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GCINDELllc GAZETE 

iDARE YERi: 
Erzunm G61baıı l>oOu ida~bnnesl 

Pazartesiden maada her gQn çıkar 

Sa)'lSI her yerde ti kunıııur 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

• 

fNGiLIZLERLE IŞBİRLiGiNE DOGRU ! 
----..::;;;=: - --== 
Do~u mıntıkasını 
Sanaileştirmek 
lazım 
O üntu post.a ue g~len İstanbul ga2e-

t.eıerlnde blr ErZlncan telgrafı oku
<\UJc. Bu telgrafta yeni yapılacak şeker 
rabrıta&ının yerinden batısedil1J'Or ve fa'b
rı&a Civarındaki arazinin pancar, zer'lya
tına ÇCk musaıı oldutu da blldirlllyor -
<lu. 

(;IHAP BABAN 

• • 
Milli bankalarımızın üç 
umumi direktörü bu ay 

Londraya gidiyorlar 

Evvelki gün lzmirde Hazır 
üç resmi daire yandı 

illçlar 

Yangın süratle 
büyüdüğünden defterler 
kurtarılamadı 

Resimlerin ilgası için 
Meclise bir kanun 
layihası verilecek 

lımir 5 ( A. A. ) - tzmlr tamiri Ankara, 5 [Hu-
güç büyQk bir yangın felaketi geçirdi. sust mubablrlmlz· -~-
Henüz u n J a ş ı 1 m a ya n bir den] - Mustahzar 
sebepten dolayı çıkan bir yangın ne· lllçlardan şimdiye 
ticesinde, maliye, muhasebei hususiye kadar alınmakta o
ve eski ziraat mncadele memurluğuna lan resimler ve mev
ait blnaldr kamilen yandı. zu kayıtlardan do-

Ateş gOrQlür görülmez derhal it- layı sıhhat bakı
falyeye ha~r. verilmişse de, binttlarm va- mmdan çekilen mnş 
zlyett dolayısıle çıkan ateş derhal önle- külat üzerine bu 
nememlş ve alevler birdenbire binalan resimlerin i 1 g as 1 
sarmıştır. 

Yangın okadar ani olmuşturki. ma· hakkında Saylav . 
alesef binalarda bulunan resmi kuyuda· Hüsnü Kitapçı tara- . lfüsıın Kitapçı 
tın hemen hepsi yanmıştır. Sarfedilen fından verilen takrır, Maliye Vekilinin 
gayretler sayesinde ateşin daha ziyade de lştiraklle Meclis bütçe encümeninde 
büyümesine meydan verilmemiş ve yan- görüşülmOştnr. Resmin Haziranın birln
gm söndnrülmüştnr. den ltibuen kaldınlması için, Meclise 

Ttt~kikata ehemmiyetle devam edil· bir kanun lAylhası verilmesi karar al-
mektedır. bna alınmıştu. 

Belediye anketimiz 
Şehrin en başta gelen 

dertleri anlaşıldı 

Çarık ve halı 
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Çuvalın içinde 
bulunan 
kaçak tütünler 

Ilıcada bir kaçakçılık 
hadisesi 
heraetle netit·elendi 
Buudan bir ıııütldf•I f' vvel Jlıcn da 

l~mall'ln crnki\ııında soğan çuvalları i<;in
dc yüz on sekiz kilo k.ı~·ıık tolüıı ·ııka

lıuırııış ve lsmıtil ile hu çuvnllurı nuklet. 
miş olan ~ofür Ali Rlzıı ile Feyllulluh 
lhtisa mahkemesine verilmişti. 

İsmail , Ali Hiza ve Feyzullah'ın dnn 
yııpıJan mulıakemeleılnde Aliriza ile 
Feyzullah'ın kaçak tllll\nleri bılerek nak
lettikleri sahil olmadığından ber:ıııtlnri· 
ne kıır.ır H ' J ilmiştir. Suçlu f:...mail ist
kıı\·nkçılığı lakıbıı resmen memur olan
lnrin haberi olmıtdan vezlyeti kandili· 
ğinden ihbar etmi!;i olm sı cezadan ıırn

anyetine bir sebep olduğundan onun dtt 
beratine karar verilmiştir. 

IÜBIH 

Kalp gümüş lira 
sürülüyor 

Iğdırda bir çobana da 
ka1p Jira vermişler 

lğılırlı hayvan çolıanı Baba isminde 
birisi dnn istasyon kişes!ne mnrncaat 
eflerek Knrso gitmek tızre bir bilet is
temiş ve kişeye hir mikdar para ver
miştir. Kişe memuru kendisine verilen 
paraların arasında bir gümüş liranm 
kalp olduğunu g-örNek işten Poll i ha
berdar etmiş ve Balın derhal yalrnltuı

mıştır. Üzerinde ve eşyusmda yapılan 
araştırmalıır nıl\sbet bir netice verme· 
miş ve stthte liranın ker.dişide başka 
birisi tarafındun verildiği kanaatı busıl 
olmuştur. Emniyet tc~kilatt bu yupanı 
ve sahte paranın asıl ınenbuini sahtakar· 
biı ar&maktadır. 

Erzurumda bir. senede 
evlenenler 

Erzurum vilayeti Sılılııye müdiirlüğü 
tarafından toplanan istatistiklere göre 
1937 yılında 255 çifte ·evlenmek için sıh· · 
hat raporu verilmiştir. 

Katil talebenin Akli 
durunıu yoklanacak 
Cnmhuriyet bayramın da . Lisede bir 

Haklı değil İniyiz? 

Halk dershanelerinde 
Öğretınen azlığı 

)1eınlekette okur yazar adedinin 
çoğııltılmusı ve bl\ll\n \'atundaşların 
bu suretle fikri ve rulıt seviyeleri
n in yükseltilmesi memleketimizi bu 
gün işğ-al eden en bl\yük davalar· 
dan hir tane Idiı'. 

~leınlekct.imizde bu "ctava u~run
dn çalışnrnlnr yapılıyor. Türk haı f. 
lerinin yeni kabul ~dildiği eneler· 
he.nen her şehirde, her köyde halk 
dershunelerl açılmıştı. Ankarada 
Yurd adlı bütUn kOylllye hitap 
edeıı bir gazete çıkarılmıyu başlun
ıııı:;;lır. Ve bLıtOn llalkevlerine, Jhılk 
derslıanelerl diye bir rrnliyct sttha· 
sı açılmıştır. Her Halkevi kendi fa
aliyet hudutları dahilinde dersha
neler açııııyu, okur yazıtr nisbeti
nln artması için ml\naslp tedbirler 
nlmıya mecbur tutulmuştur. 

Dogu böl~esinde Halkevlerinln 
bu neviden dahn bllyl\k bir fauli
yet göstermeleri, çıılışmalarını tek
sif etmeleri bir zarurettir. 

Erzurum Halkevt böyle bir te
şebbüse girişmiş ve bir mnddetten 
beri şehrin muhtellr mekteplerinde 
halk dershaneleri açmışbr. Yalnız 

bu halk dershanelerinin açılış ve 
tıınzim ediliş şeklinde bir intizam
sızlık vardır. Ekseriyetle talebe 
adedi çoktur. Bu talebelerle Ukruş
nııyu bir muallim kifayet edemiyor. 
Ve sınıflar kaydlı talebeyi istiap 
edecek vaziyette değildirler. 

MeselA: Veysi efendi ilk oku
lunda böyle bir gece dershanesi 
açılmıştır. Burada kayıtlı olan 
tulebe miktarı 130 kadardır. Mual
lim tektir ve bn kadar talebeyi ala
cak bir sınıf Erzurumun hiç bir 
mektebinde yoktur. Bu yllzden ~v
velkl akşam oraya gelen bir çok 
vtttandıışlar geri dönmtye mecbur 
olmuşlördır. 

içlerinde okuma ihtiyacını du
yan bu vtttandttşların şevkını kırmı
ya ve gönOllerindeki mukaddes ar
zuyu alAkasızlıkla söndnrmiye hak
kımız yoktur. Bilakis memleket he· 
sabıntt o arzunun kuvvetlendirilme
si ve o şevkın 11.rttırılması gerektir. 

Bunun için de büyük fedakar
lıkhtra, fevkalade tedbirlere baş 
vurmak lazınıgellr. Bir kııç öğret

men daha tedttrik etmek ve talebe
leri sınıflara taksim ederek ona gö
re tedrisata devam etmek bunun 
için kafidir. Bu hayırlı işte bu ka· 
dar dikkat ve alAka istemekte hak
lı deiil miyiz? 

Bu gece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir. 

-Eski bir aile 
iğbirarı yüzünden .. 

1--··- -zlRAATTE KALKINMA: 7 

.,_ Satış kooperatifleri 
Bu kooperatifler ana ödev olan ortaklarının 
mahsullerini değerlendirir~er. _Yurdumuza hal 
olan ve değerli mahsulatımızın kıymetlendirilm 
için bu fay dalı teşekküller birinci planda gelir 

Yatağında yatan küçük Yuznn: CElIAI.. TANIŞMA 
bir kızcağız ağır . _}rd 

SUrette yaralandı ffill\'nffak olabilmeleri için SlllıŞ ko· ulcınlar ve belli başlı varlık göstereaJ' Tarım kredi kooperatiflerinin i,lerinde 1 yarak kHf)amınlar, az çok muVlll""' 

Eleşkinlln Arifbey kömU küyl\nden operatiflerine ne kadar bllyUk ihtiy11ç vardır; 1924 yılında başlayan bu tetİ' 
~lustaf ıt oğ-lu Kemal ullesile evinde yııt- olduğunu görmnştUk. İşte çlftçtnln kredi büsler lstihalelerini 1980 yılına k,,_ 
makta iken Karakösenin Demirhan kü- ihtiya<'ımn yanı bnşınd11 ve onun kadar ikmal etmişlerdir. Muvaffak· olama~ 
yünden AtJclürrezzak oğlu Abdurrahman mnhi~n bir iş olan bu sınır birliklerden sebebini incelersek görürüz ki kurinl" 
iki hizmetkarile hirlikh" eski aile de kı~acrt bahsetmek ve onlnn da bil- ve ortaklar gayeyi kavramamışlar 'lf 
iğbirar 11et 1 ~e:-ıi olarak bu eve laaruz mek ve tanımak faydalı olacaktır. teşekkOUere ticari · karekter vermişlll" 
etmişler, Kemal'i öldürmek knstile Ke- 935 Yılında çıkan 2834 sayıll Tanm dir. işlerinde muvaffak olanlar. koaP': 
mal'm uykuda bulunan sekiz yaşındaki satış kooperatifleri ve birlikleri kanunu ratifin şumullü manasını ve gay~ 
kız çocuğu Zeynelı'i Frasız tüfengi kur - hu teşekkülleri bir sınır içine almış ve kavramış bulunanlardır. Bunların içlıii' 
şunile kalçasındıın ve karnından ağır en verimli şekle koymuştur. ve başmda ( Aydın incir müstabSI'-' 
surette yaralamışlardır: Hadiseyi haber Son kanunla ıslah ve modernize ortaklığını ) sayabiliriz. 
alan müfreze Ko. Oediklibnşçavuş I>ur- edilen bu kooperııtiflerden önce mevcut HükOmetimlz, zirai mahsullerin Jat. 
du suçluları yakalamış ve hepsi de Adli· olan birlikler ele vardı. HUyük emeklerle susi düşUncelerle ve şahsi menfa&!~ 
!iyeye verilmiştir. meydana gelen ve blitl\n geçim gelirini uğruna yıllarca çiftçi va asıl mQst~ 

Yaralı memleket hastanesine kaldı- temin edecek olan istilısalı1tıınızırı çiftçi aleyhine karmnkanşık halde devaaı ' 
rılmıştır. lehine teşkili\tlımdmlnuş bir kcınaldan mesine göz yumamazdı; en büytlk P~ 

satışa arzı muhakkak ki bizim en bUyUk salar.ı hakim ve memleketimize .. 
dileğimizdir. değrırli mahsullerimizin değerinde 1~ Belediyenin üç aylık 

yaz faaliyeti 
llazı rnıntakularda yalnız satış işle- maması umumi iktısadiyata da 

rile uğraşır kooperatifler teşkil edilmişse tesirler yapmakta idi; yukandan~~ 
de bunlar bizim büynk davamızın tahak- ya geldiğimiz ayrı, ayn ufak blrliP9!.: 
kukuna hiç bir zaman amil olacak vazi- bizim bol mahsulnmüze, geniş istl~i;..t 
yete geçememişlerdi. Bu biçim koopera
tiflerimiz nznm ve incir gibi en büyt\k sahamıza cevap vermekten çok u 

işt~ bü av~mll karşısında satış koo~ Sarf edilerek yapılan İŞ} er dışarı satış malımızın cift yeri olan ve tHJerini bOtün ihtiyaca karşılık ver~ 
Erzurum Belediyesi 1 • Hazirandan çlev~esl zehnginı· 

1 
çlftçilerd~ın müBteşelkkil şekilde kurmağa kifayet edecek o~ 

Dokuz bin küsür lira 

30 A" t k d ld k · · zmır ve ava ıs nde vttruır. un arın son kanunla işe aJriştJ ."ı·,. bu kanun ~ 
: - 6us osa a ar o u ça genış bır içinde· yalnız incir işile u~raşan: Kant· o "' 
ımar faaliyetinde bulunmuştur. Yapılan 'Kö k G .k R d. L' ,. yarın için büyük vaatler yapmaktaGllJtJ::~I 
· · t"kl - B ı d' b -d pınar, ş , ermencı , eşa ıye, .ı.:.re..,- Y 
ıstatıs ı ere gore e e ıye umu det zar· 

