışlere dair mOzftkere e-' - Efendiler!. . Tehlikeli bir yola nutukta geçen bir yıl içinde iktisadi sina- y ..., 

1 
d d ı l 

yi ve nıalr sahalarda elde edilen güıel ne- tiklAlına kavuşmasını kutlulayan kısmı bil- r ne evam e ıy~~ ar< ı . t ( 
1 

girmiyelim,.. Eğer bAdiselerl sQl(ılnetıe 
A S A-ı iceleri ve önümüzdeki yıl içinde başarı- hassa heyecanlı lezahurata vesile olmutur. Nisanın •ekızıncl gDn~·1 anı!( a a- karşılar ve hakkımııt asnn zl)ıııjyol 

t lranga) saat dörtte, Har c ye azın ve teliikkllerine göre mnda!aay• baş-
sarret ı:aşa, telaşla ~eclls salonuna gir- larsak , Avrupa devletlerinden mDzahe-

. nılşt~. N1tzırın rengı. bembeı•az kesll- ret görmemize hiç şüphe yoktur ..• Fa· 
Japon Delbos Belgrad' _Ja Yıugos mişh. ki k kat mesele (din harbi) şekline •okula-1 

... 1--ı •as•• ~1. ...... 1 1 Ut • Nazır. doğruca kDr Dye ya RŞ~ra ' cak olursa: hem Avrupa hOkQmetleri-
,,.. .... - - 1'ı•:Pt~~ • Meclisi Mebus•ıı Rel" Ahmet \ enk nln, hem de Osmanlı camlaaııu tepıı 11

-=-~.:;;;~u:.:;::\ei•~,:u: lav ricali ile de görüştü Paşaya ~aşa Hazretleri!. . MO.aade bu- ~~ır~ırisUy!"'lann rtıcenmelerl ·--
loreye de ç .. r.J.ulş .::llinuyor. yunılarsa, htıkOmet namına hlr kaç Jlemlşlentı, • 

Don aıan.ın ventlğl muhlın bir ha- ııOz aOylüyeceğlm. • • 

bere ııore. Japonlar bir lnırııız lop çe- Kral Naibi Pot Fransız Hariciye Nazırı şerefine ııemııu. Bu siıreııe ilk sorııemttk devri 199-kertne at 
.. , ederek mnrettebattan biri- d b"" ·· k b" · f t d. o anda Mecll~. matemi bir sokun tlkıen sonra, artık faaliyet ba~. " saray a uyu ır zıya e ver ı M u h-ka u har 11 ._....= ı in OlumDne, blrlr.tn yaralanmasına se- ÇOkOvermişti. ec s; u me n P Y- ve 

ı .. p olm .... r, Japon ta)-yareıerl de bir Nazır, kDrslye çıkmıştı . Elleri litre- OrdDnun umumi vutyeUnJ 1111-k 
Amerlkttn top çekerinl btttırmış. Bu ge. Belarad, 13 (A.A) - Havas aı·ansı- za ettikten sonra Naib prenspol tarafın ye titreye bir kftğıt açmıştı. için, vQkelA he

1

yetln1 ~-eclise çaAYmıftı. 111 

• • b 1 P t b Arhk, sua ler baş.Mamlfb: ıolde bulun•n mOreıtelıallan ise bir ço- nın hususi muhabirinden: Fransız Ha- dan kabul edilıruıtır. . - Muhterem Me usan·· · e ers urır _ Muharebeyi mu•attllnyetle de· 
au yaralanmıı, bir çe&u boğulmuş, bir riciye Nazın llelbosun Belırrada muva- Belırrad, 13 (A.A) - Avala •1an11 selarellmlzden gelen telgrafı okuyorum. vaın elllrebllmek Jııtn IAnm gelen led-~"lunun cı. ne oldukl•n malOnı değll ! salitinde hararetli nümaylıJer yapılmış, bildiriyor. Naib Prens~~ Delbosu ka- Diye; kısa bır ınukkaddemeden birler alınmış mıdır? .. 

OllrtllOyorkl, uuk ş•rk hadiseleri bu num•yişler Yugoslav-Fransız do.ı-1 bul ettikten sonra, kendısıne beyaz kar- sonra. selaret MDsteşan Tevllk Bey la- _ Rumeli ve Anadolu onlulannda 
gDn goçttkce hwnı arttırmakta ve bD- ıuJtuna halk kuvvetlerinin gösterditi bot- tal nişanını ve~, ve öjtleden sonra şe- ralından tebliğ edilen (llAnı harp not•- ne kadar asker vadır ? . . 
yok lefe\'viflcnı yol açmaktad!r. Eski Jılıjta büyük bir delil teşkil etmiştir. iki reline bir ziyafet veı:miş, Dziyaf~tte el"?", sını okumaya başlamıştı. . - Bu ontulan idare etmek için, 
devirlerde bu •evi badl8"ler, lkı devleti devlet adamı arasında ticari ve mali gO- rellkası, Valide kralıçe, Baıvekıl, Bahnye !(azınn, oost lllreye litreye oku- kuınandanlann iktldan kan midir? .. lıirlılrlıltı tuluştunn•t• " muharebeyi rüımelerde tam bir ahenk hasıl olduJtu Nazın, Delbosun kalemi mahsus müdürD duğu telgrafı , bOtnn mebu•lar derin h_lr Mebuslar. bllhossa vOkelA hoyetlııe l.:tlnalııı bakabll bir hale ıretlmıeğe kA- bir kere daha ıhüşahede edilmiftir. Del- Yugoslavyanın Paris Elçisi ve daha bir sDk11l içinde dlnlemlşlerdl . Telgral bıt- güvenemiyorlardı. 1

' teıtrdl.k b I ,ı .h i t' bos saraya ıriderek defteri mahsusu im- çok rical hazır bulunmuştur. tikten sonra. herkes başını önOne eğ- Sadnazam Etem Paşa için: 
"- u gnnnn • ~· zı r ye 

1

' ıniştt. !Mesleği belirsiz. . iklidan mellcuL ııılllellere bu z.mandan uyade sabır ;e Bir kaç dakika, hoznnenglz bir sü- kendi ııeHs ve hiddetine mağlllp .• sara-
tevek1!!1_ telkln kedenk Mrlzlb~yet o~ .. u- ı·talyanın ayrılışı . Avrupa- kt'\t içinde geçmişti. Sonra; Kozan meb- yın ve Padişahın nüfuzu altında .. J 
tuna ..-.v, uza ~ su "".n a ~·u ua usu Mustala Elendi, otunluğu yerden Diyorlardı. 
1eelen yukarıda ııkrett1ğimız çetın ha· k lk k . Serasker Rectir Paşanın yUzQne ı ı ı d i avağ'a a ara . alse erin de, guete erin ş d etli neşr - b k ? · A k d 

