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tDARE YERİ: 
F.rznrmn flölbaşı Ooıjn İdarf'hnn~I 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

SA ~·ısı hl'r yerd•• :l kuruştur 

Gaz:eteye alt bitin mektuptar 
SA l"I : "4 

G ÔNDELll< GAZETE 
Batmuharrlrllte r8nderllmelldlr 

İKTiSAT HAFTASI BUGÜN BAŞLIYOR 
Uzak Şarkta 
oynanan facia 

Başvekil Bir Nutukla 
8 llton rıu'lyoların hoparlörleri dllı 1 Bugün Haftayı Açıyor 

gece dl\nyaya yeni bir haber ver
diler: gl\nlerdenheri yanan Nıınkln şeh· 
ri Japonlann eline dUştu. Tokyoda .Ja· 
ponhtr hllyl\k tezahurat yapıyorlar. 

Uznk şarkta uzun senelerden heri 
sarhn safha oyruman foclanın hir perdesi 
kapandı. Ge<"eler gt'bedir, bakalım ya· 
rın, gUııeş şarkın ufkundan kıpkızıl do
ğarken bize yine ne hahe.ler getirecek? 

Şehrimizdeki talebe öğleden evvel 
bir geçit resmi yapaca.~ 

Büyüklerimiz haftanın devamı müddetince Ankara 
radyosunda konferanslar verecekler 

Nankln ve bütlln Çin, kapkara bir 
mateme hürünmllşken şimdi, Tokyo so- iktisat hafltt~ı hugnn baş
kakları kim bilir, nasıl mağrur. hlr lıyor. Bu münasebetle ınem· 
bayramın şenliğini delice ynpıyor. leketin hf'r tarafında bllyUk 

Harpler rlyazlyenin hududuna glte· törenler yapılacaktır. Mektep
nııiyor, eğer ö~·lP. olsaydı 60 milyonluk lerde tedrl~at bu mevzu etra
,Japon mllletJnlıı 400 milyonluk Çin dev· ~ın~n venlecek ve talebeye 
letine tahakküm edememesi lt\zımgelir- ıktısat ve tasarruf hakkında 
dl. Fakat neçare.... Mahdut badiselere dersler verilecektir. 
münhasır olsa yine kuvvetli zam eziyor. iktisat hartası buglln saat 
Burada kuvvet dediğimiz zaman nüfus 14,30 dıı Ankara Halkvinde 

~e.\.ql.~~ahğını göz önüne getirmiyoruz. Ruşvekil CelAI füıyann hlr 
&->, Jıte~! mağlup eden. onların da~nık- nutklle açılmış olacaktır. Baş

Aıt 'il, ~1rılhil, .Japonlnrın mUttehit vekil ruct~·o vnsıtastle bUtün 
!ar gel~.t..llPr. ·ri, milli birliği kura· memlekete yayılacak olan bu 
A -(>radan ~ tiUnl:-'l•lnde~ haklı haksı1, nutkunda hOkOmetin iktisadt 

Pv\=~ me~gUl •i tesis edebilmiş siyasetini ve umumi işleri 
ıkıyo 1'.~\ı.ıa,ca • kur.. hakkında izahat verecek, lkti· 
rtler 1ç • ı l ta ~rkt"s ~ulh sat ve tasarruf mevzularının 

-~: tnde - n. ::-Plet~ın · ehemmiyetini tebarllz ettire· 
ııen iMliaA ~ ~ ... l •· cektlr. Bu münn. ehetle şehri· 

r11 .... ll'"<ı6ı..~ veı>~ .fe· ınizde muhtelif rnrenler yapı· 
'ili eır~uı· hıcııktır. 

..Aı.a,_.llo ~ rp _ Busttın saat 10 da hntnn 
pıp ya,..... ~· 8 ~ ilk ve orta mektep talebeleri 

İMAR BANKASININ 
TESKILiNE DOCRU 

Belediyeler Bankası şimdilik 
mahalli idareler bankasına 

kalbedilecek 
Ankara, 11 [Hususi muhabirimizden] - Memleketin imar işlerine 

verilen bOyllk ehemmiyet dolayısile bir imar bankası teşkili de Oteden
beri mukıırrer bulunuyordu. 

Yakındıı Meclise verilecek olan yeni bir kanun lAyihası ile bll 
bankanm teşkiline doğru filt adım tttılmış ola•!akbr. 

Son şeklini ulmak nzere bulunan hu lAylhaya göre, Belediyeler 
Banka ı mahalli idareler bankası haline kalbedilecektlr. Bu bankanm 
sermavesi elli milyon TOrk lirasıdır. ileride kurulacak ihtldat sermayesi 
de asgari yoz milyon lira olacaktır. 

Mahalli idareler bankası bu suretle imar hankasının nüve ini teşktl 
etmiş olacaktır. 

Hatay seçimi delegenin 
keyfine mi k ? 

Hiç kimse başka c 
birisine rey ver tesis edelim, on;;. Ollra allfttanmız- Cumhuriyet mektebi bahçe· 

dan kendimizi tecrld edelim mutıılan- sinde toplanacaklar ve elle-
sındıt bulunmuş? mOteverta Macdonald rinde muhtelif dövizler taşıya- Ankara 11 (Husust muhabirimizden)- Garo şimdi de acayip bir intihap pro· 
da, eğer sllatılannnzı kaldırıp atmaz.sak rak Cumhuriyet .-ıaddesl, Mum- . Halayda devam eden tahrikat ve taz ı- atandasına glrlfmiştlr B · 
emniyeti nasıl te ts edebiliriz? sualını r.u mııhallesi, Gllrcnkapısı, BugiJn ankarada hır nutukla lktısal HaftJJsım ki b gidi 1 dah k d d y p · u zat pnp 
SO t T bri k lil b

" Qk açacak olan Baıvekil Ce/Aı Bayar n u ş e a ne a ar evam bir iddiayı ileriye snnnot bulunmak-
rmuş u. .. e . z apısı yo e uy edeceğini kesttr.nek mOşkOldDr. tadır: 