1
. ô 

1 
• 

0 1 A 1 v..,.· asanın ana hükOmlerinl gözden geÇ . ı, c emış, mur u, ye ın ve r~6ın ova-
fıuda 8000 metre murabbaı Arnavut kal- 1 . ü t h 111 . k ı · ıı · · lim: . ~ sı ncır m s a s erı oopera ı erını sa-
dırımı y ptırmış. 1400metre mıka.hı top· bir . B 6 k ff 1 . de b 1 1 - En az 10 çiftçi aralarında 
ruk nakletmiş, 130 metre lağlm tamir ya ırız. u oopera 1 znıır . u u: tehavyel sermayeli, değişir ortakla 

. 1100 bbal bah nan ( Aydın zirai stıtış kooperatıllerı d 1 T 
etmı~, t ~etre mt ura i çe lvOO·e ittihadına ) bağlıdırlar. Bunlara nıuvuzi mab ut mes'u ıyetli ( mm satış kOO 
mey an asv

1
ye ve anzım _ etdm şk,~ _ olarak para ve kredi i~lerini görmek ratiti) kurabilir, (Kredi koopera 

metre su yo u yapmış ve uç n an ıs· . nin kurumundaki formaliteye r0re ) 
ti rk t · r B I · · 9565 r Ozre aynca birer tane ( Müstahsıller iti-

f 
m ~ 

1 
e mış ır.. u ş ıçın ıra sar· bar kooperatifi) mevcuttur. Matuıut bir 2 - En az 3 tanm koopera · 

et~~l r. . ' saht\da ve muayyen bir mikdar ma. araya gelerek satış yapb ..... ırıı:-ıı•.'· 
s t.; R :\1 E • lı. Qzerinde bile olsa bu birlikler dış piyal merkezlerinde İktisat Vekile~ 

d T k i · · ı k l d " k ( Tttrım satış koopôratifleri birı'-Sürmene de portakal s.darın a ür ncırın ıymet en ırme ... , 

Sn [H t] B 
. bakımından ölçUsUz faydalor vermişler- rabiUrler. 

rmene, usus - u senekı dl Bu kooperatifler; ortaklanmn 
porhıkal mahsulU pek fazla olmuklıı be- r. · b" rına devamlı alıcı ve en elverifll 

b k l·t it"b 1 ı k · 11. S 1 incirler aynı safta degerlı ır satış rn er a ı e J ar ye ço ıy cır. u u· 1 1 . . d . yeri bulurlar, icabederse bu 
lu"u tatlılı"ı ve bn üklQl'rü itibari ·le ma ıınız o an . ~zum ışını e . yıne bu 

ldır.d, fi &ti y 
1 

y 5

1 
~ mıntakuda teşkılatlandırılmış bır halde nam madde ( Mesela südü lereyal; 

c en ne s r. a nız mar ta veya şu- ö ··rn M ,, 1 d b" . b ,,. 1 k saplık hayvanlarını konserve; bu 
1 

. .
1
. g ru z: ıı6n sa a ırı u6cı ıır oope· 

batta top anması teının edı ırse bu nera- tiri bi . d -..1 ,,. . .. " - t h un ) olarak iclerler ve böylece rtt ve rı e n aa nısa uzum mus a - .,, 
set_. artacak Sürmene portakalı ~iyasada stlleri ortaklığı ohtrak iki teşekkiılle edilen maddeleri daha deaerinde 
~-~kıpsiz k~lacaktır. Bahçeler gun ıeç· Bornova, Alaşehir Uzl\nı müstahsilleri kolayca satış yaparlar ve bu s _ ...... ~--
1 çe çSoğa ıyor, k . . . kooperatifleri de bu sııhal11rd11 ınüsbet istihsalntr kıyıneUendirerek iç ve ~ 

Oya Ve lf pll'lnCI mesut sartetmi~lerctir. ki aracılara ( Komisyonculara, sermaır 
Snrmene, [Hususi] - Kazamızda az Pamuk, sebze, meyva, tutun müs· siz tüccarlara > giden kazancı ye~ 

uıikdar kır pirinci yetiştiriliyor. Bu çok tahsilleri de istenilen derecede ~uıın.llü ( MUstubsile ) mal ederek memlek 
gıdalı olan pirinç fazla suya ihtiyaç olmak üzre Aydında, Adana ve Mersin- bütün müstahsillerin vaziyetini dış ~ 
göstermedi~i gibi bataklık da yapmaz. de pamuk satış ko.operatifleri, lzınir ve ketlerde müstahsillere karşı ku 
Aynı zamanda fazla kılları dolayisiyle Bursada sebze, meyva, konserve; Akhl· bulundururlar. Piyasada bilhassa ~ 
Domuzun da taaruzundan kurtulmakta- sarda, Ödemiş, Bursada ( lki tane ) zamanlarında, mutıyyen mevsimle~ 
dır. Köylü teşvik edilmektedir. Handek, lzrnit, Bergama, Samson Çeş· meydana sretirllen tbtikir daJQısl

Bu sene köylUye biraz (l:talbaklası) mede tütün ınUstahsilleri kooperlfleri engel olarak zarar verıci sabşlarll ,..r. 
soya fasulyesi dağltıldı.Of soyayı fazla ve Tire, Uşak, Aksarayda çil'tçi koope- dun verilmiyerek iyi fiatlarla labfl 
mikdarda ekerse de Snrmenede az eki· ratifleri vardır. kooperatifler temin ederler. -

arkadaşın1 bıçakla öldüren Kemalın hazır 
Jık tahkikatını yapmakta olan Cumhurivet 
MüddeiJmumiliği tarafından akli durumu· 
nun tesbiti için müşahede altına alınması

na karar verilmişllr. Kemalin mektepde 
ye.ıayış tarzile suç sebebin egöre ruhi va
~lyetinin anlaşılması için ErzurJm Nümune 
haıtanesine se\·kedilmiştir . 

lir. Bu fasnlyeyl mısır ekmeğine katar· Bn sayısı mahdut vo iş sahaları dar (Altt~raflı 5 ·1ncide) 
••••••••••••••• lar. teeşkkUllerin içlerinde muvarfak olamı-
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·Edebi Tefrika No: 30 
Onların nazarında bu kadar k{içtllınek !. Kederimden a~la· 

ttuık lstiyoi'dttııı.. Onlara Aktr Cemal ile anlaştığınım nrtık 
dost \'e ıırkadaş olmı~·a karar verdiğlnMzi de anlatamam: Bu 
l!özlerime belki gOlecekler. Zaten hu anlaşmndttn duyduğuw 
llıt se\#ltlç bende de çoktan yok olmadı mı? ... Evet, gururumu 
koruyecak1 bir harekette bulundum, Ressamın benden bir 
9ayler fimld ederek dııha ileri gitmesine mani oldum. Onunla 
tlçtk konuşmanın neticesi ümit eltiğlm gibi aramızda derin 
bit uçurum da a~·mftdı. BanH hak verdi. Aldığı eski vaziyetten 
adeta utanarak dost ve arkadaş kalmamızı kabul etti. Böy
lece onunla anlaşmıştık. Fakat neye yarar? Bu dostluk onun 
hücumlarından korunmak için benim aramıza koydutum bir 
!ıiiper. 

Belki o bu anlaşmadan sonra daha iyi, daha · d.QrQst hareket 
t!decek. Fakat deglşmesi de bent büsbUlOn ona cezbetmiye· 
cek mi acaba? Eskiden beni de her kadın gibi elde etmiye 
çahştığı 1 gönlünü eğlendirmek istiyen çapkın bir erkek gibi 
bereket ettiği içtn duyduğum hUyOk zarıuı rağmen ondan bu 
huyları yUzOnden biraz nefrnt ediyordum. Fakat o •dost ola
lım Fer.da 17 dedikten sonra birdenbire dedlşti. Adeta başka 
bir adam oldu. O gnn avdette otobüste negadar iyi bir hali 
vardı: Hep Avrupada geçen tahsil ha~·atına ait hatıralarını 1 
anlatmıt kü9ük fıkralar gDıel (Esprilerle) snsın bu hatırala· 
tın tietıt Q'OldütdüğUnO gördtlA'O e:aman bir çocuk gibi sevin· 
mııtl 

Artllt aflthlıchı g~eli şaylet~ hiç dokUnrHattıAeı da gecmişt 
\iibaaıile tmulmıya karar verdiğini göstermiyor mıydı?. Fukat 
asıl teeı noktaı onunla arkadaş, dost olmamız kalbimden al· 
dıtam yarayı kapatmadı. 

iJu pt• 1vtıs lçfn ltlemesine devam ediyor. Akil CeıD'Uıı 

l3ENvuıliADIM 
bütnn yapmacıklardan, sahte rollerden uzak tam bir arkadaş 
ve dost gibi bana yeni yüzü ile görünmesi içimdeki ateşe 
bnsbütün hız verdi. Ressamı bu iyi hail ile daha çok sevi· 
yorum. 

Artık bu adam benim için iyi bir dosttan. bilgisinden isti
fade ettitlm yOksek bir san'atkardan başka bir şey olmama· 
lıydı. Halbuki bu dostluk ona duyduğum sevgiyi azaltmak 
detUı arttırıyor. Şunu da itiraf etmeliyim ki onu kıskanıyo
rum. Evet, buna hiç bir hakkım olmadığı halde kıskanıyorum. 
Hem de ne ~Othlş 1. işte bu akşam şimdi şu radyonun başın
da otururken bile, damarlanmda kızgın· bir ateş dolaşıyor, 

Bana öyle geliyor ki o şimdi bir kadınla başbaşa vermiştir, 
Bu kadın Handan olabilir .. Bunu düşünmek azapdan beni öl· 

• dOrDyor •. Fakat kararım katt. Ne olursa olsun, yalnız kendı 
başıma çekeceğim. Ne o, ne de başkaları çektiğim büyOk ız
tırabı bilmiyecek •. Kimseye güIOnç olmak istemiyorum. Hele 
onun kendini sevdiğimi anlamasının ne bQyQk bir felaket ola
cağını çok iyi biliyorum~ 

' 

Akif Cemal tek bir kadına kalbini batlıyacak erkeklerden 
değil, bu muhakkak •. O gQn aramızda geçen konuşmada 
ona açıkca çapkın bir erkek olduğunu, her kadını elde etmi
~e alıştığını ve hiç biri ile uzun zaman kalmadığını sOyledi
aim zaman ıOkQt etmedi ? Sonradan da : • Biraz da haklısı· 

ııız ,, demekle dllşüncemde aldanmadığımı anlatmak istemi
yor mıydı? 

Qöyle \:4J edııoı svvip de ln•ll\lU ıııewt o11111U' IVJ~ln 

var mı? Hem bu sevdiğim insanın, ben nasıl ohU kafamla.. 
kalbimle, şefkatimle, bt\tün hislerimle ayrı ayn · seviyorsam. 
onun da beni aynı şekilde sevmesini , arzu edilen bir kadın 
gibi de~il, iyi bir arkadaş, ruhan anlaşacağı. kafasınut uya• 
cağı bir insun olarak görmesini isterim .. Bunları Akif Cema1• 
de aramak ne budalalık ı .. 

Ne yapayim ? Madem ki ondan kaçmak kuttulmak finıdlllk 
imkansız. Hiç olmazsa son tuttuğum bu dostluk )Olunda yö
rüyeceğim. Böyle daha iyi. Zaten bir kaç ay sonra Avrupa 
konkuru var. Muvaffak olursam gideceğim. Belki uzaklatır· 
sam, yıtbancı bir muhitte ve kendimi tamamile resime vere" 
rek onu büsbütün unutur, lstanbula tamamlle flfa bıllmut bit 
ıekllde dönerim.. O zaman yapacağım iş, ilk önüme ~tkBll 
temiz, dUrüst bir erkeğe elimi uzatmak1 evlenmek oladakbtu 

- Dalgınsınız !, 
Silkinerek kendime geliyorum, Yusuf radyoya ellerhıl da• · 

yamış, karşımda duruyor, dikkatle yQzOme bakıvor1 
Zoraki bir tebessümle gülümsiyorum: 
- Evet biraz yorğunum bugtın. GttndOı Hacer1e ahi ve

rişe çıktık .. Alışmamışım da .. 
Halam : 

- Ayol ne kıstın radyoyu açsaba 1 Diyor.. Rad)*ofli kı~ 
d)ğımın farkında değilim. Dnğmeyi çeviriyorum. Odayı ın~· 
bir kadın sesi dolduruyor : 

ömı·fmı enl seYntckle ııllut)·et bulncakur. 
Ne kadar hH111ln söwlnyor kadın! Ôrpererek kendi kendi~ 

tne mırıldanıY,oruın : Ömrüm seni sevmekle aUIUıyet bulacak~ 
br ... .Salonun bir köşesinde başbaşa vermiş, önlerindeki mo. 
dellere göz gezdirerek yavao y.avaş k<>nuşan Hı1cerle nipO' 
lısı birdenbire susup birbirlerine bakıyorlar ve ·dudaltlatuıda 
tathı derin bir tebessümle ıarkıyı dinliyorlar. 

--~· . 
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Tarihi 
tefrika 

-29-EN SON HABE RLER.9 
Filistin ateş içinde! 