1 1 

B kadur derin karşı : yatı ve siyast yollardan protestolarla ka- J t • t - r ~ aş ar··· u - Hırsız! .. 
Pdlılacatını tahmin etmek pek o kadar aa ne esır ıra ı. dOşOnmlyelioı ... C'.enabı ll~kkın lıllun- nıye bağırmışlardı. ~Of dettJdlr. Ancak bu neviden hadi- dan Omlt kesllmez .. Rus Çarının ordu- llele Tophane Jllllflri, Damat Malı--in dolu bırdaıra l!Ave edilen yeni Londra, ıs (A.A) _ Elkin umumiye karşılamışlanlır. lan varsa, bizim de imanımız ve tarihi mut Paşa aleyhinde •l"f pnskllrtlyor-Lır dlllDla aldutunu da kabul etmek ıı- ltalyanm Milletler Cemiyetinden aynlması Budapeşle, 13 (A.A) - Matbuat Mu- bir şerefimiz ı•ar. .. Cen~bı .H•k; ba~lı- Jantı . . . _ • zım&ellr. Ganon birinde bu damlalarııan ile IUefruldur. solininin nutkunu iktibasla Büyük Fqist yacak olnn şu harbi; Mılletı Osmanıye - C•hıl .. hans ... hiç bir soz~e ve 
blrlnla budııtı !aşırtması lbtto;aıınden- Paris, ıs (A.A) - Gazeteler beklen Meclisinin kararlarını memnuniyetle kar- ve Onımell lsliimiye hakkında hayırlı hareketin~ itimat •dilmez.. nel11nden 
ae aaaba korkulmayacalr. mıdır. dili veçhile ltaJyanın karannı sükQnetl ıılamaktadırlar. etsin. başka hıç bir şey dnşnnmez.. Sultan 

.lapan Bııtvekıli pnıns Konaye Şang- e llemiştl. saraylannda, dilber kadınların ııetlnckı luıJdalil lıoynelmllel mıntakada yapılan Ancak; bu samimi sözler, M•olloo gezmekten başka hiç bir şey bilmez. 
- -ııylfteu, Çin gDnırüklertnl ele biraz hareket verebilmişti. lllye en bDyDk •linıatsızlıtı, bu zat ,Mlıktlll IODra ber fırsatta, J~~nyanın d MüslOman hırlstiyan mebuslıırdan, tıakkmda gösteriyorlardı. :ı;tııde bir ec:ıııııı. ~Ddalıelesını kabul Yakın sayllanmız a iyi SÖZ sôylOyenler birer birer gtlrslı·e Adliye Nazın Cevdet Paşa ile, Da-~,,...,.. aOyleyıp duruyor. Japob gelmişler: hlllye Nazın Asım Paşa için de: ~ekUI icap eder. Çlnde ecnebi mn- z b b k _ Çar hüktlmeti; yalnız dlplomasi - Soba borulannm Ozerindekl ta-dallaleehıe yol verebilecek olan siyasi engı·n ı·r mu•• sa a aya kaidelerini değil .. botQn beşeri kanun- rıldağa benziyorlar. ROzgAr, ne taraf-~lde:.lerl de lonımayacagını açıkca lan çiğneyerek 114nı harp etmiştir. Bu ton g~llrse, derhal o taralı dönnzortar. 

y Böyle bir vıı~yet içinde bu gQne b 1 hareket; adalet ve insaniyete mugayir- Dıyorlardı. 
k d Çlncle menfaatJanmn ~tnenmesl- aş ıyoruz dlr. Fakat Osmanlılar; Cenabı Hakkın Yalnız, Hariciye Nazın Saffet Paşa 
n: :- oeslnl çıkaramamııı olan devlet- ıotnl ve inayetlne sığınacaklar .. hak- aleyhinde bir şey söylemtyorctı. Bu za. 
le ç imdi do Çin sulanndı bulunan lannı muhafaza ve ııındalaa etmek için hn ciddiyetini, hamlyetlni ve vatanper-k rln~ f il 1 ·n Japon mermlle- 2()() Okuyucumuza muhtelif hediyeler her fedal(irlığa katlanacaklar. Tarihi verliğlnl hörmetle yadedlyorlardı. eıı4i harp gem er nı - k 11 • ı ... ı 1 1 nasıl karşılayacak- Ok 1 d h 1 d şereflerini, bOton duDyaya arşı > r • • •..ın mıı o masın ·. kl 1 uyucu anınızı • a z ya e memnun etmek için yakında zengin bir kere doba lslıata çaJışacaklaP. Sarayın ahv•Uno gelince .. : 
larl ve rlttikce iddellnı artırma a 

0 

an mosahaka açacağız. Bu mOsahakaya lııtırak ed...,k olanlardan 200 okuyu- nıye nutuklara girişmişlerdi. (!IAnı harp) haberi, AbdDlhamtdlıı lıu nevi hadiselerin ileride alabllece~I cumuz muhtelli hediyeler alacalr.lardır. Bu hediyeler ı,ınde 200 llrahk Bu nutuklar, blrlblrinl takip eltlkçe, ozerlnde bir yıldınm tesiri husule getır-
d•ba vahim şeklllerl he, aba katmaya- dikiş makinesi, bisiklet, koııttlmlOkler, paltolar ve daha birçok işe yara- Meclise biraz hayat gelmiş .. ve yavaş mlşll· o devirde henüz pek tecrnzealz l'aklır mı? yacak çesll eşya vardır. yavaş herkeste bir galeı-ıın baş gOsler· olan hOnkAr; şunun bıınnn sözlerinden 

Muhakkak ohm bir hakikat varsa . M .. abakam· hakk d mlştl. ve verdikleri cesaretten Omitlere kapı-
;: da ••ak farklakl Japon begenıonyosı us . iZ ın a ayrıca Bir kaç mebus : !arak, Babıallnin o kadar sert bir Uıan 
:'llllnda, artık avrupa de\•lelerinln bu tafsı' la" t vereceg""" ı'z [Çar hOktlmetlnln bu baksızlağı~ı Ue yazdığı (ret cevabı) nı tadlJ etUre· ~.:'" kactar parlayan ı1ldızlannııı son- karşılamak için, bOyOk bir harbe glrı- rek gOndertmedlğbıe 

f olıııoaıdır. f11-kUr, aıo fQplteaiı ki IMı harp, etııı1f11 D/PLOMAT 
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Hergün bir 
Hikaye Duman sal ışı 

Is i NEMA ı ooGuoAN GöRüNüŞLER 
-- -

"Bu lılkftye uydurııl nıı 5 
değil, vaktile aynen <'erynn 
vıtk'aclır" 

>":ıuw: SAİT KESi.EH _ 

bfr rrı ısttl 1 - Toplttyacnk ben de~llmiylm, tıır-
etn. i? lıir, tU<·uk da benim. Sen paranı almaya bak, 

kaç para istiyorsun okkıısına, onu söyle. 

Yuda hu deli adamı başından sav
mak için işi kı:rn kesmeyi muvnfik bul
du. 

Sinema beni çok 
t h. . ' es ır ettı .... 

Son seneler zarfmda arada sırada 
film çevlrmeğe br.şlamış olan meşhur 
Fransız r.ahne a1iisLlPrinden Madam Ver~ 
Koren~ ~inema hakkında çol: miihlm blr 

Ali Parlak, gayet u~tıı bir Dericiy
di onun ynptığı derileri lstanbulcla 
kim. e ynpumazdı. Hele Hugant derile
ıine Fransız ruganfleri t;ile rektthet 
edemiyordu. O zmııaı:lar piyasncta ilk 
ör:re Ali Pnrhı~ın mgunları ıır11ııır, 

hulJnmuz~a Frrıısız rwpmlıırı alımyordu. 
Rug-ani <feri ) tıpıırnk için en iyi nrnlze
me, mazı, bezir. deri hep Türkiyedan 
yetişiyor, yulnız rug-mı lıoyn ve ci!Ası 
A vrupndmı getiriliyordu. 