O gtııı kör dugl\m oluı> kalan bu geçıt resmi yapacaklardır. Hafta içinde f tası münasebetile memleketin her tarafın- F' d 1 1 0 bk bD bQ 
b k · kt l rd ik ı t ransız e eges aro ar 8 - •İnUJıaıııu hl,. bir kimse men-

ahse urtık. imse yunapmıyor. 'e şu me epe .e t sa ~e tasarruf fikrini da konferanslar ve müsamereler verile- ton kollan sıvayarak, kendi memurlan ... 
muhakkakkı: bir çok devletler tecavnz kuvvetlendırecek musamereler verile· rek ekonomi durumu hakkında geniş snıı olduğu t-.('IUMUn gayı·lshae rey 
etmek için ve cli~erlericle ter.avnzde ken- cektir. tık müsamereyi Tatbikat mektebi , vasıt~sıle, TOrklertn mukadd_t.s davamnı ,·~·remf'z.• 
dtlerlnl muhafaza edebılmek için lır- hazırlamıştır. Ayrıca Lisede de bir top· pr~pagandalarda ve .zahatta bulunula- söndurmek için faaliyetini busbntnn ar· Halbuki Halayın anayaauuıda blf-
naklarma kadar siHUılımıyorlar. Bu işin lantı yapılacaktır. ca tır. hrnn~tır. le bir kayıt YQktur. Garonun par8'1le 
sonu re mi olacak?... Gnrnlln ve patır· .\ nkuı·n r:uh ·osu ncln konfernnslnr ( 1 k _, ~ ~ , d ) Garo hariçten bir çok yabancıları tutulmuş adamlar, tahrikat yapm••a .,,.t-

. . . · , r ası o:t ı.nctı sayı1 ıı a S k 1 k k · " ... •• 
tının ıçlnden enaz zararlı çıkmak ıçin Ankara 10 (A. A.) - Tasarruf haf- ancağa getirtme te ve bun arı eyfi ti lerı yerlerde yuz görmemekte ve hat-
tedblrler aranacak, yani yine herkes k muamelelerle nnfusa kaydetlirmektedir. ta halkın hakaretine uğramaktadır. 

yine silAhlımacak ve yine fasit dairenin K k .. h .. k " t ona 
içindş; ~::.~ı~~~:·:~ıarı ve kulis ara- ara ose u ume - Erzurumda spor General Kazım Dirik'in 
larından başlayıp harp meydanlarında v .h l .. .. d d ca" lanıyor teftişleri 
nihayete eren faclalan gördükten sonra gı l ma yuzun en yan l • • J.~irne, 10 (A. A.) _ Blrka,. anın. 
ufak bir tedııi ndi nazarlarımızı ken- y •""' 
d l nzerlmize çekiyor. denberi Tekirdağ ve Muratlıda çalışan 

Bugünkn Çini göroyoruz, Osmanlı At . t . l . ] b bacalarındaki Kuvvetli bir teşkilatın Umumi Mntettlş General Kazım ~" 
hnparntorluğunun Babl4llsini habrlnyo- eŞill emız enmemıŞ O an SO a temelleri hazırlanmaktadır Edirneye dönmQştllr. 
ruz ve ogllnkn devirlerle bugOnQ mu- korum}arın parlamasından ÇıktJX-1 anl aşıldı 6 Dün Halkevinde Cumhuriyet Halk 
kayese edince. insanlık yolunda, bey· F l K R A : 
nelmtltl temaslar yolunda kıCJa zamand" k l l l i . b "h. d i 1 d partisi ve TOrk spor kurumu Erzurum .. Kara öse güç ükle tamtr edtlebi e- etmiş o duğu çın, u mu ım a re er e bölgesi başkanı Vali Haşim lşcanın re-
kat'etti{timlı mesafelerin bllyDklüğOnO cek bir felAket geçirmiş bulunmaktadır. tehrlbat az olmuştur. Maliye kasası, isli""l altında Vali muavini Hilmi Balcı, oo•• ıge ve meyva .. 
daha iyi anh:voruz. kı kurtanlmışbr .., 

Yann sabah yatağmdan kalkacak Maliye, Tapu. Nafıa dairelerinin blrltk- vezne evra : Halkevi Reisi Ahmet Knıtür direktörQ 
Tnrk vatandaşı, alevler içinde yanan, te. ~ulunduğu ~e yukın bir z~manda ta- Yangını SOndQrmek içın l K~rargt\h Hamdi, Zitaat mndnru Ceım1l ile bir Yas ctinlerl vanlır: Yerclen sıcak, Wr 
ölO &OkOnetlne gömülen Nankln şehrini mırı ikmal edılmiş olan eskı Karaköse et:adının ve emir subayı ~unnin ~n- çok ileri gelenlerin ve sporcuların işti- dwnan ılbl insanı boiarcasuıa )'6bellr, 
dQşOnsnn. GöıOnOn önllne bir de lzmir hllkOmet konağı, ansızın çıkan bir yan- yuk himmet ve gdyretleri gorl\lmnştur. rQk ettiği bir müşavere toplantısı yapıl- lök alça~ yollar tollu ve aiqlar bare
i-;ğalini retırsin. o zaman mensup oldu· gınla harap oldu. Yangının nasıl çıktığı hakkında ya- mışll''. Bu toplantıda Erzuruındaki faa- ketsisdJr. Yalrus cörünml1en bioekler 
~u devletin kuvvet ve kudretini daha Ağn iline ait bir çok resmi kaydla- pılan tahkikatın verdiği netice şudur: liyet sahasi bulabilecek spor şubeleri- durmadan cırlarlar. 
ı~luf~~yacaktır. l>Onyanın en ehemmi n ihtiva eden bu dairelerin yanması Sobalar temizlenmemiş olduğu için ku- nin tefriki ve bu işlerde içalışabilecek Yiirii1orsams erer, ayaklanms yertn
~e tl . r ":tevklinde fırtınaların ve kiya- herkeste bOyQk bir merak ve alaka rumlar parlamış ve ateş binaya da sira· olanların tesblti mevzulan etrahnda u- den kalclmlmuı mtqkül bir 1tlk ıtM abr-
~:ıa~~":ıasıTr~~nandat Türkkmtllettlinin fa- uyandırmıştır. yet etmiştir. Yangını önleme'.t imkam zun bir konuşma yapılmıştır. Ru konuş- laflllll, dudaldanms kerpiç bir davar ıfttl 

e ve uvve e seyr- . il k tr çatlam .. tır Kalblnlsln takaJdannıldan 
edebildlitlne blltan dOnya gibi 

0 
da if· Nafıa, Maliye tahsil şubesi ve vez- olduğu halde bu ışde lhmah görOlen- ma, yapılması tasavvur ed en uvve ı · f 

Uharla hayret edecektir. ne kısmına yangın daha geç sirayet ler hakkında da tahkikat yapılmaktadır. teşkılitın temellerini hazırlamak, eksik· ıeıen .. aksini duyarsuus, kafanuıda tüa 
liklerini tebarnz ettirmek bakımından bir donme Wle varclır. 