Kudüs halkı Şehri 

Artık Kars kalesinin de 
muhafazası güçleşmişti 

[siv As[I 
Mısırdaki 

boşaltmağa başladı 
Ordu Kumandanı Muhtar Pş. Karsta kapanıp 
kalınayarak Karsla Erzurum arasında düş
n1anın Garbe doğru yapacağı harekete ınani 
olmak için serbest kalmağı tercih etmişti 

Şehirler arasında işleyen otobüslere ateş • s· k y h d• •• ld•• •• ld•• lstanbuldıı vaziyet bu halde iken tik hncumu, ( 5 Teşrinisani ) gOnü 
Mısırdaki siynsi karışıklık bir tnrıu edıyorlar. trÇO a ll 1 0 Ur.U U biz yine Şark gelelim: . yapmıştı. Fakat Torkler, bu hllcumu 

ılıalledııeınedt. gittl, genç ıcra.l Faruk Veft ) G t l i .• I w
11 

t ,
1 

.. r" .ııo kic:.IUk \raı) Üç Osmanlı fırkasının baklyeslnın, kahramance karşılamışlar .. Sonra da, 

buhranlı durum 
ırk i mi ti Ufliis r, ( A · ,\, - .n:ı'• ,. Pi' 11 ~ .tlf lU u ı o c 1 :/' 

1 R f k rl l' l . i . d )' b' b h k . k d asına karşı kendlsnden hiç bek en - . · ıİ· 
1 

. a ·asında , ·nkl olun müsadmneler ıwllc sinde c;:etc- us mparatoru as e ne tes ım ıç n şıd et ı ır uruç are etı yaprtra llş· 
Yen rnuıtavemetı gUn geçtikçe aTttırmnk- .;~t~sllt~. 11~11~1 1r,r1~1ü;Uir. Hnlk şehri ktşnwıı boşallınıştw. Kudüs, Yam şöyle bir şartname imzalanmıştı: manı bir haylı geriye atmışlardı· 
La, şu nazik zamanlarda memleket hn ~·: ~ ~;:, ~~;asn~fkt otobüslert• ute~ nçllmış, hlr Çl'k "\"nhudl <Hmüşli\r. Birinci madde - Bugünkü muhare· Ceneral Lazarof, 'l'Urktcrden bu 
klkt bir buhran geçırmektedlr. Buhranın ' ~ bede, asnkiri Osnınniyenln göstermiş dc!rsi alinca; artık kaleyi şiddetle bom· 
~bei>ı malumdur. Kral Faruk saray nn - R h "k .A t • b • k oldukları şecaat ve besalete hurmeteten, bardımana başlamıştı. Hatta bu bom· 
ı'lthğınn ve Veft fırkasınca. hoş görUlıne- oman va u ume ı ırço hankl .rlUbede olursa olsun, bilcümle za- bardımana geceleri hiç fasilıı vermeye· 
Yen AH Mahir paşayı getırdı. Nnhas Pnşn 'J bitanın kılıçlarlle beygirleri ve zati eş· rek mntemadlyen kalenin seplrlerine 
ka'binesı genç kral Fnruk'un, lıUkfımeUn t l • k tt yaları, kendilerine bırakılmıştır. ateş yağdırmıştı. 
t'tkrint almadan böyle bir işe teşebbils et- gaza e erı apa ı ikinci madde - Asker olmayan a· Yakmur gibi yağan mermiler, Tllrk 
lllesını hoş göımedı. Ali Mahir Paşanın damla!\ mekkareciler ve uşaklar, zabitan siperlerinde mllhim rahneler açıyordu. 
nzte<111mesını istedi. Ve hadise de 'burıı - Bükrcş 

5 
( A. A. ) _ Dahiliye nazan vilay~tle~ dahilinde hir çok gazete· hızmetcileri ; silllhlarını tcrkettikten Fakat Tnrkler, metin davranlyorlar : 

t!nn d~du. leri kapatmıştır. Bu nıeyırnda yazılım runıcn mılletıne zaran olan bazı Alınan· sonra, memleketlerine avdet e~·lemeğe Harap olan siperleri derhal tamir edl· 
Kral Faruk yalnız Nnhas Paşayı din- ca gazeteler de menedllmlştir. Ynhudilerin 40 yaşından aşağı Romen kadınları· mezundurlar. yorlardı. 

leınemekle iktifa etmedi. Veft fırknsına nı hizmetlerinde kullannıalan da yasak edilmiştir· . . ÜçUncu madde - ikinci maddeve Çar ordusunun erkAnıharpleri müş-
~nensup bazı ,nençllk teşe~Ullerinln de da A A ) H i 1 ı ı dCl k t c Jerı kııtıul edernk w ' 'b Bükreş 5 ( . . - ar c ye naz r n 8 şnm gaze e ı dahil olmayan hor rerd ve asker harp knl vaziyete girmişlerdi K 1 · .. k k ğıırnasındn ısnır etti. h · ı ı t hakkında bevsnatta bulunmuştur ' · a enın yu so Me<:lls rl'isf olan Ahmet Mahir Pn.şa arıc s yase · · esiri olacaklar .. Sancaklar, toplar, vesa ve hakim bir noktada bulunması hase-

da Al! Mahir paşanın kardeşi olduğUndan 1 • ı • ı u k ş kt lr silahlar, ve top edevatı, ve kafteı bile, gUndUz yapılacak bir hllcumun 
\'e Veft fırkasının tuttuğu bu yola. iştirak ngı iZ er za ar a eşyayı askeriye ile bernber, bütlln harp muvaffakiyetle neticelenmesi imkanı ol-
ctmedi ve onun için de fırkadan ihraç e- mOhimmatını teslim e~leyeceklerdlr. madığını anlamışlar; mehtaplı bir ğecede 
dlldl. Son gelen :;a.zcteıer~e Ah.met Mahir b •• •• k b • d • DordUncll madde - Üçllncü ınad· umumi bir baskın yapmaya karar yer-
Paşanın, Vcft fırkasına sadık talebe tanı- uyu ır enız dede zikrolunan aske'" ve mühimmatın mlşlerdi. 
tından hakarete maruz kaldığı da l'azıl- teslimi veçhi ati llzere olacaktır. Teşrini saninin 18 hıci gecesi meh· 
maktadır. • ki Harp esiri olacak asker. mensup ol· taba tesadnr ediyordu. Lnznrof ordusu· 

Ve!t fırkası Nabas pa.ş.anın riya manevresı yapaca ar dukları fırkanın sıra numaraslle silahla· nun büyOk baskın hazırlıkları görüln· 
setinde bir içtima aktetmlş, ve ıJtralın rını bırakacaklar .. Topcular dahi, ken· yordu. 
Uerı sureceğl kabineye fırkaya mensup l O hlç bir 1Wnsenin iştirak etmemesi hak - di erine gösterilecek mahalle toplannı rdunnn botun piyadeleri, "yedi ko-
kında bir urar vermiştir. Fırkn ayni za- 'aponlar ~anghavda bevnelmilel vazedecekler., Andan sonra, tekmil as· la taksim edilmişti. Bunlar, şu vazifeyi 
~anda Nahas pa.,anın arkasından aynı - J~ ""/ 'J 'J ker, gösterilecek mahalle fneceklerdlr. göreceklerdi. 

catını da teyit etmiştir. f k d üd h / d • / Beşinci madde - Teslim muame- 1 - Ceneral Komarof kumanda· 
~ıw~ııır . ..oıı karara muhalif kalan Uç kişi, ki mın a aya a m a a e e tyOT ar 19.tına, 4 teşrin evvel 1877 günll sabahı sındakl kol : - Bir kısmı, şurak te-

ıu, ı Alunet Mahir Paşadır. Fırkadan ih- saat ikide başlamıc,ıktır. pelerinden dolaşarak, kısımiküllisi ile 

at Y' . ( ç • dilmiştir. Siıığtıpor, 5, ( A" A. ) - Bu ayın 11.\Xl\El''''A YAPIL.\'X Altıncı madde - Avdetlerine mü· im tepesi ) ne taruz edecek. 
'Kral Faruk, şlmdl taleplerini de art- sonunda burada bllyük bir manevra ya· llA VA TAAIU'~.l' saade olunan efrat meyanında, ordu e- 2 - Kaymakam Mallk.>f'un Kolu: -

trrmış, yüksek memurların da. kendisi ta- pılacak bu mane\'r1tya 10000 kişi iştirak Hankeu, 5, (A. A.) - Royter bildi· libbasındnn üç tablb dahi vardır. Süvari tabyasına hucum ederek (Kars ) 
rafından tasdik edilmedikçe tayinl~rinl edecektir. Şimdiye kader lngUizler böy· rlyor: Honkeu Ozerlne dün yapılan imzalar: çayı nzerindeki ilk köprüyU zaptedecek .. 
rnenetmlstir. Bundan başka parlA.mentoya le büynk bir manevra yapmadıkları bombardimand~ı hava mey !anında 20 Kafkasya segyar ordusu için: Ve sonra oda ( Çim htbyası ) na gire-
Ritmeden evvel 1'.ıımın lfıylhalnrını da biz- bilclirilınektedir. kadar tayyare olduğu halde atılan bom· Ferik General Ragop, Osmanlı ordusu oek. 
~.at. görmek ve ınUtaıaasını bildirmek nr- balardan yalnız eski bir tayyareye ısa- Ferigl, Ömer. 3 -· Ceneral Grabe ve miralay Voş-
zusunu izhar etmiştir. Va.zlyet hakikaten PEliİ.XBE llİH H \XliA bet vaki olmuştur. Grandük Mişelin yaveri, miralay takin kollan: - ( Kanlı tabya ) nın 
~ei"glndlr. Veft fırkası halk tarafından DEYXEl...llİLEL :\11.XTAKA Petris. yanlarına ... 
tııtulmaktadır. Kral ise mevklini ve nü - Tokyo, 5 (A. A.) - Pekin hnkO· TAXIMA YOJU ... All [ Bu mukaleveyi, Karkas ordusunun 4 - Ceneral Alkazof k o l u : -
fnzunu devlet işlerıne müdahale etmek met! çlnde ilkbaharda bir merkez ban· Şanghay1 5, (A. A·) - Sno günler· başkumandanı Grandllk Mişelln rey ve ( Harız tabyası ) na hUcum edecek. 
~uretlle tarstn etmek emellerini t>esle-:ilği knsı kuracaktır. Bu banka Çin • Japon de Japonlar tarafından beynelmilel Be- emrlle tastik ediyorum. ] Seyyar ordu· Bu dört kolun başına bizzat ku· 
tc;ın, Veft fırkastle anlaşamamıştır. lhtilaflle alakadar olmayıp yalnız Pekin lediyeye Japon aleyhturlııının men'i nun kuınndımı, Ceneral Boris Mllikor mandan Lazarof geçecekti. 

Mısır, bu şarkın en güzel ve mllnblt hllkOmeti namına çahşacaA'J bildirilmek· lçiıı yapılan müracaatlar adeta bir olti· Aynen naklettiğimiz bu tarihi vesi· 5 6 - Ceneral Rop kumandasmda-
lıölgesı İtalyan ve İngiliz nüfuzunun kar- tcdlr. matonı şeklini almıştır. kn mucibince, Çar ordusu; iki ferik, ki iki kol, evvela nllmayiş yapacak .. 
~lq~~mın~ka~makiUbailledena~k ~~----~~-----~--~~~~----~-~~·-~ ~şllv~ ikivaz elli vedl Wn ne~~Ln lcapede~e, (~rte~) i~ ( Mu~is 
btr durumdadır. ıngntere hükümetinln Pı d h " .ı b ) d Hı H k A t t • • • mnrekkep yirmi altı taburu, ve bunların ta ya sı llzerine hakiki taruz bapa-

Vert.cllere ve krala uyu.şmak hususun n u ume ar ı e arıcı akt \•erdiği naslhatler, iki tarnfca da dinlen- bUtnn silah \'e cephanelerini zaptetmiş· c 
1

• lerdi. 7 - Bir kol da, ( Arap ) ve ( Ka· 

rnemtştir. • • • h • d ) b DiPLOMAT vazıyetı ıza ettı Bu teslime, yalnız sllvari kumanda- ra ağ ta yalarına karşı nllmayişte bu· 
--------------- nı Musa Paşa rıza göstermeınlşti. Bntlln lunacaktı. 

B
. t c's1· 11e süvarilerini toplayarak düşınan hatlarını Umumi ihtiyat kuvveti, Kars'm do· 

ır Fraıısız Eraze e 1 Ankarft, 5 [ A. A.] - cumhuriyet k kil t bl bl d K f ._, üarmış .. Kars i\alesine çekHmiştt. Piyade uz ome re cenu gar sin e amaıo 
göre Mısır buhranı halk partisi dlln öğleden sonra Trabzon Ati nadaki du·· g"'"" u·· n efradından blr kısmı da, gacenin karan- mevkiinde bulunacaktı. -

eski ba.şvekll Saylavı Bay Hasanın başkanlığında top· lığından istifade ederek, ( Kağızman ) Bütnn bu kollara, istilıkt\m mnfreze· 
N Mısırda Kral Faruk ile ld Kral la~erak benzin ve petrol işleri hakkında . • tarafına firrtr etmişti, böylece, Uç bine leri terfik edilmişti. Bunlar, bombalar, 

ahas Paşanın a.raln epeyce açı \ B lıahat al111ıştır. Yunan Velıahtıle ev1enecek '\•akın asker kurtulaoilmşsti. dinamit fişekleri, ve hllcuın merdiven-
~ahas P1l4ayı bnşvekAl.etten . nzletltdu. öı~ Başvekil Celal Bayar ve Hariciye .ı yu..... Nümayışler o Pı·enses Atı• naya vardı lerile mucehhezdl. 

uuen Mısır karıştı. • . k'll 'fevfik Rüşlll Aras barlcl siyaset K h lenı ıre ve sarie . ve ı ars ffiU asarası Topcu da piyadelerden ayrılmaya .. 
er, yaralananlal' ve sa ft rn:r· ti- lıakkında beyanatta bulunmuşlardır. Ba· BükTe.ş 4 (A. A.) - Roman'-"a veliahdı Malflmdur ki Nuhas paşa Ve - • U h kk d Mali e ~ 0 d b 1 caktı. Süvari kuvvetleri Erzurum cad· 

ı 1111ye
tper- zi malı vazlye er a ın a Y ve· prens M1ha11 babası Karoı namına Elen r unun öy e mnhim bir kısmının d 1 " d 1 s nin relsidi B parti Mısır m k - es uzerln e bu unacak; bu yolu kapa• 

~ l r. u i k zan•anlar klli Fuat Agralı izahat verere muzake veıtahdının önül'!lüzdekl pa1.ar gtınU AtA- esir olması Uzerine, artık ( Kars ) ka· 
b er erinin gl)z bcl>eğidir. B rç~ ö ·ter _ reye nihayet verilmiştir. nada yapılacak düğünde hazır bulunmak lesinin muhafazası, tehlikeli bir devreye yacaktı. 
u PQrti mensupları kendilerıni g 5 

• , l ü t1 rtl&k için blr gömlek .seçmeğe karar ver - lle<·Us mü7.tlkt rf'lcr zere A ımya hareket etmlşt!r. girmişti ve bü tehlike, Erzurum cihetin· 
tnlşlerdl. Kara gömleği ıtalyanlar almış- Aukara, 5 [ A. A.] - Bnynk f!lillet Yunan veliahdı tlc evlenecek prenses de daha ftııla idi. 