- Be~ kuru~. yazı neşretmiştir. 

- Kalıul. Sann lıeş lira pey hıra- Sinema ve tiyatroyu seven okuyucu-
kiyorum ~·arm gelip dumanl<ırı toplrtya- larımızın zevkle okuyacakları bu yazıyı 
cttıtı m. aşağıya naklediyoruz: 

Yabancı a<laın tıeş lirnyı Yudunııı · "- San'at terr.iyesini tiyatrodan edi-
hayretteıı açılan gözleri önüne bıraktı, nen bir komedyenim. San'at hayatımın 
rttbrı:rndan çıktı. Yuda saşırmı~lı. uzun senelerini Boulevards tiyatrolarında 

ve son seneler zarfında Comectie Françaif.e 
- Mu a delilere akıl vermesin, eli- de geçirdim. Sinema beni tiyatro alemin-Ali Parluk yerli bova ve cilA Y''P 

ınnk için ç >k ugrnşm ş, fakut bir turlu 
ııuılıen.e huhıııııımıştı. Ynn•ği sızlıyor. 

- Frenklere nvuç dolusu par.: 
kaphnyoruz, şu kör olası boyııyı ynpa
mıyonız diyordu. 

ye mırıldandı, he~ lirayı cebine yerleş- de buldu ve kendine doğru çekti. .. Sine-
tirdi, i .Jııe koyuldu. maya intlsabımı t.'!.r sergüze.şt, meraklı ve 

• tatlı bir sergüzeşt olarak telakki ediyo
rum ... Sinema başlı ba.şına bir Memdlr. 

Ali parlak ertesi glln ytınınıln lıir Hem de çok mühim bir alem... Sinema 

O, yerli boya ile ynpılarıık ru(fmı· 

ların d ıhıı parlttk. dııhtt dttyanıklı ola
c ığınn knniıli ve hıı kanaatte <ie beş 

zıırnmılııı ınchı dıtiııın ıtola;ıvor. rugan 
lıoyusı yııpııııyrt y11r.ıyact1k malzt•ıııe 

adamla cam fltbriknsma gitnıi,, ~~anın- ayni zamanda mükemmel bir mekteptir. 
rlHkl adanın Öyle bir mektep ki tahsil müddeti r.;r 

- Hacuyı R:ığn kıvır, flOla revir. türlü bitmez ... Öğrenecek şeyler çoktur. 
Her gün bir yenilik ile karşılanılıyor. Bu 
yenilikleri muhakkak surette takip ey
lemek gerektir. Aksi takdirde sinemada 

J?Urııycı bir iskHra koy, ıışuğı ttl, yukarı 

ıu:at diye :\ \'rıtııı Yudıının ıııılıımactığı 

un • .ır,ı ıı. b ızı emirler ver mi~. hıw.111111 i~·lııde lıi. muvaffak olmak imk~nsızdır. 

"' ıc. o tnkım te~isııt yaptırmış, sonrada haca-
A \·rııııı Yu iıı meııı:ck<-tte ilk şi~(· nın iyice işleyip i~lenıe:liğinl tecrllbl' 

fııl rilrn"1r ı ı.~·un vtıtaıııla~lnrılandı. l zun etmiş, ve 
ıııthldet işsiz l<ulıııı~, bir i;; tutıııttk içiıı _ Hoşca kul hazirgl\ıı, Len httfüı 
cUlşü\.ııın,, tn:;;rnınış, ııihuyet başınıı gelir. toµlıınnn dunumları. lurtar, 

- Bu memlekette hergtln hir çok alır, ·aıuıda JHU'asını veririm demiş, 
c·unı, şişe, lıarduk rilt\n kırılıyor, ben gitmişti. 

hu kmklıırı ucuza top:tıtır, erilir. yine Yudtt yine lJir şey anlayamamıştı. 
şişe yapar, satar, gt\l gihi geçinir gide· O yalınız artık bnca temizlemekten kur
rlın çJeıııi ti. Dediğini yapmış. Eynple tulıluğıı için seviniyordu. 
Ayvnnsunıy arıısındtt ilk şi~e fabrikası- - Abthıllar olmasa, nkıllılur ıır ka-
nı da kurınııştıı. hnlı diyorılu. 

Avrnııı Yıırdıt kü~·llk Ctthrikasında v I . I k ı · l rtn 'onı·ıı Al" • . • lH a J;' anc,ı >ıı· ıa :s , ı 
bızzat (' lışıyo~, pul şışeler. kavaııozhır 1 parhı.k fobrikava tekrar geldiği zamnr. 
yapıyordu. lşıııde nıuvııffok olmuştu, anlndı. All pa;lak içarl 'inde husnsi ter· 
~·aptığı pul şi~d~r her yerde ııutkbule tibatı yaptığ"ı bacadan tanı beş okka h 
geçiyordu. • çıkarmıştı. Bunları okkası beş kuruştan 

.Yulnız iş bır parçıı ınllşknl~tala hes,1 etti ve arasını ela verctiıtl beş li-
llerlı~·ordu. Cam kolııy ıwhıv eriııııyor, p µ 
ıııayt t111liue gelmiyordu. İ,n kuv~·etli ra peyden ctOşllr<I. .. . 
har,IJ"etı temin için me.~e odunu yaktığı .. Bt~cııdtt hlr ~urtacl~. 2:> kuruşluk ıs 
tıulde ~·ine i. ~e.11~1 kadıı.r kuV\'el.ı.i ha- h~rıknııştl. Hn ) l~t1H ıçın okudur çok 
nll'et bulrıııııyor<ltı. Bir giln onu bir hır kazııııç rteiildı,. ~akı.•l. o. her l~aft41 

il' tl trnc.1vı temizletmek 11·ın ıkı lıra \'en ~·or-rn ,(> a<ı • Y • 

· clu. Şimdi bu parayı vermekten dl:} kul'-
- ncçinıı yuksaıHt be Yurıtıı <led:. 

o d 1 rcçinayı tecrübe etti rn ınatlulrn tuıın uştu. Ali µttrlaku geliıwe o clııhn 

Ben tecrübelerde bulundum. Sebat 
ettim. Şimdi tam manasile bir sinema ta
raftarıyım. 

Sinema hayatına atılacak olan kadın 
veya erkek muhakkak surette benliğini 

terkede<:ektlr. 
İlk filmi çevirmeğe t aşlıyacağım sı

rada rejisörlere, tistadlara körükörtine 
itaat eylemeğe karar verdim. Adeta can
sız bir cisim oldum. 

istedikleri gibi hareket ettim. İste- • 
diklerini yaptım. 

Bu suretle "sinema ilminl,, elde ey
ledim. 

Sinemaya intisap edecek olanlar bu 
yeçhlle hareket ederlerse beşinci veya al
tıncı filimlerinden sonra mutlaka muvaf
fak olurlar. Elverir ki kendilerinde istidat 
bulunsun ... 

Eskiden tekniğini, ilmini, kudretini 
t.'lmedlğlm bu san'ata intisap eylediğime 
doğrusu çok bahtiyarım. 

Demek artık sinema san'atka.rı ve 
seyircisi oldllm artık ... Hem yeni san'atı
na çılgınca bağlı bulunan bir san'atkAr ... 

çok kuvvetli sana'tkArlarla tanışmak, on 
larla dost olmak fırsatını elde eyled1111. 