Cihad BABAN t . . --------------- MAK NEYE VERİRKEN: pek faydalı olmuştur. SporMlgesı idare O saman serin bir cölPde ..... nw 
~------------- - heyeti ve muhtelif spor şubelerile uğ· d.inlencllnnek ve soi* bir me:rvanm les-

i Y k 11 J 1 d 
•• raşacak ajanlar henDL intihap edilme· setinde cluclalllanlmm hararetini dilullr-

0 su ara apon . ar un mişlerdir. Bölge başkam tarafından se- mek lstemes •lıtnls! 

d 
çilecek olan ajanlar kısa bir mOddet .• • 

Yar 1 m sonra faaliyete geçecekler ve Erzurum lntan ömrtl nan •• tarp MI' 1ol ıı-

N a nk·ı ne g ., rd ., ~~=~~~d~~~liyetlnln artmasına yardım ~?.: ... ~~~-.,~~ ...ı::·: b:-1.!:~':: 
Şehrimizde himayeye mnhtaç ............... -- •• .-. ... 

bir çok fakir ve yoksul insanlar sunıılaldanm dlndtreeek toluk bir meJVa 
var. Bunları ellerinden tutup, Vali Haşim İşcan ararlar. 

içinde bulundukları sefaletten kur· Dün geç vakıt aldığımız malfımate göre, Japonlar takd~r edildi Göl::;.~~ 11=e~e ~:r:e;:v;ı::~ 
tarmak lazımdır. Bu insani işi yO· • •• d be . d d .dd tl• h b l d inhisar ve KultUr işlerinde göster- ulaealltır Bqtln bqlı ikı.aa 
liibnek tç!n, dün yapılan toplantı UÇ gun en fl evam e en Şl e ı ffill are e er 00 dlği kıvmetll hizmetlerinden dolayı Vali san b • J&n 
ha'-'· da t d k• ' . • } d" a·· ... J )"k H i ·ı M lf GQ Ok lnhl Haftası 1'te o meJV&)ıp p4en en kestirme 

.... " tarsnata ikinci sayı amız a sora Nan ın e gırmış er ır. utun aponya şen ı q m şcan aar ve mr • ,... ı&steriJw ttenee •.• 
OkuYunuı. ' sarlar veklletlerl tarafından takdir edil- ( 

yapmaktadır. /Dlpr laf•ll" 8 llnca uyı/11mızd11dır] mişttr. Babadır il T14GER 
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Kaymakamlar 
kongresi 
toplanıyor 

Gelecek seneki Belediye 
işleri de tespit edilecek 

Yoksullara 
yardım 

Düşkünler yurdu bu 
hafta sonunda açılıyor 
Don saat on altıda Halevinde Cum· 

huriyet Halk Partisi Başkanı Vali Haşim 
Hasankale, Hınıs, Tercan, Oltu, lşcanın başkanlığında bir toplantı ya

Tortum Belediye rei likleri vazfresi de pılmıştır. Bu toplımtıya Pnrli ilyônku
Kaymakttmlara verilmişti. Kaymakam· rul üyeleri, Halkevi Reisi Ahmet Er
lar yakında Vfülyelte Vali Haşim J - verdi, Kızılay Başkanı Dr. Sabri Sidal, 
ııın reisliği altında toplanarak, kaza- Belediye Reisi Şevket Arı ve Erzurum 
larını ala.kadıır eden meselelerden baş· yoksullanırn yardım kurumu idare he· 
ka belediye işleri hakkında cin izahat yeti azaları iştirak etmişlerdir. 
verecekler ve önümüzdeki sene zarrın· Bu içtimada Erzurıımda muavenete 
daki faaliyetin nnahatları tesbit edile- muhtaç fakirlere yardım imkanlarını 
cektir. hazırlama mevzuu etrafında konuşmalar 

yupılmıştır. 
Erzurumda onnıntlzdeki sene zar

fında yapılacak işlerin anahntlan da 
Vnli Haşim lşcan ve alakadar daireler 
mlldürlerl tnrnfından hazırlanmaktadır. 

Düşkünler Evi 
Bir hafta sonra açılmış 

bulunacaktır 
Evelki sayılarımızda yazdığımız gibi, 

yoksullar kurumu tarafından Gölbaşındtl 
Mansur oğlu hanında açılması takarrnr 
eden düşkünler .evinin hazırlıkl~m biti
rilmek üzredir. 

Erzurumda dilenciliğin önüne geçmek 
hususundamüessir faydası gôrUleceğ'ine 
şüphe olmayan bu ev bir hafta sora açıl
mış olacaktır. 

niYAnı. · ----
Kına kaçakçıları 

Karapawr köyllnden bir kadın ve 
beş erkek ırandan getirmiş oldukları 
kaçak kmalnrı satarlarken yakalanmış

lardır. Jandarma bunların elinden 27 
torba kına He, İpekli vala musadere 
etmiştir. Kaçakcılar mliddeiumumillğe 

verilmişlerdir. 

[ lil:çf·ıi HABl~HLEH J 
* Hınis ile vilayet merkezi nrasın

dakl telefon hattı tesisatı ikmal edil
miş ve muhabereye başlanmıştır. 

• Aşkale telefon hattının tamiri 
de bitirilmiştir. 

Erzurumda kendini geçindirmekten 
a.cız ve bakıma muhtac kimselerden 
1279 kişiye geçen sene kışın Parti· 
rte verilen bir kararla hnlkın yardımı 

temin edilmek suretile bakılmıştı. Bu 
yaz yok ·ulhtrı koruma faaliyetine esns
lı bir şekil vernıek için " Erzurum yok
sullarına Yardım J{urumu .. adında bir 
cemiyet tesis edilmiştir. Bu sene bu 
Kurum Partinin, Halkevinin, Belediyenin 
Kızılayın, Çocukları Koruma Kurumu
nıın ve halkın yardımile daha geniş 
bir faaliyete geçecektir. 

DUnkO toplıınbda bu yardım faali· 
yetinin esas fikirleri takarrtlr ettirilmiş· 
tir . .Bunlara naznrim kurum bu haftanın 
sonunda Gölbaşındaki Mansur oğlO ha-
nında bir dUşkünler yurdu açacaktır. 

DUşknrıler yurdunun açılmasile şe

hirdeki dilencilik temamen menedilecek 
ve dilenciler arasından himayeye muh-
taç olanlar bu yurda gönderilecek ve 
diğerleri mahkemeye sevkedilerek ee
zalandırılacaktır. 

Diğer taraftan ·mektep talebesi ara-
sında gıdaya ve geydlrllmeye muhtaç 
çocuklarda tesbit edilerek kendilerine 
geyecek tedariki ve sıcak yemek veril
mesi imkllnları hazırlanacaktır. 