(Arkası uar) 

Adananın onyedinci 
kurtuluş yıldönüınil 

lardı, esmeri Almanlar, maviyi bfr başka meclisi bugün toplanarak mnstahdımler lutz dUn Almanyanın DreSden şehrinden Ordu kumandanı Muhtar Paşa, lhtl· 
rnıuet ... Geriye kala tala yeşil ıgömlek kanununun 16 ıncı maddesile Güm.rük ebeveyni ve Yunan murahhası heyeti re- yatlı hnrekel ederek ( Kurs ) dıı ka· 
Jcalnuştı. Yeşil renk \\mit rengidir derler. memurları hakkındaki kan~nun 1 mel faka.tinde hareket etmiştir. panıp ktılmamıştı. Kars ile Erzurum ara· 
l.fısır lnllllyetperverleri bu rengi benim - maddesinin tadili hak.kındakı kanun lll· Almanya demlry.ollar umum mUdtirU sında bulunarak dnşnınnın iarbe do..,ru 

ile ttır ki k b l dil prensese bir buket hediye etmı"tir ' . & 
.. edııer ve yeşil gömleği kabUl ett r. yıbaları okunmuş ve ı a a a u e • ~ · vupucağı hrtreketlere haıl olmak için Adana S [Hususi] - Adananın 17-

Bu sıralrda da Nahas Paşa ciğer miştir. Kamutay cuma ınnn tekrar top· de l Atına SP<~·:·> ~ Kralk~glnln kar- ~erbest kalmayı kararlaştırmıştı. Bozgun inci Kurtuluş yıldonumn burada eııısalsız 
hastalığından muzta.11iptl. Geçen yıl Fran- lanacukbr. lulş APl'lteıns 0 

1
e 

1
.ev enebcUe .olan prenses askerlerden iki tabur kadar efrat ile ikı· s ,.... ı.ıı kendisini ------------- z naya. ıge m ş ve yUk merasimle tezahuratla kutllandı. BOyQklere taılnt 

a~ kaplıcalrdan birine gı~P batarya top almış· ( Karsa ) çıkarak ....... t t raftar- k • karşılanm14tır. N!Şanhsı kendisine gayet · tegrafları çekildi. Yurdun dtX-et şehirle· ~avı ettirmek istyordu. Faka a ÇOCU esırgeıne muazzam bir buket ver l.:ştı Sogıınlı boğ'uzını karargah yapmıştı. 
6 

!arı o Mwrd•n uzaklaşınca. yerntn b04 kurumunun yardımları m r. C.meral J,azarof, artık hiç bir mani· rinde bıilanan Adanalılarda bulunduklar 

~~:!';•,::ı;::~::;k~=ı:ı~:~n:: Ankara S ( A. A. ) _ Çocuk esir· Fabrikalarda çalışan aya m11r11z kalmadan ( Kars ) ı muba- yerlenle mnsamerolcr '<tınek sutetlle 
r k e enel merkezinden : 16 ilk ktl· sara etmişti. Ccneral Oaynıan da, Erzu- bu bllyllk gnnn yaşattılar. 
e bu seyahate ıuraz ettilernl. ek mec gemdang 

29 
ı'lk kanuna kadar 2l16 çocu- işçilerin sigortası rum istikametinde ilerlemiş.. ( Karsa ) Atinadaki bilyük düğüne 

giden Prensler 
Naha:s Paşa dostıannı di em - nun k l · E burlyetlnde kaldı. sadece f'ransahd:sn ğa muhtelif surette yardım edilmiştir. lstsbul, 5 [Hususi muhabirimizden]- çekilen uv~et er!n. rzurum ile allkası· 

ktn<Usın kaynak suları getirtmekle <& -

8 
nlardan 177 basta çocuk ve anne ge· Fabrika ve mOesseselerde çalışan lşçtle- nı kesmek ıstenuşh. 

tahtının önüne ıgeçebneeeğinl dUşUndü. ul merkez kllkliniklcrinde tedavi edil· rtn sigorta edilmesi için iş barosu tara· Karsı muhasara eden kuvvet, 41 ta• 
Fa'kat bir ıglin Fransa.dan kaynak sularını n~ş aynca dls bıkımi evinde 816 çocu- tından yapılmakta olan incelemeler biti· bur piyade, 5t bölük snvarl. 138 toptan Btikreş, S [A. A.] - Dilk ve Düşei 
~ettren vıapur gecııonişti. ı aun' dişlerine bakılmıştır. 999 çocuk ge- rllmek Ozrcdir. Hazırlanftcak proje bu mürekkepti. ( 30 bin ) kişilik bu muha· merasimde hazır bulunmak üıre bugQri 

Utaıt ıSebeplerden bUyilk netıceıerA~; net merkezi banyolarından istifade etti- sene içinde kanun halini alacaktır. s(ara
5 

obrdu)sukna mukabil ( Kars ) da da Londradah Atlnaya hareket etmişlerdir 
"ar derler Nahas paşıı. hastaııtının nıu<b• rilmiş snt damlasından her gnn 92 ço· Adanada b. l k 2 in l~ilik bir kuvvet mevcut idl. ~atnanları~da bu ıeııJıhura kızdı ve u t• süt yedirmek suretlle SOS kilo ır ren azası Ceneral Laıarof, uwn bir muhııura BUkreş, S [A. A.] - Veliaht Pren; 
yU~.den Mısırdaki işler de alt ust oldu. :dava snt verilmiştir. 21 Yoksul yav· Adana, 2 - Bugün Adana treni Os- ile askerlerini yormadan, ve kışın mQş· Mlhail bugün bir torptto niuhrlblle Ati-

Dlr Fransız gazetesinden aıdığımız ra yarpımı yapılmış. 519 çocuğa ınaniye clvannda sel ynznnden yoldan killtmdan bir an evvel kurtulmak için naya hareket etinlŞtlr, Veıtrtht merasim· 
Yuk:ın'ld satırlar bazan işlerin ciddilli1 a- :~ai~: sıcak otle yemeti ve iki hkara çıkarak devrildi. Makinist öldQ. Tabkl· kaleyi cebri bQcumla zapta karar ver· de Romanya Kralı Karolu temall • 
ı-asında dudakla'.ra bir g01runaeme ~ • aUe)'e de 60 kilo bulp verilmlftir. kat yapılmaktadır. mlfti. oektır. 
mata at uar ,.n10r. . . 