Sinemanın çok azametli bir yekun 

.. 

Tnıbzon liman ve şehrinin uı:ıklctn yörünilşü 

Giizel Kt1r.<1w kuş bukışı nwnzarası 

muvafık l>ul<lu. Artık işleri yolund11 gi- meınnunclu. Kllosu_ııu H_O kıırıı) ahlığ. 
diyordu. Yulı.ız re1,iı~aya il<ide hirdel .Avrupa boy.ısı yerme kılosu be~ kuru5~ 
lacayı tıkıyor,•çok ı s yupıyordu. boyıt bulınu~lu, Hu hem dahn ku~vetlı, 

tutan seyircilerinin huzuruna çık·mak be- Erıit1cırna 11akl«ışmnkftı ulan demir yolamltı lm y.n meosimindeki fanliııel 

Ali J'arlal< hal'ettdu hir gllrı tutil llıtha siyah, henı dahtt purlıık olu~oıdu. 
yapar, Yuclaııın yalını7. bir şeye uklı erme-

- Hafta da hir !? nn ln anın ttzalaı 1 nıiyordu. 
dlnlenrr.eli. insan ra~ınt nde..:, temiz hıı- - Ali hu isleri ne yapıyordu? 
va alııuılı der, gezer ılunırdu. O lrnfla Bir defasınd,ı bunu sonlu, Ali 
da E~·Op sırtlarına doğru uzanmıştı. _ Boya yapıyorum lliyince Yuda-
Eyüpt1:1 bllylık ~·iıııırl ıı·ııı ııltında bir ok· 111 n gözleri parladı. 
ktıh ktt .l\'e i~·e(;ek, ~unra ::;aııdıılla ı~tıın- - \"uy kurnaz o~lu kurnıız dedi. 
unla dönecekti. Yııhudiclen de akıllı b<ı. ili~~ aklı111:1 gel-

A(W akı;ak giderken yoldu Avraııı nıeınişti bıı L;: ve Aliden lz,ıhat aldı. 
Yurdu'nın f,tbrlktt.sıııı gordu. Minare gi· _ Aşk oı~un deı11. i~ bilenin, kılıç 
lJi UZUll l f r bHc.ıdan trnrıun bUrdm zilirl 
kara duman pll 'klirQyord~. 

-- Vııy canına diye haykırch, yir· 
ttıl •ıld~r arııyıp bulı.1.mıulığım r4gan bo
vnsı. Ve doğruca fahrikudan içeri girlli. 
Yula ortlk hu~ınd ~i~c üfl\rUyorclu. 

riıı 

- Ciğerine kuvvet bezirgan. 
- Eksik olma iki yozııııı. Ci~erle-

sıığolsuıı 

- Ne yapıyorsun? 
Yormuyor sun şişiriyorum. 
Çok pnru kıızunıyor musun? 
Ne~·e sordun, ortak ını olttcak· 

gın ?. 
- Daha kl\rlı bir iş var ılıt.. 
A vrnııı Ymclıı nın gözleri fal taşı 

gibi açıldı. 
- Soyle bakaluoı 

J>uııııımı yaza~ elliyorsun?. 
- Anlaııııtılım, dumnnu mı? 
- l>umıımı yıı... Bedı\Vd lıavuyıı 

finhvermişı.;in, uç~ııı giıliyor. 

- Yıı ııe ~'ılptılıııı, çuv<1llıtrct dol· 
durup pazara mı yollıy<ılıııı. 

- Öyle yrtp ·an hani, dOn~·u kadar 
pars knıanırd·ın. 

A vraın Yuıln Rözlcri ile kAç!lcnk 
hlr delik arndı, rdbrikada kencıı~tnden 
başkn klrn~e ybktıt. Ktt.rşı mctakl 
ndnnıyd ıır ctallrln biri idi, yaluıtt11 
k nclisile H!rty odl~·or<IU. Amu, renk ver

ın dl. 
-- neli ınh iıı sen b0 , <il~·<! lııı~·kırdı1 

ku~ımanın. 

Fakut Y U<la artık duın 'lnı ucuza 
yermek istemiyordu. Aliden dıılıa paha 
lı duman alacak bir mUşteri arıyor, bu
ton derici dükAnlarını clolttşı~·orclu. Heı 
dUkA.ncl:m dıı duman satmak i.;teyen hu 
Yahudlye gUlUyorlıır, 

- All ıh kimseye akıl okslkliğ'i ver· 
nıesin. Hermn ııklı duman.. diye alay 
eıtiydrlardı. 

Erzurum Vilayeti Tapu 
Müdürlüğünden: 

Ağaver köyünden Ham:li ve Mehmet 
tarafından intikalen tescili htenilen mez
kur köyün laleli mevkiinde vakı 20 dö
nl\rn tarlanın Tapuca kaydı olmamasına bi
naan senetsiz tasarrufa kıyasen muamele 
yapılacıığından bu tarlada alakai tasarru
fiyesi mevcut olanların tarihi ilandan iti
baren 10 gün zarfındıt evrakı müsbitele
rile birlikle Erzurum Tapu Mi.idtırlyetine 
veya tahkıkat ı gününd~ mahallinde tapu 
memuruna muracaatları ilan olunur. 

( N. 8) .. 

Yılbaşı balosu 
dttııltıtl lıJphmırııı hiç~ i 

l1t>t' fwıtı• oldltiİt1 Oihl. hıt 
S .•ll • fit• ~ ılh:l~ı <Jt•C't•Ni liazıla~· 
C'!'Ull~·ı·ll lllt'llfHıttin. hi'ı~'iilt hlr 
halo \"t•ı JJe>c•f'ktil'. lhı ~·ııkl ha• 
lom;n dlıj t ı· ~· ıllrtra ıutztlran, 

tlnhn ufızc·I \"t• PfJl•·ıtı•t>ll olnıust 
hllhnssn tPınin tı rlilt•t•c•kth., 

'l'cıplnhıı· ~·.ı. Sen loJ1lanıu~sııtt 1 
l>en toplarını. 

- Ayd toplrıdıı ~ l\la yuln .kutlan. 
- J\aç pnrn lster.::ln okkusınıt . 
- tşl: e yit lu. J umarı tartılır mı ?" 

______ "'!'9"_""!"" _____ _ 

ni şereflere garketti. Çünkü her memleke
te, her ırka mensup milyonlarca seyirciye 
malik olmak az bir şeref değildir. 

Tiyatroda Racine, Musset, M:>liere, 
Cornellle gibi klAsik Fransız ediplerinin 
eserlerini temsil ediyordum. Halbuki film
lerde t.,'.lnlardan maada her tUrlü rolleri 
yapıyorum: Casus. katil, sergüzeştçi rol
leri gibi... 

Sinemada casus rollerinde fevkalade 
muvaffak olduğumu söylüyorlar. Evet: 
(İkinci Şub~) filminde muvaffak oldum. 
Bunu tasdik ederim. Fakat yalnız cas:ıs 
wllerinde muvaffak oduğumu söylemek 
hiç te doğru değildir. 