Şehrin kenar mahttllelerinde cid
den himayeye muhtaç fakir aileler araş
tırılacaktır. Bu hususun tesbiti Parti ile 
Yönkurul azasından Hadi Erverdi ile 
Karslı Rifata havale edilmiştir. Onların 

hazırlayacakları liste üzerinden himaye
ye la.yik görülenlere gıda yardımı 

yapılacak, maddi imkanlar bulun
duğu takdirdede mahrukat verdirilecek
tir. 

Bu suretle 
derdinin çaresi 
encilerin muciz 
ohıcuktır. 

Erzurumun hllyük bir 
bulunmuş ve şehir di-
istilasından kurtulmuş 

• Tahsilat vaziyetini yakından ta
kip etmek Uzere hnsu t muhasebe bnş-

k8.tibi Kasım vila.yetce Tercan ve Aş- Mürettip -----111111!!! 
kale kazalarına gönderllmişlir. 

• vna.yet 1dare heyeti razarteşı ı·st·ıyoruz 
gtlnU saat 9 da Vali muavinin reisli- -----
ğlnde toplanacaktır. Maaşları iktidarlarına göre 50 

• Kız orta ukulunda yeııi bir mu- ile 60 lira arasında olmak üzere 
avinl1k ihdas edilmiştir. matbaamıza 7 müretip alınacaktır. 

* Erzincan kapısındaki Kuyucu İsteklilerin Gölbaşındaki idarehane-
Murad pnşu camii yakında ternir edile- mize müracaatları. 

cektlr. •-------------
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DOÖUYU TANIYALIM 

hamamcı berber 20 senedir belini doğrultamıyan 
hamal ' köylü mutavassıttan kurtuldu 

Bundan sonra resn1i tarife 
ile iş görecekler 

Atatürkün senelik nutuklarında, Ce- 1 - Bayım, biz .senelerdenl;eri köylü 
lal Bayarın hlikümet programında adı ile anlaşmışız. Siz bizim aramıza girdiniz.. 
geçen Iğdır Pamuk Tarım Satış Koopera- Fabrikamız durdu, alışverişimiz durdu. 

1 

tifleri ve Birliği, işi yakından görmemiş Bundan soma ne yapacağız, siz söyleyin 
. ~r_:ıbacı, ham~mcı.' berbe~, hamal g~- veya uzaktan ilgilenmemiş bir kimseye, 1 - Çiftçilik yapar, bize de ortak olur· 

bı kuçuk esnafa aıt hızmetlerın resmi bır muayyen oltm knntluş formalitelerinden sunuz. 
tarife dahilinde ve talimata uygun olarak 1 geçerek, sakin sakin çalışmağa başlıyan 1 Ya toprak? 
yapılması icap etmektedir. !bir teşekkül olarz.k görünebilir. Iğdırda - Oh, istediğiniz kadar. Siz hemen 

Au cihet nazarı dikkate alınarak bir yapılagelen bu ekonomik ve tarımsal dev- ekmeğe bakın. 
talimatname vücuce getirilmiş ve Belediye 

1
rlmln genişlik ve değerini kavramak için

1 
- Pek:11:1, razıyız ... 

meclisinin geçen içtimaından çıkarak, tas- ,1ki rakam göstermek kafidir: İki buçuk' Tüccar, köylü He anlaşmamşı oldu· 
dik edilmek üzre Dahiliye ve Sıhhıye ve-, milyon kilo taranmış pamuk ve bu ser- ğunu bilmiyor mu idi? Kazancın aza.misi· 
kaletlerine gönderilmıştir. Bunların yakın veti sermaye olarak ortaya koyan dört nı yapmak için herşeyden .evvel ve mu· 
bir zamanda tastik ediler~k gönderilme- tilne yakın - pamuk müstahsili - aile re- sırran alış fiatlarına baskı yapmakta <>-
.· . r d'l kt d' isi... , lan mut,avassıtıa, kilosu altı kuruştan çi· 
sıne ın ızar e ı me e ır. 1 -·u1 k t 

Yeni t<ı.liırnıtname Erzurumda büyük Şirket mefhumunun h enüz tamamlle gı pamu ·sa mak ıztırarında kalan çitt-

b. b 1 l'r d ld 1 kt anlaşılmamış olduğu memleketimizde kü- çi arasında ne gibi anlaşma olal::llirdi? 
ır oş ulSu o urmuş o aca ır. ı • Maksadı b ' h k tl ··k çük bir komandit veya limited kurarken .. ır are ·e :_. yu sek bir fiatla 

Evkafın 
boş arsaları 
satılacak 

bile uzun bir mücadele ve münakaşa saf- mubaya~tta bulunacagını ilan eden tile· 
hası geçirdiğimiz halde, dört bin ortaklı car, - ortada kooperatıf olmasa - bu yıl 
ve memleketimiz için yeoyenı bir tıpt.e pamuğu_ kaçtan alacaktı acaba? Depola• 
olan bu muazzam şirketi sessiz sedasız rı.n~a yıg~ı d~ran .geQen yılın pamuklarını 
lrnramıyacağımız pek tat,ii idi. KQo era- g~s. erere ' ç tçlyı sıkboğaz etmlyecekle-

1 
tlflerin kuruluş mes'ullyetini uhd~sine r.mı temin edebilir miydi? Bunlara cevaP 

verecek heı·halde ben değllim 
ı alanlar d~ bu vaziyeti tamamen mildrik

1 
Yüce Atatürk llık nutuklarında :'" 

1 ve cepheyı kavramış olarak işe başladı- T'. k" ıu' yıil d 
1 , uccar, oy e anlaşmamış ol U" 

Bun]arın lıasılatile yeni ar. Kö d lizl lftçi . 1 ı· .. kıymctlendirllmek için eline ve zekAslll' 
y e y erce ç run sev nç ı yu- . t dil b 1 ' 

binalar yaptırılacak zil arasında ortak kaydı yapan organiza- e~nıye .e en ve u emn yete Uya.ta 
tö u ö ·· d k b k h . d t gostrmesı gereken adamdır. 