..._ "''~----·"--- '-



________ __;_;;_:;,==~~-==--..:..:·::...____ -= 1 > O G U 

:~~~~~~1~~---~~._~:~~~~~-/:·_~K~~-/~.-Z~-,~~-u-~S--.~-s.-1r-~ı~~~ 1 ı ~q.~~~I~~ 
Ik l7 doğmuşlardı. Şa ~ı ıacnk derecedeı dahil olmak Uzere ~irçOk l<ınıdıklar, ikiz- 1 : = JIJI - -:: ~ ~ =ı•ı::.: :_: ~ 

~~~~r~~~~: ~:~ı~~~~:~d~a~~ ~~~~~~n:ı~~u~ 1 !~~;d~~=~~~~~tL~b·~~;: ;;en~~işt1~~~" kız 4 = ~,~ =~-1--_ - I= ~il~-
t.a ba~ gösterQ.i. Ann, b:ıba, akraba ve 1 Siz ne dcr5enlz dlylniz, bizim Ah - 5 _ -ı~ _ _I_ -. !-~ - ·-
dostlar çok defa C'ocukları ayırd edemez- metle Mehmedln talihi varmış. Çok geç- 6 • fd ~ 
!er Ahmed! Mehmet diye çağ1rırlar ve r:ıeden aradı:kları bulundu. Vakıa kenar 7 - -- - - . IISI IB ~ - - -
Mt>hmedi Ahmet niyetine severleı·dl. Ço- dilberi idiler. Beş paraları ydktu ama ar-

8 
- - - -- a ~>B/ 

cuklar_ başlangıçta akılları ermediği, da- tık bu n::ıksann bakmayıp hemen kabul m -B 

i1a sonraları bu ~~arışıktı'k yUzUııden i. im- t:tmr:< gerekti. Ciinkü böyle blr kısmet bir 
1
9
0 
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1€'rini lyıce şa,şırdıklan için, her biri ken- daha ya çatnr, ya çatmazdı. 
disirun Alunet mi, Mdınıet mi okluğunv ·-..ı....-.....0......ı._. a.-----
taememeğe başladı. Ahmetle Mehmet kolkola girlp kı.ı:la- K ELblE O\T~ l' 

rın evine gittiler, babaslle konuştular. 
lakin bu hnl ana babayı ye'sc dü · kızI:ırı gördliler, 'beğendiler, görllşttiler, 

şU.ı-müyordu. "İkısi de oğlumuz... Onları söz kesildi. 

Soldan s.1!}11: 

ı - Ağrı vil~yeti merkezi, 2 - Kabile, 
çalgı, 3 - Şerefli, 4 - Kısa zaman, Der
' ı,şin LbadcLI, 5 - Sual, adedi fazla, edat, 
cı - L~aret edatı, bayrak, 7 - Dolu, caka, 
8 - Dokunma yakar, erba.bı, 9 - Sonuna 
2 ilave ederseniz ibadet olur, Ana:ioluda 
bir şehir, ıo - Söz dinlemek, bir Avrupa 
içkisi. 

uyıraınamnktan ne zaraı var, nasıl olsa 
ıklsıni de ayni sc\.·gilc seviyoruz . ., diyor -
lardı. 

Fakat bunu bir de çocu~dara sor ..ıalı 
Cccu.klar. :ı::u aşırı benzeyişten . P<."k te 
memnun değillerdi. ÇiinkU kabahat yapan 
MehnıC"din yerine Ahmedln dayak yediği 
olurdu Mektepte de bu karısıklık devam 

L-derdi. Hoca, Ahmedin notunu Mehmedc 
verir, Mehınedin notunu Ahmede atar:iı 
Bu yüzden çalışkan Ahmet sınıfta döner 
tenbel Melunet geçerdi. Marımafih ikma 
le i:alınmış ise bu. o kadar büyhk 'bir fe-

nalığı mucıp olmazdı. Çiinkü t;ütUnleme 
sınavına girıp vaziyeti kurtarmak. çalış. 

kan Ahmedin vazlf-esiydl: o, bu işi her 
ikisi hesabına gurur ve iftharla .görürdü. 

Böylece ne Ahmet, Ahmet olduğu -
mm, ne de Mehmet Mehmet olduğunun 
f:ıı ••mda olmadan bilylidüler. 

Ana, babanın br tek ümit ve t~seıu -
leri vardı. Belki, diyorlardı. BUyUyünce 
biraz fark ederler, çehrede olmasa bilr 
vl\cutca onlıırı blı·~irinden ayırmağa ya. -

ray:ıcak bir fark hasıl olur, böylece Mch
m dl M~hmet, Ahmed! Ahmet bilmek saa
detine ereriz. 

Fakat ne gezer ... Bu hal adeta ya -
ıadılışının 'bir muzipllğiydi. Biıyüdtikçt:' 

blrblrlerine daha çok benzemeğe başlı · 
yorlardı. İşin fenası ayni renklerden, ay. 
ni b~çimlerdcn hoşlanıyorlar. Yalnız sa
rışm kadınları se,•iycrlar. Ve hemen ayn' 
eylerden nefret e::iiyorlnrdı. Bu halin, on
l:ın bh birine yaklaştırmak gibi bir faldes 
olmasınn mukabl, ana blbayı büs:bütlirı 
ye•~c H! ümitsizliğe düşUrmek gibi fennlı
~ı Vlrdı. 

Art:.< fazla olarak daha başka miiş -
külit baş göstermişti. Yolda çapkın Meh
mcjl tanıyan kadınlar, yanılarak Ahmedr 
musallat oluyorlar ve diğer taraftan Ah· 
nıedln ahbapları Mehmedi selA.mlıyorlar
dı. Hatta tıir defasında Mehmedin bir ku 
mar borcu için a'tlamın biri Ahmed! çarş· 

ortı.sında yaklamış, uluorta ağzına gelen• 
,öylemlşt!. Belki bu temayülleri onlar 
nyırmağa yarardı. Fa.kat aksiliğe lbakın k' 
b~r iild .. 1 de evde kuzu gibi sakin ve rnaz· 
lurn idiler. Ahmet mi, Mehmet mı ol:luğu 
nu benim de pek lyi bilemediğim birisi ö 
tekine n!sbetle vakıa daha tenbel, çapkın 
kumarbazdı ama bu halini elinden geldi 
p,i Lrndar mahirane idare eder. eve bir şey 
duyurmazdı. öteki de kardeşini fazla s0 v 
diği için onull bu kusurlarına göz yumar· 
dı. 

Günün birinde baba, onun arka ın -
dll1 n.na. öldü ve ikizl.er yalnıY kaldılar 

Art·k oııtarı tünımak bU~ütiın gil~leşmiş 
ti. Ayrılmadılar. Beraber çalışıyor. bera -
ber kazanıyortnrdı. Beraber yaşa:lılar 
Evvelce anlatığımız tuhaflıklar her gür 
t>1urdtl ve onlar da artık buna hayret et 
mcmege ahşmışlardı. 

Aradan zaman geçti. Vakıa her lkis' 
tle ç:npkınhktan gcrı kalmıyorlardı ama 
bu hal onlara artık kdli gelmemeğe baş 
ıamıştı. Yaşları ilerlemişti Artık sıcak vr 
amlml bir yuvanın lüzum ve ehemmiyeti

hl duyuyorlatdı. 
Ba.şbaşa verip uzun uzadıya dtişiın -

öUler ve neticede cvlenmeğe knrnr verdi 
ler. Her !kisinin de zevk ıtibarlle bir'.lirl · 
hin kopyası olduğunu söylemiştik dcği' 
mi? I.şte ll:u kararda yine ayni müşkUlat 
baş gôsterdi. Her ikisi de evleneceği ka · 
tlında ayni kaşı, .ayni gözü, ayni rengi, ay
ni edayı arıyorlardı. Ne karışık i.şler! ... 
Her ikisi de son derecede kıskany idiler. 
Malik old1.1kları şeylerde değil, olacakları 
.,eylcrdc bile kıl kadar bir ayrılığın vbcu· 
tiunn oohamtil edemezlerdi. 

Çok dUşiirldüle.ı', her ikisi birden ye
mekteft kesildi, nyku Uyuyamaz oldular. 
Nihayet da.ha ten'bei olduğtl halde daha 
!eki olan Mehmed!n aklına parlak bir fi
kit geldi. Mademki her ikisi de bir fart)nka 
tnah gibi aynı b çimde blfer ~adnı atı -
fodardı. Bunları ayrı ayrı aramağa ne lli
hıfrl vardı. ı. in kolayı var. Elbet kenar -
l1a kÖ.Şeıtie .kentlileri ıgibl tıpkı tıpkisın~ 
btı"ı>irine benztyen, istedlkier tıpte lıdz ltız 

Kızlarda erkekler g:bi tıpkı tıpkısına 
birbirinin eşiydi. Ayni kaş, ayni göz. ayni 
ı;alım. Işln ı~tif tarafı kızların i°kU c'e ay
n! sinema yıldızını sevdikleri için mak -
yajlarında da bir ayrılık yoktu. 

Her ne ise .. Nihayet nişan, dliğiln ... 
İkizler yine ayrılmadılar. Hep bir arada 
vaşamağa başladılar. 

Size ikiz erkeklerin çok kı~k:ııı:; o!du
~unu söylemi.~ti!k değil mi? Bu, mnhak -
kaktır. Bunun için her birisi kadınların 
lyrı Q>ir renk seçmesini istiyordu. Bu ar -
"'Ularını kadınlara güçlükle kabul ettire
',;fldilcr. Erkeklerin istediği oldu. Biri ma
yıy!, öteki kırmızıyı seçti. 

Oh ne saadet! Akşam işten dönünce 
Ahmet maviyi, Mehmet kırmızıyı alıyor, 

\ e Allaha şlikrederek geçinip gidiyorlar-.'.iı. 
Bu hal bir müddet böyle devam etti. Fakat 
rtinün birinde kadınlar bu hale isyan et
tiler. Mavi hırsından ma vlierini 
kırmızı güzel kırmızılarını paı-çaladı. 

:ıaykırdılar. ağladılar, hatti biraz da 'ba
-nldılar galiba! Fakat evde erkekleri ol -
madığı için baygınlıkları uzun sürmedi. 
ıo:skllerl bozup aleld.cele kendilerine bej 

"<'nginde bir şey uydurdular. Artık onlan 
'..>lrbir!nden ayıran renk farkı kalmamıştı. 

Anadoluda bir şehir, 10 - Söz dinlemek, 
bir Avrupa içkisi. 

rııktırufarı 11ş.1(iıy.'l : 
ı - TP.nc&renin ıbüytiğü, engel, 2 -

Yemek. otlar, 3 .- Ba.şına A ilave ederse
miz geni.şler, ftlimler, 4 - Mektttp, yay -
mak, 5 - Çekilmiş, 6 - Bu değil, 7 -
.Perde, eziyet, 8 - İz, et, 9 - Bağışlama, 
gömülil hazine, ıo - Çok değil, sefain. 

Dünkü bilmecenin 
halledihniş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ı~lll 1 N.flf'f I ııfı{ 
Akşam oldu. Ahmetıe Mehmet mes

.. ur ve şn.dan eve dUştuler. Ne görsUnler? .. 
'-'lerdivenin üst başında, ayni .b1çlmde, 
iaha doğrusu :ı.yni biç!msizlikte - çünkü 
.;öz aramızda ikiz kızlar moda.ya pek dliş
··un olmakla beraber, bir çorap tamirini 
"ıfle beceremezlerdi. Bej e!biseler giyin - Tali dediğin böyle olur 
mlş iki kadın durmuyor mu? Önce şaşa • Londra civarında Finchley isminde 
!adılar, bil'birlerine baktılar. Sonra ayni bir yer ve oı a:ia da gUzel bir balıkcı dUk 
zamanda gözlerini uğuşturarak ka:lmlara. kanı vardır. Bu dUkkl\nın sahibi aynı 
baktılar: Evet, ikiz kızlardı. zamanda kendi oğlu olan Kenneth Dodd' 

Bu. ani renk teıbeddlilünden b1r şey idd haftada üç İngiliz lirası mukabilinde 
nnlamıyarak gözler ileride birer s:>m - yanında çalıştırmaktadır. 
nambul gibi merdiveni çıktılar ve her iki.Si Bu günlerde bütnn .Finchley heye. 
ie ayni zamanda ayaklarını yere vura - can içindedir. zira, Kenneth Dodd'la 
rak: Bu ne hal?! diye haykırdılar. mevhum bir verden tam bir milyon do· 

Bağırdılar, tepindiler, çırpındılar. !ar gelmiştir: . . .. 
Kadınlar ağlamağa. ba.şladı. Birisi tekrar Dodd tabii bu paranın menşemı soy
>ayılma al~meti göstermeğe başladı .• Ga-

1 

ıeme k iı;ıtememiş, fakat isra~l~ra daya
'iba Mehmedin sinirleri sağlam degildi: namiyarak nihayet hakıkatı ıtırafa mec
\man, aman bayılma, istediğiniz olsun, bur olmuştur. Bu parayı Dodd'ia bundan 
ıemlş bulundu, 'kız da bittabi bayılmaktan iki sene evvel Fin<:hley'cle oturan bir 
az geçti. Amerikalı kadın ölürken vasiyet etmiş. 

Bu vak'adan sonra. çok tistilne dUş - meger o dükkandan balık almış ve Do
,üJer. Fakat müm'lcUn değil. Ahmet ken- dd'un nezaketini çok beğenmiş imiş! 
ıısininkine maviyi, Mehmet kırmızıyı ka- Dodd bu parayı alınca, derhal etrnttan 
oul ettiremedi. Kadınlar bu hale "renk l.ıinlerce aşk mektubu yağmış, bunun 
esareti., ismini veriyorlardı. Bir kadını üıerine Dodd gazetelere ilan vererek, 
yalnız blr renkle kanaate ınecbur etmeyi evli ve iki çocuk babası olduiunu söy
Jüylik bir haksızlık, insafsızlık sayıyor - lem eğe mecbur olmuştur. Aşk mektubla· 
lar ve onları, başlarını alıp kaçmakla teh- tının arkası kesilmiş, fakat bu seferde 
Jit edlyorlarclı. Bu, istenilen tesiri yaptı. garaj sahipleri, villa sahipleri muı·acatt· 
ve kadınlar istedikleri glbl giyinmek hu- ta başlamışlardır. . . . 

sundaki hürriyetlerini muhafaza etti - Dodd pttrasıle ıHl nıhııye mlHevazı 
,u bir hayat yaıamak ve bu Devlet kuşu· 
ler. nu kaçırmamak istiyormuş. 

Fakat bir vak'a. i-Şl, ta.mir kabul et -
r.ıiyecek bir şekilde boZdu. Galiba Mehme• 
dink! Ahmedinkine ni betle daha hoppa 
idi. Bittabi olan oldtı. Bir gün Ahmet so
kakta kadını O.şılclle ibera.ber yakaladı, 

:\.~~k. ötedenberi Amerikan !ilimlerindeki 
.<ahramanlara üzehirdi. Belinde daima 
.-ıir ip merdiven &rılıydı. Elbisesindeki 
•izli ceplerde iki taıbanca1 dört bıçak bulu
ı~urdu. Bu bıçaklardan brini Ahmedin ö
mine dayadı. Ahmet hık bfle demedi. Bı
çaktan öteden'be!'i hoşlanmazdı. Acar a
şık, ora:ian geçen rolr obomdbili durdurdu. 
Sevg'lllsini içine attı, bıçağın slvti ucunu 
Ahmcde doğru tutarak ger! gerı ytirüdU 
·e otomc.:::>lle atladı, Şoföre sür! dedi. Şo
för surdti. 

Ahmet, caddenin ortasında knlakal
mı.şt1. O sırada geçmekte olan bir oto -
mobilin çamui'luğurta atlamak -istedi. Fa
kat bccereme<li. Yere yuvarlandı. Şoför, 
onUrl yaraindığırtı zannederek otomoblll 
sürUp ka.çtı, 

Mehıtıetı Ahlhettert meseleyi Öğre • 
nınce fena füılde •kı~ıı O ltada.r ki bir a
ralık Ahmet: Duna da ne oluyor?,. diye 