Diğer rolleri de başardığır.ıı zanne
diyorum. Esasen sinema san'atkArı olmak 
istıyenler her rolü yapmağa elverişli ol-

malıdırlar. Sinemada daha fazla muvaf
fak olmağa uğraşıyorum. Sinema ile bu 
kadar meşgul olmama rağmen ilk san'a-
tım olan "sahne san'atkarlığını,, bırakma
dım ve bırakmıyacağım. Nankör değilim , 

Tiyatro sayesinde sinemaya dahil olduğu
mu hiç bir zaman unutmam.,, 

Sinenıa yıldızlarının 
bir itikatları 

Tiyatro ve sinema alemlerine mensup 
san'atka.rıarın inandıkları bazı t;ıtıl iti
katlar vardır derler. Mesela. hiç bir artist 
ıocasınd!i. ıslık çaldırmaz. Hiç bir artist 
şapkasını yatağının lizerine koymaz ... 

Evli bulunan sinema yıldızları her 
ne bahasına olursa olsun alyanslarını çı
karmazlar ... Bazı rol icabı parmaklarında 
yüzllk bulundurmamaları ıa.zım gelir ... 
Bu takdirde bir takım hilelere t.,-:ışvur -
maktadırlar. 

Bu bapta bazı hakikl vak'alar anla
tacağız: 

Bundan pek az evvel Maureen O'Sul
livan 11~ Virginia Bl'uce bir filimde rol 
yapıyorlardı. Biri hastabakıcı, d!~eri 
mondert bir kız rolünü detuhde eyiemiş
lerdi. Bu filmi eevirmeden bir ay evvel 
John Fartov ile evlenmiş ola.n Maureen, 
nişan yüzügünü çıkarmadan i~e roli.ı yap
maktan vazgeçmeyi göze aımıştıı'. VirglniR 
Bruce arkadaşının bu f lkrine iştirak ey
lemiştir. Stüdyo ınüdlirü san'atkfırların 

arzularını yerine getırmlştil'. Bulduğu u-
sul şudur: 1 

Ntfan yUzüklerini kaplıy&cak olan t.:t-

Dofjt1dt1 imllr f<wliyeflerimlen! Trtwsit yolumla bir kiipril 

Trn.bzo11un Stad11om in~antı bitmf!den evvelki v11ıi11eti 

yük kıt'ada yüzükler yaptırılmıştır. Bu 
suretle ni an yUzilkleri gözükmemektedir. 
buise Ra.iher adındaki diğer bit' yıldız ise 
parıtıağınııl ô kısmına göre ıa.stı~ten blr 
parmak yaptırnuştır. 

uenç kız rolleri yaptıgı vakit bu s:ıtt
atknr bu la.si.iği yıizüğünün ııedne geçlr
mcktediı'. 

J'oan cravfotd 1un 11işaıı yüzüğü o k1-
dar garip bir şekilde ya.pılmıştır ki alela.de 
bir yüzıikten f"al'kedilmesi imkansızdır. 

Mfrna loy'a gelince: Bu gUzel san• 

ı>tkA.r Madam Arthur Hornblov adırıl 
clı~ındanberi ~U:ıügilnU çıkarmağa .ı 
!:He eyı m mekt di r. 
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DOGUDAN 1\1EKTUPLAH 

Çoruhta katırcılık bir 
servet kaynağı olacak 

Halk bunu anlamıştır, bu mıntaka ordu 
ihtiyacını temiı:ı edecek bir hale getirilecek 
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ı General Otomobil Lastikleri ~~ 

<: ı..h nıuhitı lımumiyet itibarıı c;.trp 350 k, dar hayvan enenmiştri. Katır nes- ı 1\ El j :\1 E OY ı ·xı. Ş b d 
v y k . dal>'! r . ct rın V.tdıl r te kıl ıını dahn müşekkel yetiştirmek için bu T .C. Ziraat Bankası Erzurum u esin en: 
< ' v r 1ı arazı azdır Halk bu Araı> aygırı yerlı kısraklara çektJrllccek, Solrlnn lUlfİtı: 

uuııl.ırdan nlınncak dişi taylara ddrt sene 
1 1 - TDrlw, 1 hıbe'- ı)renslc ri, 2 C'eıni 

1 
l:u vvc ı lı oa • ;. co , az olım yama !ar- v 

.;.. ••••• ~.-~-....~~~~~ ••• ~~~ ••• ÔMEH SAHAÇOGLO ~ ... . . . . . . ... . ,,.. .--~ "'j 

r •nı ı, t tun .., c bu :lay y tı tiımeK için f>Dnra merkep aygırları çekilecek ve bu telle lNhİ) e, a - \ğzı ıııızdt>, \rnp~·n "hen .. 
turı rnr didın r .ı:d. •ı mah ul k<'ndl- '-Uretıe ştmdlki yavrulardan daha uı;tUnl 1 - Yııhanl'ı, ecltıl. yndeki hıılııt, !) - Biri 

.'lı ?O.r ç.ndlrır l'V. afta kaLır yavruları alınacaktır. Fıravun, zuyıflık, fi - lhıtayda dili lııışkll I 

12 Birinci Kanun 1937 den 18 Birinci Kanun akşamına kadar devam edecek 
olan 8 inci Arttırma ve Yerli Mah Haftasında, milli tasarrufu teşvik hususanda 
Baıık:unıza düşen vazifeler şu şekilci<• yapılacaktır: 

F .ık t muhlt.n bac;ku i tıdatları \'C' Geçen sene Şavşet ve Ardanuç mın- f Türkler, rehreıııizde, 7 - Me~·vıı, ~unl, 
r.r t ka;'n.ık. m oktur M eld. hny\an '\·asına kurnaz bir alıcı gelmls, halkın 18 - BllyllklOk, n - Kokulu bir nevi otlar, 

1- Tasarruf kumbarası olanların, içinde kaç kuruş bulunursa bulunsun 
kumbaralarını açtırıp içindekilerini hesaplarına kaydettirebileceklerdlr. Bu hasus
ta asgarı had mi"vzuu bahsolmıyacaktır. c· ık ve bu "rad:ı blhla a katır ne. ı.nin nf'ığından ve bilgisizliğinden istifade e- ~unl, 10 - Kıı;:a zıııııan, ınııhtur vilayet. 

ı t lını>. bu muhıt hr>IKını k:ı.lkındıru- d l"l' t 25 Pr. 30 ar liraya altı aylıktan iki 2- Bu hafta 7.arfmda evvelce menut veya bu defa açtırılacak kumbaralan 
\"eya diger ne\'i tasarruf hesaplarmn 10 liradan aşağı olmamak şartlle tevdiatta 
bulunanlar arasında kur'a çekilerek 100 kişiye muhtelif nlsbetlerde ikramiye 
'erilecek tir. Bu ikramiyenin te,•zil ,eklini aşağıda ~osterlyoruz: 

i', ; a ın:ı kadnr bir çok katır yn vrularını Y11k:ıruln11nş:ı{iı11:ı: 1 
l - Bliyük şişe, 2 - On.,ııl ~ uşaıııııaı, 

edat, zııııuın, 3 - 1 i · İraıı hükOmchm, 
4 - iki harf yan yana, tnvnn Ulıııha<>ı, 
r, - Bir lıııyrnıı, ortmiım knldırınnk, li · 
Bli~ l\k su hlrikinti ... i, rnkı, 'i - Not11, ot
hık, t:ı - Nota, sessiz, 9 - Bir hny\'lllı, 
ynpııııık, koyıııııın seı..;i, 10 - 1-.kmnbil<le 

t hlt .fdil ret( hayv.ınhlrd1.1n pu\'antaj 
hC'Y<'tı t.ıraıınd:uı !ntıh1.1p edileceklere 
t vzı ed!ln k ere 300 lira kadar bir pa
rn ayırım t,ı Gcçrn "C'nC'kı •erginın çok 

rl gorUldll Bu seneki ser ri daha <;Ok 
oet gurdu vr derece alan hnyvan sa

n 300 l.r d ğı tılclı. 