E k f .d . b f k b' 1 1 b r n g zun en, asa a a vesın e o u-1 B d 1 Gö' ü ü .. .. b yıl• 
v a ı aresı azı u a ına ar a oş ran mutavassıtın dudak büküşü de kaç- u~~r u ar... z m. n onune, u 

arsaları satmağa karar vermiştir. Hiç bir mad YI. . ld b . . . kadar gunden g•me kalıtesi bozulan, fi' 
. 1 ı. ımı yı an erı pamuk ışı yapan d " k h 11 d k' • 

irat getirmeyen bina ve arsaların hasilatı I pamuktan zengin olan f kat • • uşen pamu . paçavra a n e ı 
·ı h · 'h ı ı · d ' a ıPaınugun topraktan altın çıkarttığı hr' 
ı e şe rın ı t yaç arına uyğun yenı ve a- yüzünü gilldürmeği hiç bir zaman dilşiin- ' . _ Ho"' 
h f d l b. 1 t 1 kt ' nede belınl dogrultal"" 

a ay a ı ına ar yap ırı aca ır. miyen bu mutavassıtlar ç'f in· k k .,, 
l.d · c · h · dd · 1 ç ın a ın a ın Bunun karşısına kr 

arenın um
1 
urıyet ca esınde bu gelip kooperatife yazılmalarına bidayet- tohumlardan ıa.lıJ' 

sene inşasına baş attığı , apartımanın ze- te t öylece dudak bilktilleı· 1· 1 ·ad· b 1 k d. 1 · k 'k l d'l · · B ' . ş n cı ıye o re ı a aı 
mm atı ı ına e ı mıştı. u apartıman vardığı anlaşılınca muhitte maksatlı bir k" ı· ·1 BI 
- k 1 l k d- d d · · ·h · ' oyu 1 c o uç at ı o aca ve or er aıreyı ı tıva çiğit buhranı b::ı..~gösterdl. Durumun der- ren ,., ·· · 
d kt

. ,.91575 
e ece ır. hal önüne geçildi ve hariçten getirlilen, l ,.,.. 0 9060 

Apartımanın yanında bir kaç dükan daha ucuz ve yüksek kalitedeki tohum7j: , . ~&57f 
yapılması tasavvuru da vardır. meseleyi halletti. , 14·6B 

Cephe tamamlle aydınlanmıştı, ticaret J# 30.~ıs 
mevzuları ellerinden çıknn bu zümre,11 aJ,&52G 

mahdut sayılı bu mutavassıtlar gTupu, LI 
Tabancalı sarhoş · - netıcect.e bir şey elde edemiyecek1erıni cte

1 Abone tarifesi 

HAYBl"H.T 
, 

GU 
B b d h b. 1 1 d ş tö tlldiklerı halde - mücadeleye karar ver-

1 . a.y ur mu 8 ır m z en : 0 r diler ve sonra kooperatife devretmeğe Seneliği : 12 Lira 
Kadır ısminde biri arka~aşı Hasanla mecbur edildiler. ve bütün mahsulünü ko- . .ı\ltı aylığı : 7 .. 
beraber rakı içerlerken, bır mesele yll- operatife vermeyi yükenen çiftçiden pa-' LC aylığı 4 ,. 
znnden. a~alarında çıkan mllnakaşa bn- muk almak sevdasına düştüler ve denizde! Bir aylığı 1,f'>O • 
Y?~nuş_, ıkı a_rhadaş tokat tokata kavgaya dalma kabilinden birnz pamuk da aldılar. ı ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
gırışmışlerdır. Bunun üzerine orada bu- Kooperatif bir taraftan toplndığı pamuk- Seneliği : 24 Lira 
Iunan t~ken~er ism.inde birisi araya ları modern bir tipte balya yaparken, di-1 Altı ayhf!ı : H • 
girmek ıstemış, Kadır onu da tokatla- ğer taraftan da mide bulandırmağa ve İLAN T ARfFESl 
mi;; ve diğer araya girmek istiyenle- sözde, kooperatif faaliyetini aksatmağa 8 nci sa~1fadıı santimi 25 Kuruş 
re de saldırmıştır. En nihayet gözü matuf hareketlere karşı amansız tir mu- 7 ,, ,. ,, f>O • 
kanlanan sarhoş tabancasını çektiği gi- cadele açmıştır. 6 ,, .. .. 75 • 
bi 1skenderi kovalamış ve kurşunla ko- Geçenlerde Halkevinde verilen bir fi " : " lOO • 
!undan yaralamıştır. konferanstan sonra, bu mücadelenin çok 4 " " ~gg " 

Suçlu adliyeye verilmiştir. isken- enteresan bir sahnesine şahit odluk. Bir- ~ : : : 250 : 
derin yarası hafiftir. lik genel direktörü, mücadele zümresinden 1 ,, • • 400 • 

bir zatı karşısına alarak: Jrn.n verecek kim eler DOGU Ga 
- Azizim, dedi. Siz aramıza girmese- te i İdare MUdllrlUğUııe mnracaat etfll Gölbaşında banyo 

Evkaf idaresi Gölbaşı civarında te- niz, ben köylü ile tamamen anlaşabilirim lidirler. Devamlı iH\nlar için hus 
miz ve her türlü konforu yerinde bir ve anlaşmışım da. tarife tntbik edilir. 
banyo dairesi yaptırmaktadır. Banyo ya
kında ikmal edilmiş olacaktır. 

Tüccar, hazırcevaplığı ve nüktedan
lığı ile maruf olan bu zat, cevap verdi: 

Kırmızılı iUlnlnrda tttrife 
r ıızlusile alınır. 

=====-=====-~~:====~'.".:":-=-::-===============-===..:.==================:::..--...:::.::==::==:=::..:-========:;::======:-=:===;:====:.:=========::================-=-= 

Edebi Tefrika: N o. 7 
Ferdanın halasının salonu.. Btırası bir zamanlar biraz da 

genç kızın zevkı He döşenmişti.' Geniş rahat koltuklar, du
varlarda tektnk aile resimleri, yerde lacivert gllzel •lir halı. 
Belliki her şeyin kahil olduğu kadar sade ve rahat olması 

dUşQnOlmUş, köşede raflarında bir kaç kitap sıralannn koyu 
mavi ipek ynzln divanda arkası nstü uzanmış, gözleri tavan
da, dalgın bakan bir kadın vnr. 1ri parlak gözlü :gtızel genç 
bir kadın. Topuklanna kadar uzun beyaz bir sabahlık gey· 
miş ve bu beyaz elbist!nin tam göğsünün Uzerinde siyah ktı
çük bir defter tutuyor. Bu defter beyaz elbisesinin göğsllnde 
siyah bir leke gibi .. 

Bu kadm HacerOir. O kadar da!gın dnşunceli bir hali var
ki kapının yavaşca açıldığını ve içeri ses iz adımlarla koctt
sının girdiğini görmedi. Genç adam • Hacer! • diye seslen· 
meseydi; belki yine farkında olmı~acaktı. Fakat onun sesini 
duyunca birdenbire sıçradı, yerinde doğruldu. Gözleri korlftı· 
ya benzer bir mana ile bnyndn ve elindeki siyah kaplı def
teri arkasına saklar gibi bir hareket yaptı. 