şüpheye bile düştll. Fakat biraz sonra O"' 

nün da akiı nxı.şıha geldi, 

Öyle ya gördU~U kadın Mchihedinki 
ola".lillrd. 

ıkJı kızları evde buJdulai'. Bu, onları fena. 
halde şaşırttı, 

Daha az filozof olan Mehmet kliple
re bindi. "Suçlu ıkdmse meydnna çıksın ı .. 
<liye ter ter tepindi. Fakat ·kadınlar itira
f:ı. ·bir türlü yanaşmadılar. İldzlerl yumu
şatma.ık çin birçok hazin sahneler icat etl 
t.Uer. Fakat h'lç blrisl k~r etmedi. Bu va -
ılyette ıkadınlardan -birisi lktzıerce itti -
fakla suçlu kabul olundu ve derhal evi 
terket.mesi .bildirlldi. 

.au, gülünç 'bir tedbirdi, fazla olarak 
tl1tlya.tsızca bir hareketti. İkiılet çok 
geçmeden bunu anladılar. &uçlu evden 
ayrılırken belki bir rezalet çıkarır dUŞlin
ceslle bu kararırt arkasından iklsld e e\' -
tlen kaçmıştı. Oöndükleti :&aman kadınları 
evde lbulaınadılar. İkisi de gitmişlerdi, 

Bu, beklenmedik bir ,şey oldu. Alice
nap Ahmet, atak Mehniedi lba.sitetsizlik -
ıc, tela.ketin milsebbibl olmakla ithan1 
etti. . 

BU vak'adan sonra atalarına soğuk • 
htk girdlı aYtıldılat. 

:augütt ayn Ya4ıtotlat. Ahmet akıllı 
çııtt11 piyasada tutundu ve ·kendine 1y1 
ibir füevki yaptı. Mehmet, bunu kAfl gör • 
dU ve ~ hayatının a1averelerinden uzak 
kaldı. Ahme<tlfi kazandıği ile ildifa ettl. 

kar-de$ler vardıl1• İkisi dl? derha.1 eve lloştuiar. Suçlu kadın ~en AhmMi biraz tanırım. Oe<;en g{\n 
sokakta. göniüm, fa.kat betki Mıehmettir 
dUfilnce3tle tıuum(lmtz11~tan sei~im, 

Bu h~usa. ik'isl de seVindl ve he· j dönmeden evvel eve retifhlek ı.stedller. 
mın erte.si ırUod~n ltlb~ren kendi1erl de Fakat ıeç kaldılar, Eve ıreldik1etl zamıın 

-- --- 7 ikinci Kanun 1938 ~ --- -
Viyana Matem içinde 

-
Sevgide bu kadar hiyanet 

tasavvur edilebilir mi? 
Ranz yaptığı sahtekarlığı sevgilisinin üzerine yüklenıİft 
kız fedakarlık ederek, suçu kabul etmiş fakat ce'/I 
gördükten sonra nişanlısına bir daha rast gelmemişti. 

DeJikunJı bar artistlerile eğleniyordu 

Viyana (Hususi) - Şehir şimdi dc
d!kodu içinde çalkanıyor, zavallı Greta 

herke.sin dil1ndc günün mevzuu oldu. 
V:ılsler diyarı, orta. Avrupanın bu şen ve 
şuh şehri, bugünlerde muhakkak ki daha 
kederli ve asık çelu·eJi. 

Şimdi Oretn'yı her.<es seviyor, onun 

fotoğrafları dUl':kfmlarcta satılıyo:. Fakat 
bllti.ın bu gürliltiUcre yalnız Greta karış

mıyor. Hatta şimdl nerede olduğu belli blle 
değ·H ... İngiltere kralının aşk macerası 

~üphesiz ki asrın en büyük vak'nsı idi, fa

kat ma~-era ve his bakımından Greta'nın 
ba'jına gelenler, kralın macerasının ya -
r.ında ç.o'k daha gil~l ve çok daha ulvidir. 

ıı. 
~ 'l' 

Greta maltil bir babanın biricik kızı

dır. Ciddidir, Kertnerstr assede bir tica -
rethanede daktiloluk yapmakta ve kazan-

dığı parayı da babasile bölilşerek, geçin -

mektedir. Greta annesini genç yaşmcln 

ka~~bettlği için erkekçe bir terbiye almış, 
mert, çalışkan bir kız olarak yetişmiştir. 
Tam mektebini bitirdiği ve kendlsne ha-

yırlı bir istikamet seçeceği zaman da, ıba
bası attan düşmüş sakatlanarak çalışa -
maz bir hale gelmiş. 

Tabii iş Gretaya düşmils o da hiç ir
kllmeden bu bUyük vazifeyi seve seve ya
pıyormu.~. 

Böylece iki sene geçmiş, genç kızın 
fakir oluşu koca bulmasına mani olmuş. 
O da talihine küserek, kendisini işe ver -
ıniş . 

Genç kız kızarıyor bozarıyor. Ne di ' 
yeceğini .şa.~ınyor. Ranz. 

- Utanma diyor. Hayatımızı ~ 
edersek fena mı olur ... İşittim kl lbir t>tJl1 

ka memuru seni istiyormuş, ıki~ 
gönlüne tahakküm etmeğe ha:klum ydl-· 
J<'akat düşlin taşın ve beni tercUı et .. • 

Aralrına soğuk bir süküt giriyor. P" 
kat ne olursa olsun, ateş parla.rnıP 
O gün, ertesi .günü -daha ertesi ~ 
birbirleirne hiç bir şey söylemiyorlar. ~ 
lıayet cumartesi günü bu tatsız sü~,. 
yine Ranz bozuyor. 

- Seni yarın otomobillmle gezdift .. 
ceğhn Greta diyor. Evinden saba.hleylll 
almağa. gelirim. 

Genç •kız mukavemet ediyor. FS-X" 
kalbin de dayanacağı ·bir had vardır. Jıll .. 
hayet: 

- Buyurun diyor. 

Artık beraber .geziyorlar. Oretıı dl 
kalbinde sakladığı aşkı, ortaya vur~· 
Kız seviyor, sevecektir de. İşten ayrılırıl' 
yor tatlı bir alemin içinde yaşıyorlar. 

* "'. İktisadi buhran çok fena. şey, Dil 
müddet sonra Ranzın işleri ıbozwu,yor " 
maliyeye karşı vaZiyetini dllzeltm.elt 1~ 

- Greta diyor. Senden ~~!JP' 
ril!am var. Işlerlmin bo'zu.k glttıi~' . 

Fakat günün ·birinde Oreta çok fena yor.~un. o zaman ticari ıtLbarınu lnı 
ıblr sııkıntıya düşmtiş, babası rahatsızlan- mak için, defterlerde bazı ısa.htekt 

mış, bu hastalığı uzun sürmüş, kış bns - yapmıştım, .şimdi •bütün o işler mey.-11 
tırmış, o sırada çalıştığı müessesede, işle- çıktı. Ben mahkfim olursam lkimiZ d'
rin b02uk gitmesinden d:>Jayı Oretayı ve mahvoluruz. Ka:bahati sen uzerıne ,.ı.. 

arkadaşlarını işinden çıkarmış bütün bu Başına bir felS.ket gel~ dahi babana_. 
dertlere ı·ağınen Oreta yine maneviyatını ben bakarım ve sen felaketten .kurtul "' 
bozmamış, ve babasını geçindireeek bir duktan sonra yine ba.ş1başa verir, eıeJ!Sll 
iş aramağa koyulmuş... acı günleri unuturuz. Genç kız hiç irldl'" 

ESRARENGİZ :\IEKTCP 

'rşte o kara glinleriu birinde E. Rang 
imzalı lbir mektup almış, bu mektupta. 
ciddi bir !.ş istediği takdirde kendisine bu 
imkıtn oulunableceğl söyleniyor ve Greta 
Ranz'ın evine davet ediliyordu. 

Genç kız bu mektubu bn.basınn oku
yoı· ve eski iş arkadaşlarından Fredrich'l 
yanına alarak mektubun gösterdiği adrese 
gidiyor. 

GtiZEl BiR TEKlif· 

E. Ranz genç kızı karşılıyor. Kendisi 
t'ie otuzuna yaklaşmı.ş bir delikanlıdır. Gü

ler yüzle mektubu kendisinin yazdığını ve 

ticari münasebet dolayısile eski patronları 
tarafından kendisine tavsiye edilmiş ol -

duğ"unu söylUyor ve kızı yeni lkurmakta 
olduğn ~bir şirketin muhasebecillğine ta
yin ediyıor. 

· Tabii Greta fevkalade nıemnun olu
yor. Ranz'e teşekkürler ederek, • oradan 
ayrılıyor. 

Şirket otatrtobll lA.c;likleri Uzerinde iş 
gört\yor, Greta da artık her gün yeni va
zifesine devam ediyor. 

Bir glin Ranz, Gretn'yı o:lasına ça -
ğırıyor .. Genç kızın hususi ahvalile ala. -
kadar oluyor. Babasının, hastalığını i.)ğ .. 
reniyor1 mesaisini de takdir ett.lği tçin ma
aşını arUırıyor, 

Ranz ne k.adar bir delikanlı genç kı -
za kaqıı fevkalA.de nazik hareket ediyor. 

Bellf ki Gı'etadarı hoşlanıyoi', fakat Greta 
•kendisini patronundan daima uzak tutu
yor, ateşle oynamakt:an çekiniyor. O va -
Eifesine ,bağlıdır. Kendi kUfvU birisini bu

lunca evlenecektir'. İşte tam o sıralarda 
bir de taUbi var. Genç bir banka memu
ru. Oretayı seviyor ve evlenmek için kı
ıın üzerine dtişüyor. Ah kurnaz ve genç 
patronlar, onlar çok fena adamlardır ... 

Ranz da Oretaya bağlı, genç kızın 
sert, ciddi muamelelerine rağmefl cesareti 

kınlmıyor. Bir glin yine ôretayı odasına. 
çağırıyor. Her iama11kl Amirane tavırları
nı terkediyoı·. 

- Greta diyor. Artık anlamışsındır. 
seni wtenly()rum, seni ıeviyorum. 

miyor. 

- Peki Ranz diyor. ELbette bÖYlf 
yapmalıyız. Yalnız senden ricam eğer bı"' 
§ıma bir !ela.ket gelirse babama 001cma1' 
unutma. Ve h:idise Ranz'ın dediği tıartıd' 
inkişaf ediyor ve herkesin hayret nazat" 
ları önünde sahteka.rlık suçunun ~ki taJl-
den Ranz beraet ediyor. Oreta da üç se
neye muhküm oluyor. 

Herkes müteesslr. Genç kızın fed~ .. 
karlık için bu işi yaptığı derhal ta.ıunl1l 
ediliyor ve herkes kıza acıyor. Onu ta1'dil' 
ediyor. 

* * * 
Şinidi kariler siz neticeYi merald' 

bekliyorsunuz değil rn? Oretanın 1»aıbBS11 

mahallelnnı gayretile darülı\cezeye kal • 
dırıldı. Genç kız bir !buçuk senedir yaU "' 
yor ve hapse girdiği gllndenberl de sevgili• 

si Ranz'ın yU~ünU götmemiŞtır. ııa1'S 
bir· bar artisti ile Adriya.tıııc sO.lılllerın" 
bal ayı hayatı geçiriyor. 

NURİ btaı: 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği 
.Altı ayhgı 
uç aylığı 
Bir aylığı 

Uta 
• 
• 
• 

ECNEBi M~MLEKE1'LIUt lÇIN 
Seneliği 
Altı aylığı 

24 
14 

lLAN r ARlf'ESt 
8 nci sa~'lf ada santimi 25 
7 " i jj 50 
6 .. it • 75 
5 il 100 ı; • 
4 • 150 • ~ 

8 jj " • 200 
2 • ,, ı; 250 
1 • • " 400 

ura 
• 

Kütili 
,. 
it 

Jj 

it 

• . jj 

.. 
tıan verecek kimseler OOÔU Odf" 

tesi idare Mudorlugnne mllracaat etuıe
lidlrler. Devamlı ll!nlar için busus' 
tarife tatbik edilir. 

Kırmızıla ilanlarda tarif• bir Oı1'U 
rııılaılle ahntrı 



ooau 
lktncl Kanun ı9ss - EKONOMi S t •fi • urata tükürülerek Bu yeni yıl içinde 
ahş Kooper~rıa~k• a~~~indeay· Ticarette yapılan nikah neler olacakmış? ... 

y (Üstynm ikinci sayfada) tcabında zar 1lk ~yrıhr bu da satış Borsa Aferikada bir nevl cüceler vardır. 
~rdun değerli mallarının Stan· ne.• bir =:::uııe:.: safi !~tarından alı· n 1 n Onlara Pigıne'ler d~rler. Bu Pigme'ler· Bir Fransız falcı kadın 
~at~a n~nıasında rnnstahsile ve ibra- edılecek e dOrtlerden toplanır. h • • deki evlenme usulunn biliyor musunuz? " 
llllz tah duşen V87jfelerl satış birlikleri- nacak blnd t kooperatifterlnin en e em m 1yet1 Bilmiyorsanız anlatalım : bu sene Umuını Harp 

r.
1 
8~kuk ettiMCektir. Tarım s~~ıarınının mahsuUerlni . Erkek evleneceği zaman, iyi avlan- l ğ ·· ı ·· . Ulılit rıcııniztn, müstahslllmizi tazln Is· başb DdeVI ok satmakbr. Koopera· Tıcarelte Borsanın ehemmiyeti ilk ması ve iyi kaçmasını bllmelidir, Asn· 0 mıyaca IIll SOY uyoı . 

alet\, Y8Poıasına yarar en modern fenni ~eğerlendlr=re kanununun tasrih ettiği zama~larda da hissedilmeye başla- mız<la evlenecek erkeğin memuriyetine Fransada falcılar çoktur. Bu insan· 
ucuzc e rn~klnalan topdan, bir elden tifler :n~~rde ortak olmıyanlann mal· mış ~e Borsanın mevcudiyeti tari nasıl bakarlarsa, onlarca da iyi kaçan lar halkın safiyetinden istifade etmekten 
Hl~ teoıın ederek malın kalitesinin zaruri : satabilirler umumi surette hen ;sbat edilmiştir. ve iyi duran adam evine ekmek getire ziyade, sırr vakit l:{eçirmek, eğlenmek 
lllOJanalııeslne satış kapasitesinin çoğal· la~mınıbi:sedarlarınm ~ahsullerinl toph· 

1 
lk insanlar ellerindeki mallarıııı bilen adamdır. için fallanna baktıranların çokluğu saye-

iyt, .}'tl ve ar ı ulusal piyasalarda en Y=~~ satışa ar:zederler. :t!:1'~~rile tr~m~ etmek esasini kabul Erkek komşusundan çaldığı siyah sinde haylı para kazanırlar. Bunların 
sına 

8 

~k fiatlarla mallarımızın satılma· Y Birçok vergi ve resimlerden erte- e bug~nk~ Borsalann esasını kur- renkli btr tavuğu nişanlisına hediye eder. içinde şöhret sahibi olanlar da çoktur. 
tır. a ış kc

1
operatJflerlmlz amil olacak· d'l kooperatiflerimizin zirai mahsulleri mu~lardır dırebıllrlz. O zamanlar bu Desti izdivaca talepdır. Nihayet ikisi blı Eskiden fal açarak, dllnyanın mukadda-

Ort k~ e~etlendlrmek için yapacakları (işle· ~su e çok Jptıdai tarzda baş vurulmuş· araya gelirler. Rahip ikisinin de ynznne rab hakkında söz söyleyen Madam Teb 