V ı1 Rt>fik Koralt:m koyl •rdPn gelPn 
lrrrr kuJ lu \(' hayvan sahiplerHe ynp

r k nu m da Çoruh muhıtin
ın ı 1 ba ına bir en C't kay-

toulıyarrı' savuşmuş. 

Yapılan mütemadı telklnlerle sergi 
ve ınuk fat tertipler! gtbi vilO,yetin gös
tndll\ı uaddi al:\kalarla halkın gozll açıl
mış 3,5, doı t yaşında tır katırı her znmnn 
.çın .ı g:u I 250 ltrayn satabileceğini nnln
nn:;;iır 

Çoruh muhitinde inek ne_,ıının ıslahı 
işi de bir ihtiyaç halindedir. Fakat bu 
sarp muhitte büyük cüsseli ineklerin bes

lenmesi muşktildür. Bu cins ınekler muhi

tin ıkllmlnc de uyamıyorlar. Zavot deni
len Rus boğaları da buralar içln elvN!sli 

değıldır ve bunlardan alınan döl matlup 
evsafı alamıyor Bu itıtarla bu muhit için 

en uygun gorUlen boğalar 1 25 ile 1.35 ir
t!fnındakl Çıldır ve Gölenin kırmm don-

daki ırkıdır Uc ene Çıldır mıntakasından 

!ardan bir kısmı bakımsızlık yu.mnden 
olmUş.se de kalan kısmı nzamından çok 

Birinciye 100 
İkinciye 80 
Üçünciıye 60 
Dordünciıye 40 •• 
Beşinciye 20 ıı· ~ 

hil' kıiğıt, kllrdPla. 1 Ellinciye ır· r ıı·ıı T -

~~~~~~~~~~~~~ 

A vusturyada bir ana 
katili beraet etti 

Sifasız bir hastalıktan • 
kıvranan kachncag1z 
öld ürü 1 n1 esini islrnıi~ 
Avusturyada Leyla şehri Ağır Ceza 

ahkernesi acıdığı için anasını old!\rcn Ku
bit i ınindc biri:-;i hakkında beraet l\ar.ır 

kadar (dahil) 10 ıı'rıı:ıı ı; 
Yüzüncüye 

1 11. J ff"'!JJ TV7"-T kadar (dahil) 5 ~ ,. t.' 'P 

3- Kur'a 3 3 938 günü 1'uıkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İdare Merkezinde 
çekilecektir. 

4- Kimlert· ikramiye çıktığı kur'a çekildikten sonra Şube ve Ajanslara bildi
rilecek ve ikramis e miktarı alfikadarlara tediye edilmek üzere hesaplarına ıeçlrl

ı lt•ccktır. 

5- Çıkan ikramiyeden istifade edebilmek için Arttırma Baltası zarfında ye
niden açtırı1an 'eya evvelce mevcut tasarruf hesabının 5 3 938 tarlhlne kadar 

ı kapatılmamış \'e ınatllıp baki) esinin de 10 liradan nşaiı dilfmepıiş olmam ll-
zımllar. (No. 6) 5-2 

i t!fnde edılmekte ve halk memnun kal- vermiştir. • • • • 
b nl •rce l.ra g rmc- k d B ti ıı b • 

ma ta ır u sene sergısıne ge r en u Kubit Müddeiumumiye mürncaal !'Cle· n •. ordu :cin kıymc>t- \ .ırta ·ı boğalar mühim mükı\fatlar al- • ADEMİ İKTİDAR •••• • • • d rek, kendisi Viynnada çalışmakda iken • 
:111'\lar il'. r d .. 1 k d t 

l ııari t<'n t n' n . . k 1 k anası tara ın an muslace en oye nve • ;;_..;~ ·' Muh!~te vAsı mıkyasta oyuncu u d'ld" . . d · · k b'I ı . b" . h 
"lf'• "lnın ço •altıl ı 1 ikt d k . d H Ik e ı ığıııı, le avısı a ı o mayan ıı as- • yoktur Faz a m • ar a ·eçı var ır. a .. .. .. 

. · kıl ihtiyacının büvuk bir talıklan buyuk ıstıraplnr ıçınde kıvran · • 
y l , peynır ve J 1 · · k d" · · td·· 

h k k ·ı d t . -d. makda o an annesının ·en ısını o ur- • 1 mını da a ço · eçı er en emın e ı-ı . . . . .. 
::ı ·ı:u ,. ş t k 11 B rt n hl'-'esi arazisi mesını ıstedığını, onceden anasının bu • . vr. av e .lzas e e a n J 

1 
. · · h ld 1 · ı ·· 

c:ı. lı.l çok kPı;ileri t.sclemiye müsaittir. tek ıfını redrlettı~ı a e, goz erın n onun· • 

VE HEIJ GEVŞEKLIGINE KAHŞI 

Hormobin • • • • 
O knnununun ilk tatbikatı sıra- deki Büyük eleme tahammul edeıııiyerek • 

rmnn .... . k ·ı ld d" -
ı ında keçilerın ormanlara, hnttO. fun- zeh~r ~cı me . suretı e o ur uguııu soy- • ••••••• G A 1. A 1 A t S TA !'\ B l" L 

1 • ........ Tnhletleri. llf'r ec·zıuwıle ara\ ınız. (Posta kutu 11) 12!l1 Hormobln 

or Ço · ı 1 kııtırlaıı d lıklara sokulmac;ının menedilme i \' lemıştır · 
(' .ıfı ı1ulacaklardır 1 d d d k 1 ı ~ \1· ı-- t• rr 

~uıkın pcııt yapra.ıcıarını tectarıktc maruz o vakit {'~se. i rııun~(·ne_ e en • 0 . - ~rzuruın ı aye ı apu Erzuruın Vilayeti Tapu 
•• 

11 ı IJI ' lıf' ti' ı'ma ı kaldıgı mUşkülô.t yilzlınden keçiler beheri lorlar kadının ırılıhar cıtı~lnı znnnetmış M .. J .. J .. ğ .. d 
noktad n tedbir • eııı kuruş gibi yok bahasına kasaplara sa-iterdi. ı uc uru un en: Müdürlüğünden: 

tılmış, ·bunların sayısı bu fakir halka "n Muddeiuınunıı, nna katilinden ne· I Ağ-aver kary~~i~den. Mustafa tararın· . 
· atı kalblerl bile acındıracak kadar mti-1 dcıı bu kadar ge · itiraf da bulunduğunu j ~.an tapuya tescılı ıstenıle!1 g~zede m~v Erzunını Ağ'aver karyesınden Hamza 
.t. . .,_. • • kıındp vakı tarlayı 12 ve dıterı 4 donum ·d 

1 
ha y ~ m ı ır yekfina baliğ olmuştur. Fakat 1 sormuş o dn şu cevabı vernııştır: ı 

1 
k . 

1 
. 

1 
ı areye ınuracaat a bası usuftan ktn 

• .. .. • . . ~ tar unın tapuca ayıt erı mevcut o ınama- ı . . . . . halen bu muşkuUıtın kısmen onune ge- Anamı riıyamda gorduııı, bana b' t . t r hk. dısıne ıntıknl eden kav alık nam mevkim-
. . . . sına ınaan sene sız asarru a cuııı- · · r im . halka, kanunun ve ah\kadnr Ve- «Az.ılıdan kurtulmak ıçın Muddcı umumı- k 

1 1 
x. de vakı hir kıta tarlanın tapuya tescilini n denb r: b r aygır · . .. _ . .. . na ı~ a en ınııame e yapı aca6 ına gore 

F \kat lt\l ene f vveiıne kulC't n emir ve tamimleri dairesinde ke- Y~ git ve ben!. ol~urduğuı~u soyle• dcdı bu iki tarlada aıakai tasarruf iyesi mevcut talep etmiş ve tapuca bu gayn menku-
l t f..ıdP ed!leıniyordu 1 ç!lerlnı be lc>me ımkfı.nı verilmiş bulun- ben de bunun uzerınc geldıın · olanlıırın tarihi ilJndnn itibaren 10 gün 

t ı in fazı, eh mm ·nrıktJdır zarfında evrakı ınüsbitekrtlc birlikte Er-
e. Al,PIW ıı·· k }{ }( . t hk'k t .. n l{bırı ı n gct ·ııen r Lll' ava lll'Lll1lll zunım Tapu Müdürivetıne ve a ı a gu-

u ay ırı d P nuu m rkep y ,ır mevr.ı- .. ·--·-----··-ı c.:1 , nünde mahalliııclc• bulunacıık lahkıkat me-
du ıt • lbl <'et in tır Her aygır "ne- 1 \ k · Tpı·c·an Şu besinoen: mıırunn ınuraraatları ilan olunur. 
dc> bO ıl t Y ptı ına ve bunlardan yuz 1 i \'l'U pa U 1 llaŞI gı Y pil ı 9 ) 

1 1 1 Hava Kurumu naınınn toplanan 13476, ( N· 
d kırk 1 

' cıı. 1 

tuttu •una """ !>•t vazı · mJ il ili Si I' tı il da ham İ- A k ı rH• birlikte Erzurum Tapu Müdüriyetine eıı vıı, yet muh tir. h 'r ·n 1 in 360 . • kilo Buğday, 37639 kilo rpıı, 5971 ilo - _... __ 

1 ' tıı 1 Hu u .utaca · demektir 1 1 yels ı zlık danıgası taşı- 1 Çavclnr llH12 937 tarihinden itihare 15 ı~~-·--

lun kaydı mevcut olmamasına binaen se· 
netsiz ttısarrufata kıyasen muamele yapı

lacağına gore bu tarlada alakaı tasarru· 

fiyesı mevcut olanların tarihi ilandan iti
baren 10 gün zarfında evrnkı mUsbitele-

1 
O'l-111 nıt'"ıddetle ınü1.ayedevf• konulmuştur. hvladını seven para AV ır depo U 1 in b..ı ene klllll ta-' J'ÜJ' deınektır. 6 J 1 

• ı ır .. lr <;:tf ı: r de· Arap r.tı aygırı atın ............ _·-----~........ 28/12 937 Salı gi.inii son ıhale yapılacaktır. 1 biriktirir. 