Kansının kendisin<.:en bir şey sakladığını hemen sezen 
lbrehlm Lntfinin birdenbire kaşları çatıldı, ve ona do~ru bir 
kaç adım atarak elini uzattı : 

- Arkana sakladığın şeyi bana verir misin Hacer? 
Genç kadın zoraki bir tebessümle gUIUmsedt: 
- Ya verilmiyecek bir şe~·se .. 
- Peki ne olduğunu söyle •. 
Hacer kocasının gözlerinde şüpheye benzer bir mana sez· 

dl, bllyük siyah gözleri hayretle bnyüdn ve arkasına sakla· 
dığı defteri hemen ona uzatarak asabt bir sesle: 

- Bunda bu kadar merak edecek ne var? dedi, işte iyi• 
c~ bak da meraktan kurtul. Ferdanın kendisiııe getirme:ııi 

ledl defter .. 

l3ENYUıMADIM 
Kocası onun uzattığı defteri almadı. Yalnız gözlerinde 

garip bir ışık yanıp sönerek, bu maroken kaplı siyah defte· 
re çok mühim bir şeymiş gibi dikkatle bakb ve : 

- Ferdanın defteri ! diye ınınldandı. Genç adam başını 
defterden kaldırdığı zaman, karısının kendisine öfke ile ba
kan gözleri ile karşılaştı. Birdenbire dudaklarında mnşrtk bir 
tebessnm belirerek, ona doğru ynrndU. Genç kadını kolları
nın arasına alarak : 

- Demin elindeki şeyi merak edip onu ısraria istediğim 
için kızdın, bana galiba! dedi, fakat affet ... 

Ve şakacı bir tavırla Ha.ve etti : 
- Ne yapalım? Avukatlar biraz meraklı oluyorlar işte ... 
Hacer yavaşca onun kollarından sıyrılarak ~anından uzak· 

!aştı. YDzü yumuşamıştı. Yine gidip divana uzanarak defteri 
yanına koydu. Sonra kocasına yanına oturmasını işaret etti. 
Avukat gidip onun aynklannın ucuna oturdu. Bir mUddet 
karı koca uzun uzun bakışblar. Sonra genç kadın içini çe· 
kecek: 

- Bu gece zavallı annemi ilaçla uyuttum, diye mırıldandı. 
Ve gözlerinde gittikçe koyulaşan derin bir hüzünle ağır ağır 
devam etti: 

- Ferdanın haşına bu feci vaka geleliden beri zavallı 
kadının, düşünmekden gözüne uyku girmiyor. Ne yapacağımı 
bilmiyorum,her zamar.: •Acaba kız mahkQm olur mu Hacer?., 
diye soruyor. Öyle bir bakışı var kl bunu sorarken adeta 
ben korkuyorum. 

Sustu. kocasına dikkatle baktı : 

- Sen ne eliyorsun? Ferdanın mnhkt1m olması ihtimali 
var mı? 

fbrahlm Lütfi dUşUnceli bir hareketle başını önl\ne eğdi : 
- Bunu şimdiden tahmin etmek pek doğru bir hareket 

olmaz. Yalnız .. 
Devam etmiycrek başını kaldırdı. Kendisini dikkatle din· 

liyen karısile göz göze geldi ve birdenbire sözü değiştirerek: 

- Reis pek şiddetli dttvranıyor, dedi. Fakat bu bir şeY 
ifade etmez. Müddeiumumiye gelince, daha muhakeme baş· 
lamadan mUcriınln ytlz de yüz Ferda olduğuna kanaati vardi· 
Bu kanaatininin evrakı tetkik ettikten sonra daha kuvvetlen· 
diğini anladım. ÇUnkn mahkemeden evvel kendisini ziyarete 
gitmiştim. iyi gornşu yoruz. Konuşurken dedim ki : " Suçluy1J 

ittiham ederken pek şiddetli davranmayacağınızı zannediyo
rum. Biliyorsunuz ki genç kız iyi bir ailedendir. Sonra 111' 
ifadesinden biri : "Ben Vurmadım" demekte ısrar etmesini de 
göz önllnde tutunuz. Hem Akif Cemal de davacı değildir ve 
ifadesinde: " Ferda hanım da ştıphelenmediklerimin arasın· 

dadır.,, Demiştir. Bu sözlerim üzerine mUddelumumt hatif 
bir tebcssUmle cevap verdi : 

- Suçlu "Ben Vurmadım,, diyor. Ressam davasındaJI 
vaz geçmiştir. Fakat ortadaki delilleri ne yapalım ki bep5l 
Ferda hanımı ittiham etmektedir. 

Sonra ayağa kalktı. Omuzumu okşıyarak : 
- Dostum, dedi. Siz bu genç kızın akrabası olduğunu' 

için haklı olarak onu kurtarmttk istiyorsunuz ve biraz da blJ 
işte benden yardım ister gibisiniz. Fakat gelin, sizinle bil 
vak'ayı beraber dUşünelim. O zaman suçlunun bu genç ıcıl" 
dan başkası olmadığını siz de apaçık göreceksiniz. dedi. 1(0" 
rucu yetiştiği zaman Reı:ısam yüzü koyun yerde idi. yanılr.' 
da devrilmiş bir resim şövalesi vardı. 

.a.. Arkaaı var -
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EN SON HABE RLER9 
=-------------------------------------------------------------------

UZAK SARKTAN ZIT HABERLER 
İtalya Milletler 

Cemiyetini 
bıraktı 

1 Çinliler üç şehri de 
düşmandan geri aldılar 

Japon men baları ise 
aksini iddia ediyor 

. . YA ""ZAN : '%...,YA $'AK \ 'Q, , 

Turllıi 
l<"frllm 

- ~ -

Abdülhamid'in arabasına 
bir kiğıt atılmıştı 

Abdi.Hhanıid bu kfığıdın kinıin tarafından arabaya 
atıldığını anlaıuıştı. Saraya dönüşte heınen odasına 

kapandı ve kağıdı okudu CPnevre, 10 (A. A.) - lıalynn 
mahafilinde dolnşnn haberlere ğöre 
ltrılym 111 hu curııurtesi ı,rünn Millet
ler Cl miy •tinden krıt'i olnrnk çeki· 
leceğl blldirllmektedlr. Bu meyanda 
nlllkn ını kesmek için ltıı!yrıya te
rettnp eden aidatı Milletler Ceıniye 
niznnınnmcslııln hirincl mıuldesiııln 
ikinci fıkrıtsıııa güre ~l milyon noo 
blıı altın fruıı~ıı haliğ ·olar.lklır. 

Ş ınglırıy, 10 [A.Aj - Jnpon ınenhnl· ı Çinliler hUynk hir mukavemet gösterm
nııclan nlınaıı bir habere gl~re, tarafeyn ektccllr. N'ırnkin havııllsinrte jrıpoıılnrııı 
ıırnsınchıki muhıırelıer bütfın şiddetle de- eline ge~·en 3 knsnhayı geri ıılm1şlardır. 