ecı~klakların ne suretle mal teslim ~ temizleme ve Standartlaştı~ak ) ur. Mesela b~r kabile diğer kabile ile tnknrür, artık nişanlanmışlardır. Kayna isminde bir kadın vardı. Bu kadın a-e· 
<li buı erı, buııa mukabil ne kadar kre· ~bİ maksatlarla yapacakları tesısat ve mallarını değıştlrmeye karar verdiği za· na geline şu nasihatı verir: çenlerde öldü. Madam Tebin tefenllerln
lşter ~takları .Ye bu hususata alt bütOn r; yerleri Teşviki senayı kanunundaki m~n, muuyyen bir yere ellerindeki eş- «Gök gürlediği zaman kuşlar SUSU· :en bir çogu tahakkuk ettiği için, ken-
!tU111at iraat Bankasının yapacağı blr bOtDn muafiyetlere kavuşurlar. Y~ arı bıral:makca, diğerleri de bunlan yorlar, kadın kısmı da kocalan konuş· llsine itibar edllirdt. 

0 
name ile tesbit edilmiştir. F..skiden kurulmuş ve bu maksada 8 P yerlerine başka mallan koymakla tuğu zaman susar Şimdi de Parlste Madam Blanş Or· 

ntn (;~aklar teahhllt ettikleri ser~ay~; uygun olarak çalışan satış k~peratlfle- ~ht:yaçlannı temin ~tmek yoluna ıeves- yılbaşı fırsattan isrifade yon isminde bir kadın Madam Teb'ln 
kuruı ) de birini odeylnce koop~rat rl de bu yasaya uyarak teşkilat ve mak- ~ etmişlerdir. Bırblrlerlni görmeden yerini tutmuş bulunmaktadır. 
başk Ur; bu hisselor haciz edilemez ve tlannı tarım satış kooperatiflerine böy~e bir l:;ı ya_pmanm sebebi ekseriya Bir çok :Fransız sinema arstltlerl Bu kadın 1938 senesinin nasıl geçe· 

::ına devir de olunmaz. . :~durarak ayni hakka malik ulmakta kabıl.ele~ln blrbı.rlne dnşuıan olmaların· yılbaşını geçirmek için Amerikaya git· ceğlni su suretle tefenl ediyor: • 
ınak lssedarlar, kooperatiflenn kurul~ş d hır bundan istifade eden ve yukanda dan ılerı gelmıştlr. Bu eşva bırakılan miş bulunmaktadırlar. Bunlar Amerika· - uzak şarkta çok ve vahim teşev
bıaa:atlıtrı arasına gtren, (Mesela lncır, :ıarı~ı sa\·dı~ımız teşekkllllerden çoğu ye.r şüphesiz Borsa rolnnüw oynamakta ya giderken, sanki birbirlerine söz ver- üşler olacak ve Avrupa sulhunu ciddi 
su11er~y, üzüm, süt, _buton hayvan :::~ :aıen bu ~ekle girmişler, faaliyetlerini ldı. miş~er _gibi, Fransızların en bOyük Tran- tehlikeler karşısında bırakacaktır. tngil-
a.ıue ) gibi cinslerı tasrih edilen d h geniş bir hale koymuşlardır. Orta devlrlerde Borsalar gittikçe sallan tık vapurlarından biri olan Nor- tere ıle Amerika uzak şarkta bOyük 
tbıı rlnin hepsini kooperatife teslim a 3sevinçle görüyoruz ki Cumhuriyet ehemmiyet k_azanmışlar ve Derebeylerl mandi vapuruna blnmlşlerdir. Vapur bahri nnmaytşler yapacaklardır. 
~~ mecburiyetindedirle; bunu yap- H-kameti yurtta esaslı bir llerleme ya- tarafında tayın edilen muhafüler tarafın- Fransız sahillerinden ayrılırken teşyie Son derece mühim fennt bir keşif 

- a teşekkOlden çıkarırlar. fler ;cak olan bu teşekküllerle milli ban- d?~ buralarda eşyanın temini cihetine gelenler okadar çoktu ki, Polis husust beşeriyetin yüzünü güldQrecektir. Fransa 
de Birliğe dahil olan kcop,er:~lan kaların büyük sermayelerle girmesini gıdılmlştlr. tetblrl~r almak m~cburiy~tlnde kalmiştır. ile Almanya arasında yeni mUzakereler 
lı&r ~ton mahsullerini de bağlı < ldbu su· temin etmiş ve ilk hamlede lzmlrde Ancak bu mahallere Borsa demek· B~ arhstlerden. bır kısmı da Holivuda olacak ve iki memleket politikasına ve
-~e vermeğe meçburdurlar, d lş ve Ziraat Bankalarının yüksek bir ten ziyade pazar mahalleri demek daha gıderek Amerıkan sinema ftrmalarile rilecek yeni bir istikametle Fransız ve 
be~ 88bş işinin teşkilatlandınl~asınktn sermaye birliği lle kurdukları Ozum ve doğ"ru olsa gerektil. Çünkü yapılan mu- yeni mukaveler imzalayacaklardır. Alman münasebetleri daba· ziyade düze· 

~nen faydu ~ide ~:lmi: :a~c:as;~ incir birliği Umldln çok UstOnde mQs· ~~;elelerln nevi ve ta:zı ve bilhassa şe· lnanmay8C8k~lnlZ amma lecektlr. Fıransa malı mUşküldt geçlre-
ltuıaa u kooperu~ıner r~:t müessesesi mir mesai göstermekte bulunmuştur. ı er ~azar mahallerı. dP.nınestnl daha cektlr. Bu yQzden yeniden lntahap ya-
rtbi t Ve~ılleUnın bir de~~ alundadır. Ankarada kurulan ( Tnrk Koopera- mnnusıp gosı':'mektedır. Çnnkll b? ma· doğrudur, pdması muhtemeldir. lntahap usulleıinde 

:•lmı ve. sıkı kontr~rllklerin karşı· tircillk Cemiyeti ) knltnrel bakımdan hallerde resmı. kayıt olmadıkı glbı, nın- Kanada da Algonken isminde kırını- Islah yapılacağı muhakkaktır. 
hksaz ~~atıflerl_!ld ve :k için· ınahsula· memelekette kooperatif terbiyesine hal· zayede us~.ııe~ı· de dkabul edilmemiş ve zı derili bir kabile vardlr: Bunlar uzun Hulasa 1938 senesinde Zuhal yıldızı· 
tın •·r· t rtç annda 0 e

1
nmacak blı~de üçten, kı alışhrmaktadır. muayyten 'dır 1ına i 8 muamelenin cer- kelimelerle iradel meramdan hoşlanır· nın tesiri vardır. Bu yıldız uğursuz sa 

- ı u ıuın an a ın A tn k du u h b "' van e mesı e em n edilmemiştir 1 B ı ll 1 · k00per t"ft k 
1 

veya özQrsOz ta r yur n n er ucaıır;ına • 
8

_ k · ar. un ann sanında en kısa cümlesi • yı ır. Onun ıçin bu yP,nl yıl içinde bir 
Cdıanı.:' en 

1 
~~:r~::eıertnden ve bu dolaşacak olan tarım kredi ve satış 

1 
h uyQ De\"letlerin kurulması ve Uca- •Ben korkuyonım• demektir şu vekil: çok kara denız ve hava lacıalarına şa-

recı k ıkn ora 
1 
.. 

1
1 Hükumetçe veri- kooperatıneri yannın zengin mnreffehr be ayatının beynelimlel şekil alması de teleffnz ediliyormuş· ., hit olacağım fakat umumi bır felaket 

e a çanın ge ın e lf 1 1 1 b l d "' ı ak uuOnkO Borsaların mevcudiyet' ı N f h' · ' · leb tab 
1 

tta yedek akça toplanır. ç tç s n n en aş ı ayana&ı o ac tır. b 0
• k 

1 
ın mec- oş ite mi kokuanissakeninolamlş- olmayacak, muharebe bir taraf edilecek· 

_ s sa n urı ı mıştır. kogobon. tir. 

l BURT Düzeltme Paranın ticareti ne kadar kolaylaş-
DUnkü tırdı~ bedihi ise, Borsaların iyi fiyatla bu mahalere müracaatın mefaath oldu- Okyanusyada nikah 

tta yılbaşı gecesi sayınuzda. vmumı Müfettiş mol satılmasını temin etmesi <le o dere· ğunu ~spat etmiştir. . . . 
• TnhSin Uzerln birinci 83.hJfeye koyduğu - ce bedihidir. BıUihare alıcılar propol'ı-andalarının Arzu ile ıkl kışi blrbirme varmaz. 

ıu, ıgeoesi Bııyb~rtta C?~ sami· ı muz resimlerindeki ımza, fotoğrafı çeken 
6 

E la k k t f at y.rlsiııde geçnuştlr. Bm Halk· snreyya fOtoğrafhaneol sahibinin imza • Çünkll Borsa nıahhalll bıılunduğu tesirsiz kaldığım görllnce, aralarında vve er e ara ı bir pusu kur~'.· 
.• • de Subay yurdunda olmak sıdır. EvVelce istanbulda yaptınlını.ş otan çatı ultında o mala en ziyade lhllyucı toplanıp Borsada az fial vermeıı:e karar kızı ka~ırmağa teşebbns eder. Kız tabu, 

1 l kt 
olanı celbetmekledir. E

0

ö-er mal s"tınak vermişlerdir. Bu suretle '-'apılan anlaş- bu vazıyet karşısında ağlar, bağırır, tır· 
~,.., iki balo verilmiş ba o ar geç va· e bu klişeye fotoğrafhane sahibinin imza - " J l K ti k h ~- dO\a n etmiştir. Yılb•şı ikran:i· smı atmalt ceoaretını -recei1nl ııau- isteyen böyle bir yere mnracaat etmese· mil kısa bir zamanda Hllkllmet otorite· ma ar: ıyame opa~ır, 111

. ayet kızın 
Jıelertnden on bin lira burada cihan çay rımıza blle ıgetlnnem.l.f ve ldlfenln ostllnde de karşısında ilk çıkan müşteriye malla- lerlnln nazarı dıkkatını eelbetmlı ve ka- annesı evden çakar, elınde bır tahta var-
9'1 Babibl Mı stalaya isabet elmlstir. g!lr<lütumllz ve klişe <>ima.it ltıbartle de nnı satmak emeline dtış~ muluıkak al- nunun kuvvetli hOkümleri karşısınrta bu dır. Kızı kaçır~lara v_urmaz, ağaçlara 

Qkuyuyamadıtımız yazıyı 6&yın umumi d~nır. ~ılnkü alıcı müstağni satıcı ha· zararlı hareketlerde de rical etmek mec· sullar, sayar, soter _soter ve . nihayet, 
Dıı)·hurtta lın,·nlnr Müfettişin imzasuıa be!12'ıetmiş ve 0 yolda hış~erdır. Yani malım birsi satmak mec- buriyetlnd~ kalmışlar~ır. yorulur, ~lr a~acın go.geslne sıner, ve 

Şimdiye kadar çok müsait giden da yazmıştık. Böyle bir yanlışbta. mey - burıyellndedir. öteki alıcı mal sahibinin Görnluyor ki bugun Borsa gerek ka- evine gehr, bıraz sonra da kız eve gelir, 
~•ıdar blrdenblr• bozmuş, dllnden iti· dan verdlilnılz için öıtlr dllerlz. bu halini bildtglnden naz ite bunlaiı nunca, gerek De~letce himaye edllen mQteesstrdtr. 

ren buraya kar ynğmağn başlamıştır. alır. GörOIOyorkl Borsa mal sahibini bu blr müessesedir. Alıcılar eğer bu mües· . A_?a ve baba kıza sokulurlar, • Nl· 
8Gyte olmakla ber~ber fazln soğuk yok· Ilıcada arazi tahrir vaziyetten kurtaran bir yerdir.bir keli· sesenln fenahğım isbat etmış olsalardı, çın muteessir duruyorsun? .. Derler. Bu 
tur. Gerek köylerde ve gerekse Trabzon itirazları me ile Borsa suhcının halas ocağıdır, n~ diye buraya taarruz ederlerdi? Ve ne salmeyl hep biz terUp ettirdik. 
~ Erzuruntdan vesait muntazaman işle· Bu vaziyeti gören alıcılar, muhak- dıye muvaffak o.lamazlardı ?~ B~ serer sıra kızdadır. ErkeA"ln üze 
a.ektedlr. Vilayet arazi tahrir ltirazlannı tet- kak buraya mQracaat etmekten vaz ge· Bunlara v:rılecek cevap gOndnz gi- rlne iıder, bu sefer erkek kaçar, onu da 

OO dokuz baş koyun kik için Zaraal müdUrO Cemal Tanış· çlrmek için türlD turlu vasıtalara b aydııılıktır. Çuokn Borsa alıcıların zara· arkadaşldrı tutarlar, kızın evine getirir· 
man ıııca nahiye mıntakasuıa ritmiştir. vurmuşlardır. aş nna, su.ucıların karmadır. Ahcllar umu· ler, yanyana oturturlttr. Onun üzerine 

çalındı Köylnnnn gözünü korkutmuşlar ve: mlyeUe malı değerinden daha ucuza bO.Q~ halk bir ara~• bagırır: 
illi' kaçavera kOynnden G•zı oğlu Feh· •Orada maltanmz satılmazsa kobr, sonra almak isterler. işte Borsa ahcılarm bu Felao felanco ıle evlendı, arbk ol· 

••• ~in •tılından on dokuz baş koyun Erzurum Belediye Reisli- sizden para da alırlar• demişlerdir. Bun· do{tru olmayan arzutımoı yerine getir kAh temam olmuttur • 
.-...noıııtır. ıann dotru o1madıtını rören köylü me~e o;ıanı oıan en .kuvvetli ve en mn- Karsta bir rOam vakası görülda 

K l ~inden : asıl fenalıtın yok bahasına kendilerin· essır bır mnessesedır. Kasta K 1 1 · h ··'' 1 
rt,.._ 0Yllnlarm kim in tarafından aşırı • . 6 1 d al . z ·~r.· A a e çı ma cwes ndekl bir 
-va •ranıımaktadır. Evlerınde Çeşme olan zevat su yo · en m almak ısteyeler tarafın· - .A hayvanda R- 0 01 -

• • lannın masrafı tamiriyesine iştirak hisse· dan reldiğlni anlamakta muşkOlit çek- l'"'K'''ı'z"ı'ı'a''y''a"''u·~'y"e""o"ı'm'''a"k""''I derhal itlaf ::i7 1 ~l r Smu~ ve h~yvan 
Vlllya! idare ffBJBf 1 si olan borçlarını ?n beş - güne l<adar memtıtır. - Onüne e mek !, ş r, arı • bir vazıyelln 

VUA • saat on· Belediye muhasebesıne muracaatla ver- Bu suretle buton fena propoğanda- 1 . imha e~mç . . yenl musapl~rı bularak 
"' Vali ~et idare hey eti lbugan . l""'in medikleri takdirde evlerine yerilen aul,a-, lar şuya dnşmnş ve Borsalıtr da ~·apılan ınsanhk borcudur 1 ek lçın ıoabeden tetbırler alın· 