. l•nım tır. Ayrıca eneme ışın(' de ı>hC>m-1 1 ( N. 7) İ-·--------.. 

\'t:' tahkıkat gününde mahallinde buluna

' cak tapu memuruna ıııuracaatları ilan olu-

1 nıır. (N. 10) 

l"ümıımi harpte casusluk7' r., .. ," Fı nıı.-is cıı~;::-j 

1 f83a-3 5 1 

o halde geliniz, hava güzel ı Birazı ııuıunuyorlardı. Bu şcıkilde hüviyet değiş-! - Evet, dedi, epeyce askerimizin yıı-
yUrlisek daha iyı olmaz mı? tlrmek bana pek becerlksl1.re görUnduğli raları daha sarılacak demek ... 

Genç kadın gulfımsemeğe çalıştı Bu 
1 
icln, içimden giıldUm . lot. rica ederim böyle konuşma ı 

gülümseyişleri onu busbUtün güzelleştir! 1 lot listeye bakarak yemek seçiyordu. Blllıihi iştiham kaçıyor. _ 

'--------- Tt'fı·ll, :ı Xo. 1 o 1 

yordu. Fakat ne de ols::ı. d::ı.nsozun hullnde Birdenbire serzcnişkO.r bir tavırla: Sustu. •J;I 
bir başkalık vardı. Ağlamış olduğunun far- Bana bak Vllhelm, dedi. karnım Garson şampanyayı getirdiği zaman 
kmn vardım. nç değil, yalnız şu sofrada sizden t.lr fikir tekrar sordum: 

l):ı ıı sı "ız scı ~ lı ı ~ oı· ıı.;tlyorum. Bir damla dahi olsa içmez misiniz? 
o h lld IJU ahı ~~imdı? ınt F.ın. n 

vn ı t hl' or mıydı B rl nacı m ralay Nı
k la 'm11 d ı C'ttl ı lllı .. ,,.rvl te bu ,a
lı ıln t.ını mı mıydı? Ç'unku •en:; dan iJ

' ın ızli ı ler oıcllı •u11 kat·ı kan.ıatım 

----~ lot Falken ertesi akşamdan itibaren 
1ordu E ve S "ın!1lak ve yangın., demek- ı gazinodn numaralarına baslıyacnktı Aflş-
t. Elime> geçen bu cmrJ şefime blldird!ğim 1 lrrdekl i~minln nltındn: "Berlin opera ko· 
kin, Frnnsada vaktinde tedt,ırıer alınarak' mtğinın yıldız dansözü., deniyordu. Ou.yet 
bir çok fabNkaların mahvolmaktnn kur- iri harflerle basılmış olan bu Mi~lcr st>hrtn 
tarıldığını zannederim. 1 hemen her sokağına vapıştırılmıştı. 

'ardı Fakat lot Falken'! bir turHı yola ge- Hic olmaz.sa t-,u afişler, genç kadını 
N Y• om m gPld.gin dil Unu tırcmiyord~ım O srıada yabancı adamın biraz neş'elendlrmehydi. Fakat yUrUdüğ.ı-

} ordum l.ı nn l u .ır da Alnı ın ıs•ihba- Şmld'e dogru geld!ğinı gördürı1. Ikisl de müz mbddetçc>, Meta dlslerı hep kencıtli 
ı.ıt ">üro l'nun E rn. hrlnd0 A'man ca- holde kalmadılar. kaldı. 

ıl. t nın en nıuhimı olan ilıt şıı- Oı u karsılnmak ıçln vestiyerden par- Berıı kasvet verici bir şehirdir. lo-
t.ı mi lf etın s oldu" unu oğrenmıştım. de usunb ve .şapkasını alan Şmld caddeye knntalnrı insanın için! açmaz. Buralarda 

O ::ım na k .... dar bu şubenin Madrltte çıktı. yabancı adam da arkasından yü- du her cine; milletten ispiyonlar dolac:ır. 
Cldu ll 2' • ı t rdi H lbuki b •n kuman- rudu. durur. 

' ll.nın n rn ı rınd n p;eldiğine kat'iyyen O esnada lot Falken otomobilden ini- BuyUk meydanda, tiyatrcnun yanın-
k.:ını i:.Lm Madrıt i . BNllnın eınırlerıni yordu. Şmld'lC' otelin peronunda karşılas- oa tanıdığım bir lokanta vardı Ornya 
d rh l , ı ... n dl er c hırlerder. arksız bir tılaı _ D:msozun bakışlarından Şmid'i ta- gittik. 

· <'hiı'ctı nıdıgını sezdim. Geniş salona girdik. tenhaca bir mn 
Btı ini hatta t ,,n Bir işaretim üzerine genç kadrn ban~ .:;n ıntınap ettik. Sağda solda h"r bi•·hı' rnurlr>rcl n bir ı::ı.n ' i ı 

llerı1ııctC' ik . •iızb:ışı Vnl- dogru r.eldı Cok per şan t. r hail vardı eşkfı.llnden tanıdığım bazı casusların o-
d<>reı:·" bll~~. eı .r:cç.rmış ve.) de Fr;ınsa- Yemeğe nerye gidelim? dedim. j tuı ınakt :ı olduklarını gördüm. Bunlar111 

~akı bir <'ok ı~~r~~k ~~r~~i:rın E v~ s I Başını C"evirdl: hepsi de ısvlçrede, kendi memleketlerln-
a!ttaıar ıe tahrip edtlmeleri tebliğ edili- - Nereye isterseniz, dedi. den gayri bir memleketin tel:9ası olarak 

Nasıl fikir? 

Genç kadının kaşları çatıldı. Ben de 
söyletmek için sordum: 

Yoksa gazinoda işler daha ba~la
madan bozuk mu gidiyor? 

Kısaca cevap verdi: 
Evet, ben de gazlnı.>dan bahsetmek 

l::,;tlyorum. 

nrka.,ı ne gelecek diye beı<l!J ordum 
Şampanya içmez misiniz? 
Hayır! 

Gtilflrek dedim ki: 

Htç olmazsa benim icmeme musa
ade etmez misiniz? 

Allahaşkına manasız konuşma ı 
lot, seninle beraber t",•ıhınduğum 

zaman, nr kadnr mes'ut olduğumu tasav
' ur edemezsin. Dün sizin konsolosun uzla 
n.uııım bir ticaret işini hallettim. 

İyi ya ... 
Pesperdeden devam ettim: 

Be~ vagon pamuk ... 
Genç kadın: 

• 

- Hayır, ben Ren şarabı sipariş ettim 
Etrafımızdaki insanlar t>ize bakıyor

lardı. Bazılarının şlşeme t:akışlarından 
mllliyc>tlerlni kestirmek kabildi. Bu görU
~limti yavaşça genç kadına da söyledim. 
Fakat o görı.işUmun doğruluğunu kabul 
etmek şöyle dursun, dedi ki: 

- Braun, blllyor musun ki bu akşam 
canımı sıkıyorsun. 

Doğrusu. hoşunuza gitmeyi her
halde tercih ederim. 

Cevap vermemeğe çalıştı, fakat nazl
kftne bir cevap bekledltlmi görünce: 

Siz hiç te doğru hareket etmiyor-
sunuz, dedi. 

Ve sapsarı keslldi: 
- Aman lot, ne var, ne oldun?. 
Nerdeyse ağlıyacaktı. Birdenbire ken-

disini toplıynrak, gUIUmsemeğe çalıştı ve 
yavaşça cevap verdi: 

- Hiç ... hlç ... Hiç birşey yok! 

( ArltHı Nr) 
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"' Kendilerini bütün DOGU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü 
bütün DOCU da arttırmak istiy~n firmalar, ticarethaneler . 

ve müesseseler ilanlarını behemehal 

Gazetesine vermek suretile bu maksadı temin edebil irler • 
• 

== = e 
= == 5 

il 

1 Ticareiin ruhu reklam olduğuna göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar temin etmiş bulunmaktadır.! 

a • 

REKLAM YAPMAYAN MALiNi SATAMAll 1 ==-
= = 
--== 
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KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' zaman darlık yüzü .. , gor~ez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

1 
Çocuğunuza l.ediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa 

alıştı rmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
1ardım etmiş olur3unuz 

rr~~~~~~ 1 !J 3 8 y 1 1 ha ş 1 ~ıy;;;yo~~ 

(( Hava Kurumu Büyük Piyaı:ıgosu ~\ 

~~--~~~~~~~~~~~~~~5 

./8025 
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K A N Z U K ~~ Kumbara istikbar bTı .~.;.-,,; · 

S b l ı ·{\ temel direğidir ac oya ar o~\ 

~ J~V ANTiN · 11~ Ü ~ ~<§\ifil (!({ <a\ ~ 0 
KUMRAL - SiYAH ~ ~~ Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 

·ı· k kı k t •ı k ~ J; zaınan darlık çekmezler er ve yı tınma ıı a yyen çı - U .;~ · 
nıaz, tabii renk veren tanınmı~ ~ (\ a . I' e k 

· •: I)~ Ci yegane sıhht snç boyalarıdır. :~ o ~ a n a ~ o 
~ İ~<;iıJz 1\.\XZl ' li ECZ.\:\'ESİ ~ •!\ 
~ BEYOÖLU ~ ISTANBUL ~ ~< Kumbara sa~.ip~erine her sene ~uhtelif 
~~~~··~!~~~JJ -\~ para mukafatı dağıtmaktadır. 