Jtıılynmıı Milletler l'eıniyellnde 
bulunan 20 m!ıntıru istifa edecektir. 

\'lllll etmektedir. .Jnpoıı mnfrezeleri 
Nankin ge('iıUııden ge~·ıncyt> muvaffak 
olmuşlurdır \'P ileri hareketlcıine de
vam ederc:k Nnı kine ytıklaşmışlıırdır. 

tinııu lın~ ıhı .l ıqıoıı l m· ı ıı 

'u~i~ P l i (t> Ha 

Şıuıglltly. 10 {A. A.) - HankPodJt11 
lıılılil'iliyor: iki \in fırknsı ınuhnrehe 
hattını ıınsızın gc~·erek .Jııpon kıtalarınııı 

------- c,_:tnHlt•r ha::;-1.n tiirHi so~ ili~ 01·lm· 

Küremiz bir Nnnkiıı, 10 l A.A]-Nankin etrrıfmda 
ı;;lctdetli ınuhnrPbelcr <levaın etnwktecllr. geri ·ile irtilrntlıırıııı l·wsmlşlerdjr. 1 

tehlike atlattı 
"T ürkiyede yüksek bir 
idealizm ve ziyadesile 

serbestlik gördüm,, 
Dün ınen1leketiınizden ayrılan Alınan Gençlik Talinı 
ve Terbive Reisi Atatürk'Je ınülakatının i ntiba ları nı 

., anlatırken böyle söylüyor 

lf emen o<lnsrnn knpnnrlı ıır kıi[iHlt ok11mnğ11 lmşlndı 

Abdülhamit, camide mevlüt dinliye-' Abdtilhamıt, tekrnr bir takım nuı:. 
ceği yerde, alll<adarları ist.içvap etmek! ylşlcre maruz kalmamak için, derhal av
vnklt geçirmişti. · det programını tebdil etmiş; Beyazıt ve

- Ben, hnlkıınızı bil!rim. Bir taraf fa, Unkapanı köprusü, Beyoğlu, şışıİ ta._ 
tan te.şvlk görmedikçe, etliye sütlüye ka- rikile avdete karar vermişti. 
rışınaz Hnlkı. n.ıutlaka bir teşvik edeı ve bu karo.rını, tebliğ ed~r etmez; 
h.r. Fakat bu, kımdir?. derhal o.rabasına binmi ti 

ı~tunbul, 11 [Hu usi ıııuhnbirimiz-,serb.eslli{jin Zİ!/ndesile meomdiyelim• diye ısrar etmişti. F k t ş · 
.ifı,ıı] - Almun rrew:lik tuliın \'C terbb-'e şn/111 oldum. Sııdrın .. nm Ethem Paşa, dişleri ve a a arata, henüz Dlvan}ıoıuna çı-
v- h \ ., • ki il - kar çıkmaz. arabanın basamak yerind·" .1 , .\lbafll'iııılz t lfıu Bfı t, ı •(•:-;ı• ,ırna ar e sarıldıgı mevkiini kaçırma- dö eme tahtasil . .. ~ 

,. Iran - n.. )'h.. • 

l'aı rnn ilen 6:.ffii'&.\Plei't 
•b ' ıu he 'l ~ ı vap ve?r;,. .. 

• ı lı~ ! ne ,..ıl ~ert~ ı>l~u 
·ıb: <:ır .. 

len bir yıldız da l .,. " :UflWA 1>'il· 

yon k ilometred en daha yakınfi gelme
memişti.Binaannleyh yeni yıldız. bu yıldızın 
rekorunu ferah ferah kırmış bulunmaktadlr. 

Bugün ilim alemi 1200 kadar kU· 
çük yıldız tanımaktadır. 

Bunlenn en birincisi SeresdirKi kul· 
ru 700 kilometredir. Halbuki şimdi ku· 
turları bir kaç kilometrelik yıldızlar da 
keşfedilmektedir. Her biri saniyede 60 
kilometre sürntla seyrcıtiklPrine göre, 
ne kadar küçük olsalar dn, insanın kafa· 
sına düşmeleri her halde nahoş bir şey
dir. 

Paris ob~ervatvatrı bu küçük yıldızın 
arzımızın nıutnt seyrine mani olmaya· 
cağını bildirmiştir. Demek bu sefer de 
koı kncak bir şey kalmadı. 

Fransada beş 
insan katili 

Yakalandı, fakat iki 
polis da yaralandı 

Vorsay 10 (A.A.) - Beş kisiyi Ol· 
dllrmeklen suçlu hir cani yakayı ele 
vermiştir. Crıni kendisini tevkife gelen 
Polislerden de ikisini yaralıım1ştır. 

İ lk şorgusuııdn gPçeıı 'l'emmuzdıı 
ortadan lrnybolnıuş olnn Amerikalı 
bir arttsll öldUrml\ş olchığunu itiraf 
etmiştir. 

Bir lirahk damga 
pulları 

Yunanistanda bir şebeke 
sahtelerini bastı 

reisi Anknradan hıısust t11yyaresı e lun·pkf't f'lti - mak ıçln, .,uya satuna dokunmaz cevo.p- ş c kUçuk hah arasına sı-
11elc\i. Gazetecilere heyanatıncla Anknru İ 

1 
( ( A ) Al tarla AbdUlhamidin hiddetini geçırmek ıs- kışmış olan bir k6.ğıt. Abdülhamidin nn-

lntlhalarını nnlatırkt>ıı bilhııssn şunları staııhıı • 1 1 A. · - man gen~·- temişt· Diğ · k lA d · zarı dikkatini celbetmiştl. 
ilk talim \'e terbiye reisi bugUn saat ı. er vu. e ıı. a aynı suretle ha· . _ 

övledi: • . reket etmişlerdi. Yalnız Tophane Müşiri Abdulhamit, igilmiş kağıdı almıştı. 
., 11,4!1 te AnknnHluo tnyynrc ıle lınrekel dl h k bl d · Büyük bir merak ve acele ne açmış bak .. . . . . . . . - ve, pa şa ın ayın ra eri - Damat -