.ı .. t uavinl H'ılml Ba cının reıs ıg • . ·ı l (57) 3 1 . l . dü - l 1 i ........ ,, .. ,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,, mıştır. ~" opıan k rı:t kestirilecetı ı an o unur. • ış erın rus Otü ve eyi iğ kendlligiden -·····-···· 
~ acu tar. ·=--
1
~ -- C&rg:--. aörünüoyrdu ve yahut ba.na söyllyeceti - Ne SôylUyoraunuz? dedim. dokto • 
!!.ınumi barnte casusluk: Yazan: Francls JO 1 şeyleri zlbnen hesap ediyordu. run Zürihte bir a.partımanı mı var? . 

1 
~r: 1 Yavaşça dedi iki: - Ay, bunu bilmiyor muydunuz? 

3 5 
-Vaziyet icabı Berlinden geçmde Yazık! Salisen matmazel Julyant.nın u • H ı mecbur <>ldum. tlzerlmde Parıse aötüre - zaktan veyahut yalkmdan amcasının ( ) a ceğlm bazı raporlar bu seyahati tcap et- memleketimiz hakkındaki faaliyet ve 

1 1 t1.rd1. Stıin Valderek'e .söyllyeceğlnlz blr mUna.sebetıerinden malt:unatı olduğunu 
.-..., · 

0 
_ şey vu mı? Bir hatta. sonra kendiSini gö- tahmin ediyorum. HattA matmaıel.in bazı 

Tef rlkll No. 3 receğlm. ' ... işlerde amcasn·a yardım etmes' ihtimali 
te au cnap 11 uı bir vaziyet- yapıştırılmıştı. Bavulu galiba kasden iyice - Yok ~ek.kür ederim. blle vardır. Sonra ... 

n lkurtuıın zerine mUşk ..... nn kapatılmış değJldi. Oda.ya ctrecek ilk hiz - Sanki birisi işitecekmlş .ı.bi yavaş,.a son Uf oluyorum Se~ on ... bte~yatını d""•ya.ln :r Hiddet.lmcen kendimi tutamıyordum. '' ş · metçi bavuJun mu Y'~ • "" • konuşuyorduk. HofüukJ otel !bomboştu. Yo~ll il\~ Berllnden ıeçecettnl bildiri- mektupları sözden 'leçireblllrdi. Bir ıpen • Fa.lcat bu fekJlde lronuşmamız artııtc mes- Şmid: 
h<>t b~ Onunıa görü"Şmek benim için hiçte cerenin yanına oturdum. leğlmi2 icabı olmU4tU. . - BlMı sabrediniz. Siz sonra söyleı-
l!M.e :!.,r_ hlıclıae .olmamakla. beraber, kılın· _ Yüzbaşı valderk'ten bir haber 11 i &'iniz, dedi, 'bütün bu söyledtttm teYler 
-"3 •&Ca ym d, pipoıs~u yaktı. OtUTdutmn tererruatına kadar tahkik edllm1ftir. Hey-
hürrı ap verme~ mecbur 1talma.ıtsızın var nu? dedim. pencerke~ yanına yakla.ftı. TW perdeyi hat, muhak'ka.'k olan ~udur ki nitanlın1Z .. 
~ Yeti.mi tnuha.tza edbilmiş oldutum - şmıd yüzUnil ekşitti: açara , ua.reıltetaılz soka~ seyretmeğe dal- ' 
~ d<>ıaYl kendi kendimi tebrik edtyo - - ııayırl dedi. dı. ı • t';-:ayır, dedm,. bu olamaz, ka.t.'iyYen, 

· _ KendJ&nl fbirkaç .ııatta evvel Paris- - Braun, dedi, 'bütün samimiyetimle n YY n •.• 

- ----
zum yoktur. Ben na.sıı Y&zlteml yaptun• 
aa, siz ete öyltce v&zlf eniıı yapınız. Arni 
neticeye varactıtnızı görecebtnzl. Oerçl 
ne kadar güç ve yUrek J)arça.layıeı bir va• 
zlte ise de ..• 

Ben kulakla.rlii\a inanamıyordum. 
- Haydi canım, diyorum, ma.tma21el 

Van Room amca.snıın Fransa. ·aleyhinde 
idare ettlit casüsluk işlerine yardım et.sın. 
!4te bu o!tımaı. Dinleyiniz. Ben de kendi 
tarafundan tahkikat yapthiımış deii1l01. 
N~ kadAr acı da. olsa ayni ,upheter ı>encte 
de. vardı. Bu §üJ)heter ve elimdeki cURet 
deliller üzerinden yürüdüm. Fıka.t sııııı 
va.rdığınız kil.na.atın MAiına olarak, nl .. 
~anlırnıtt ıuncasının ıhileleribe ve tuza.ıt• 
lanna yardıtn edeck bir tı~t ve kablli:Yet<o 
te oımactıtııu a.nladım. 

- 81zln tanaatııusın bendt de ol • 
muını temenni ededtn. '-.. r ~ld'l aradım, buldum. Beni görünce tc &örmüştüm, dedim. sana ba:Z1 feyler söylemek isterim ~vvelA - Yıa.lan, yalan, ola.mut diye ba -

' 1" 21.ın d k ize H l doktor Kungll mer.ıtezt devletlere' müte • ğırdım. 
"'A nki 8ib! hararetle elimi sıktı. Her - BUlyorum. ded.J, Val ere s 

0 
• °""i ı ""\:kl di mayil bir adamdır. Evine •Upheli adamla- ...,. ... d P po.sunun külünü ~alttı. - Be.na, slzt ima' edeeek lta.dar kısa 

o.t~- e Oldu~u .,..bı, bu otelde de bir kôşe landada bir vazife ver . "' - ~ın ıı:;• M 
1 

b1 rı ika.bul ediyor. Mesela haıltkında · klfi - Ben o nkirde değilim. Size bunun 'b1r mUhlet vel'lnil. Size ne lt.zıın? Ne glbl 
~U\ h 1 işgal ediyordu. Tatıuer ve ortalı- Gözlerine dJkkat ett.ım. ana 1 r derecede mal\\ma.t edindiğim Van del dellllerını de gösterebUJrim. Geçen gtın dellllert vt fehAdetıere lhtlyacınıı .var? 
ı, •ll öolayısı1e otel tenha idi. oa.rson- şey sezemedim. sordu: Meer kllnile mütemadiyen ctrtp çıkıyor. barda sze memurlarımıman :bpanyol diye BUnların hepsini getireceğim Şmtdl Bu-
U: holde UY\lkluyordu. Müdlriyet odasın- - tyJ neticeler aklımZ mı? - 8anl)'en? • blrtslnl göstermiştim. tkin.şi tlibeden F. 41 gün rnatmuel Van Room

1

a. karşı böyle 
~.::;--. -

1 
"""'1dan uonun• - surad& 1<>pladJirJullll, ııaıııııaten ljmlcl yQotlnU bana çevlıdt. lıelkt de haberiniz yoktur. Bu memuru • bir ttııam tev<lb lllll<ml1ectını gayet ıyı 

ı,......_ okuınakla ... yahut hUSUSI mektup- ıuymetll şeyler... - llan1Yon, <ledl, doı.torun Zürlhte muzu XUngl! çete.ı ortada.il twdırdı. Ya- blllJontm. Onun lçl11 alzdeıı ııek1z. cm atın 
ı.....:: .~& valtU ııeç1J1YOrlo.rdı. _ vaaaı bir· aparlnwu .u. llOklor burad& Alman nı ne ıı.meıt lstedljlml &nWlımZ. kad&r bir mWılel J.sterım • 
....:_~ şm1d'e ..-teoi Ue ol&D mtınuebetl· m\lb'btı 411\11 ı.put.tmı idare etuıektt· - Hepsi bu "8dar mı? · fJmid dllftln\\r Clbl oldu. 

~a~ı;..:;,:_,au1".~lltıaı mı---·--...,. .. • -· _.:. .. -_._J J ~. -""1._li&,..ıhf)alA• (ArltatıNIJ 
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il V i I KIRK ÇEŞME SOKA<'.'.;! - No:9 

! D o G u 111 ERZURUM 

İ ı 1 Kitap,Mecmua,Cedvel,Defter, 
i ilanlarınızı kabul eder, İ i Her nevi Duvar ve El ilinları, 
: F 1 R M A N 1 Z 1 ii İ Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı ·davetiyeler 1 Bütün Doğuya tanıtır 1 ! • 

lfl liuJ '' '"'' Ilı( 
KOYvelisKAN DEF1rl5RLERI 

~ "DOG U,, büyDk bir! İ 
1 memleket parçasının 1 ı 
~ her taraf 1 n da oku nan 1 = Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü sipariıler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . 

1 . t d. i \ 
ı ~1r. ~a~e. ~ ır. . " 1 -··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l ~iu ı~n ık ~nı o~ bll~n EnurumDe~~ulı~n~~ı~~~~~~·~~~~~~~~~ 

" J • l • l 1 Muhtelif tarihlerde müsadere edilen V 

1 mu~ssese erın gaze emız vası a- 1 _ .. 8i4 .. kilo un 27-12-937 tarihinden itibaren D O G U D A 
·ı k d ·ı . . b . b .. , 15 gün mnddetle müzayedeye konulmuş-

1 Sl e en l erını u genış o geye - tur Tttlip olanlonn 10 1·938 pttzartesi günü 

l . . saat 14 de Defterdarlıkta mUteşekkll ko-

l tanıtmaları menfaat erının misyona müracaat etmeleri ilan olunnr. 

i LK ÇİNKOGRAFAN ( No, 51 ) 4·2 

ilk icabıdır. Erzincan Nafıa Vekaleti su işleri 
1 

I
• L A,.., N L A R 

1 
N 

1 
z 
1 

1 on ikinJi şube mühendisliğinden : 
1\ı1atbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis e 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü 
Ierinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, çi 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize si 

~ 1- Muhammen. bedeli keşfi ( 13629) 1 1i1i lira (66) kuruşdan ibaret bulunan Erzin-

1 
l'an ovasının şimal kısuıdaki Norgah ve 
Çermik bataklıkları kurutma kanallarının 

D "" d d "" Pizvan, Küpesi, Karakilise ve Gadağan-
O gru an O gru Ya ıar yollarını kat etti~i mahallerde yapıla• 

edebilirSİ!liZ. 

cak dört adet köy yolu köprülerinin in-.._ G A z E T E M ı z E şası ve müteahhide ihalesi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Artık lstanbula sipa 
vermeğe ihtiyaç yok 2- Kat'i ihale 28 şubat 938 tarihinde 

Ö d • • saat 15 de Erzincan Şarbaylığmda teşek-g n erı n iZ kül edece~ ko?1isyon '?1arifet.iıe yapılaca-
,, 

tından talıplerın mezkur tanhden evvel 

· lllllllJWllllUllllll.Ulll!UU.llllllnıııı:ııınııııııııumıır~UIUIUllllllllllHllllilllllftlDlllllllllllUIUIRlli!l'.llOORU!IUDHllU • ~~~;;~~~~ %~~n:~ru~~::sı te~~~a;;lar~':: 
Mecn1ua, Kitap, Broşür, Memento ve sair 

yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişel 
zi her suretJe ınemnun edecek bir şekilde yerlerinde mevcut vesaiklerile birlikte 

Erzincan su işleri 12 inci şube mühendis
~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ li~ine muracaat etme~ri i~n o~n~. 

3- Şartname ve projeler bedeli mu
kabilinde Erzincandan 12 inci şube mü. 

edebiliriz. 

KUMBARA 
1e1000 
-----------------------

Verir 
Kumbarası olan hiç b_ir 

zaman darlık yüzü 
. ,, 
gormez 

ZİRAAT BANKASI 

hendisliğ'inde satılmaktadır 

________ (N_o_· _:6_J_ls_.ı_ ft-'~~~~~~~~~~~~~ 

. Erzuram imar Birliği ~~~ Kumbara istikbal binasının 
Başkanlığından: ~ • v. . 

Oçnncü Umumı Müfettlşllk binaları ~ temel dıregıdır 
grubu sahasında İmar Birliği tarafından · 

~:P:,~~:~ lıı~:~t~· :,m~~= ~~~~~:~ ~~ Da ~ 1: g c§l IR\ o., Si\ ce 
açık eksiltmeye konulmuştur. I/ l::jll U U ~ {gJ i/!ii!J 

Keşif bedeli: 1574 lira 54 kuruştur. \\ · 

Muvakkat teminat: ıta lira 9 kuruş -~~ Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 
tur. Kal'i teminat: Muvakkatın iki misil· ~ zaman darlık çekmezler 

ctir. lhıtle günü: 1938 yılı ikinci Kinu- ~ Da ş r B a n k a s 
nun on birinci Sah ronu saat 14 te Be- ~ ı ) C:i c::::i 
ledlye binasında yapılacttktır. ~ 

Bu husustaki keşif ve şartname ve 

sair evrakı İmar Birliğ Muhasebesl:ıde Kumbara sahiplerine her sene muhtelif 
aörütebillr. (No. 38) 4-4 1/ •• k"' f t d ğ t ktad'r 0 

~ para ınu a a ı a ı nla ı . 
~ 

Teıninatlı Daktilo, Dikiş ey.ey.~,-.~..,_....-• ..,-.~~~._, 

Kumbaralar·ından bir tane ahnız 
ve her nevi n1akineler 1 . rmmmiiif!+*WWW~·· tamıratı yrpılır 1 

Riza Vatandaşlar I Türk Hava Kurumu 
Çocuıunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu ham tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesinı 
yardım etmiş olursunuz 

1 - T 355 b i o r' 

Sllı\lı Fnlıriknsı knrı;•••.ııda 1 eu·· vu·· K pı· YANGOSU Bay KAYA hanesınde 

Erzurum imar Birliği 
Başkanlığından: 

Üçôncü Umumi MUfetttşıtk binaları 
24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

gruou sahasında imar Birliği tarafından 

AD EM I• ı• KTı• DAR •••• ~:P:(~~:n 2in~:~:r:: ::.m;:: E:~~~!~ 
açık ekslltmeye konulmuştur. 

• Keşif bedeli! 1574 lira 54 kuruştur. 
· Muvakkilt teminatı 118 Ura 9 kU· Bundan başkaı ıı>.0001 12.000, 10.000 ıtralık bl\yUk lkraml~ 

f:t;iincü kt•şlde 1·1 lklncl kanun 1938 dedir 

Büyük ikramiye: 45,000 Liradır. 

VR BEL GE\fŞEKLİGİNE KARŞl nıştur. M k i t ts (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mOkl\fat vardır. 
. • li dir~at

1

i teminatı lJVak ~tın k m · · ı Şimdiye kadar binlerce kişi ·i zengin eden bu piyangoya 

H O r m O b 1 n ihale rühü! 1938 yılı lklncl KihU- edinlı, . 

• nun oh birlntl Malı günü saat 14 le Be~ ~.-ı.......-ı•rf"'ll»=ı...-ıid"'\•••,~~..-:.ııı--:s:s=~--~~ 

l lediye binasında yapılacaktır. 
... Bu husustaki keşif .\e şartname ve Sahip ve Başmuharriri: MQdQrQ : Bahadır DU 

e~7.anede arayınıt. {Posta ktttllsU) 12a::> H?t-mobin 1 sair evrakı tmar Birliğ muhasebesinde . Cihat HARAN 

o ALA TA 1 s TAN BUL • • •• 1 fOriile WUr. (Ne. 37) 4-4 Uınum neırtyatı idare edeQ: Yı11 lfle~ BuıldılJ 19r: D 00 tJ 