Sakarya oteli 
S uhl: LtHH 

E1·1.m•11num ('il nuıtı·ım hlr ye-
ri ıı ch• lPm izllfı ı. sc.•ryf sl \"t• kon-

ror11 itlhaı·llt· tn nınmıt' oJnn 

Sa!<arya oteli 
Erzuruına gelen 

yolcuların istirahat 
edebilecekleri 
biricik oteldir 

~~~~~~~~~~~~~~ 

1 DOGU DA 
İLK ÇİNKOGRAFANE 
rvıatbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etme 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişEY 
lerinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, çin1'. 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize siparif 
edebilirsiniz. 

)} BÜ Y Ü K iKRAMiYESi ~< 
~~ (500.000) Liradır. ·t~ -------~--

~
ı. Aynea: 200.000, 150.000, 1 C0.000, W.000, 60.000, !10.000, 30.000 << Sııhlp \'C llaşnı ul1 ttr l'İ rl : 

Artık İ stanbula sipariş 
vermeğe ihtiyac yoktuf 

: 2).()00. lfi.COO l iral ık lkrıınıiyelerıo '•00.000 ve 100.000 liralık iki : 
;• ıu!Pt nıllkaf,ıl vardır. .;~ Cihat B.\B.\:\' 

>t K t'Ş ide yıl başı gecesi yap 1 la cak lı r... i\ u ııı um neşrly ııtı iti llre eden: y llZI işleri 
~~ Biletler: (2,5), (5) ve (1 O) liradır. ~~ MllılUrU : l!uhıulır ııf:ı.mm 
\!!~ \·uı.1t ı.a) lwlnH'~I . 11 h t' llll ' ll hHPllt·ı·lnl:!. i nluuz... ~JJ Bttsıldı ~ ı ye r : n o o u Basımevi 

, ·~ 
rYiecnıua, Kitap, Broşür, Memento ve saire içı. 

yaptırmak ihtiyacında bulunduğ~nuz k~lişele~i ~ 
zi her suretle memnun edecek bır şekılde un 
edebiliriz. 