- 1Jı111uk şe/1111z Atııtı1rk itırtıfm- etınış ve şehrıınızc gclııııştır. Tuyynre Mahmut P (1) Abdülh idi öfk si mıştı . Ve daha gözüne ilk satırlo.r Ulşir 
'lan Juılml edilmek ııe kenclilerile bir meydamndn Vnli, Emııivet direktörli ve su"ktin buldauşk~tn ' am n ki e lllşmez· hayretler içinde knlmıştı . . . • n sonrn ynnıno. ya aşa- • · 
satıf konuşmak fırsc'ıf re m~zlıorıyelıne hır çok ha.ık tnrnfındun knrşılannı.ıştır. rak: Bu kağıdı·derhal cetine yerleştirm~: 
kavuşmuş lmlmıııyomm. 1'urk aenelo- Hels Valiyı mnknınındn zlynı·< t ettıkteıı _ Şevketmeap efendimiz!. Hnlkı ma- saraya avdet edinclye kadar so.pretmişti 
ııww l'C Tiirk ClWtitısım 1111 ~ferece mii- 1 somı~ ın?~e _ve camileri gezmiştir. • zur görünüz Zira halk, zatı şahanelerini Fakat, o.rab:ı. Yıldız sarayına girip te, ma~ 
kemmeliyete isal eden bı1yuk adnmrn Mısafı rımız hu ııkşuın Pernpulnsta kn· harp taraftarı zannediyor. Yapılan nU- beyn dairesinin binektaşından iner inmez 
tesiri. her /ı0n/ ue. tnı:rrnd~ belli ~luyor.ıı.ııc_nk ve ~anı!. saat 10 dn BOkre.şe ha- mayişl de, arzuyu şnhnnenize hizmet ar- arabacı HnHI Ağaya (1): 

Tilrluyede ıde:ılı zmuı yuksekli(tuıe ve ıcket eclecektıı. . zetmek dUşUncesinden ileri geliyor ... Ku- - Bana bak Halil!... canude, t.en 
1unuza kalırsn, balkın bu arzusu, hoş gö- arabadan indikten sonra, arabaya kim Yugoslav Başvekili · ::!~:.eli .. hatt~. bu fırsattan istifade edil- ynkl::~~~tı. 

demişti. 

k ? 
AbdUlhnmit, zaten her hareketinden Halil A~atı:engi bembeyaz kesilerek: 

Romada ne Onuştu ~üpheli oldu.ğu Mahmut Paşanın bu söz- nölıet isfevdr: ı0~ı. Arabanın muhafaza 
• Ierlni işitir ışltmez, tüvUk bir hayret hh-· ç • g yaverlerinden (logoft) 

t i . Beydi. Ondan başka, ar.at,~ya kimse ynk-
Milano 10 (A.A.) - Memleketine av-ı 1 - Avrupanm siyasi kuruluşu ve se m ~·A 1 1 D h dil B b Alid h . !aşmadı. Hem, kimin ne haddine ... Ben; cay p.... a a n a ı .. , e aı- sA 1 det etmekte olan Yugoslav Başvekili bugiinkü vaziyeti. bin aleyhinde idiniz. Bir gece zarfında ye şahanede, adamın gözilnü patlatı-

y 1 · • h f'I' d k. rım Romadan hurnya gelmiş, \'erilen ziyafette 2 - ugos av sıyası ına a 1 ın e 1 nasıl oldu do. harp tarnftarı oluverdiniz. · 
ltalyan hariciye nazırı kont Ciyano ve gizH tahrikfıtın ve kargaşalıklaıın ,hallı. diye cevap vermişti. cevabını verdi. 
Yugoslav büyük elçisi hazır bnlunmuş· 3 - Tuna havzası ve Balkan anlan- Damat Mahmut Paşa ne bl\ylik -iht'- AbdUlhamidin ayakları, derhal SU}~ 
}ardır. tı anlaşmaları. Bu üç maddenin müzake- yatsızlık ve boşboğazlık ettğ!ini anlo.mışt.ı, ermişti... (logoft Bey) denilen adam, 

Ziyafeti müteakip verilen müsamere· resinden sonra eyi bir itilafa varılmıştır. Hatasını tamir etmek için kaçamaklı er- meşhur logoft Iamilyasına mensup bir 
den sonra, Stoyndinoviç Milanodan ay- Yugoslavya Başvekili bundan sonra vo.plar vermeğe başlamıştı. Fakat Abdül- gençti. Fransa ve Rusyada tahsil etmişti. 
rılmıştır. ltalya ile do~rudnn doğruya temasa geç- hamidln şl\phelerini yenmiye muvaffak Famllyası.nın ötedenberi Osmanlı hükı.· 

mek yolunu bulncaktırki, bu yol müşte- olnmamıştı. metine hızmetlerinden bahsederek (mai-
Hoııı aıln n .·1.-r ı~omı:;- ııJthı '? rek yoldur. Abdülhamidin l 'ilttin şüpheleri iki yeti şahane) de istihdamını rica etmişti. 
Roma 10 (A.A.) - ltalyan-Yugoslav Mussolini • Stoyadinoviç görUşmele- nokta üzerinde temerküz etmişti. Abdülhamit te. iyi bir süvari zat.rn olan 

gorüşmeleri bnşlıca şu meseleler üzerinde rinde komünistler aleyhindeki pakt hiç Biri, Sultan Murat taraftarlarının bu genci, - mahza hıristlyanlara bir ce-
cereyan etmiştir: mevzubahs olmamıştır. kurnazlıkları idi... Rusya sefarethane~i mile olsun diye - bu Rum delikanlısını ma

ile gizlice temas h.ıılinde bulunan Sultan iyetine kabul etmiş; dragon yaverleri a-

d ~ h d 
• A Murat taraftarları, elaltından halkı teş- rasına kaydettirmişti 

U UHste a u ı rap vik ederek bu nümayişleri yaptırabilirler; AbdUlhamit; kO.ğıdın bu adam tara-
• ve, bu suretle de hUkilmeti harbe sürük- fından arat'aya atıldığını o.nlo.makla be-

l 
!emek isterlerdi... Harp, onları maksatla- rabcr, telaş ettiğini hissettirmemek için, 

an aşması mı Var .? rına knvuşturacak en mükemmel bir fır- hiç bir .şey söylemeden içeri girmişti. Mer-
sattı. Ya, harbin en tuhranlı bir devre- divenıeri hızlı hızlı çıkarak. odasına ka· 

, .. . . ,, .. sinde: ve yahut tn, .mağllıbiyetle netlce- panmış .. ki\ğıdı çıko.rmış .. taş basması ile 
~u~us. ~O (A. A.) -: Royter njansı-ı teşkıl edllecektır. Araplardan Kudus lenmesı akabında. bır elçabukluğuno. ge- yazılı olan şu satırlara göz gezdirmişti. 

n~n bıldı~dığıne göre, bır A~·ap gazetesi ml\ftüsü Hüseyin ve Yahudilerden ele tirerek, kendisini tahttcn ıskat etmeyi ve (Besmele) den ve bir hayli (ayet) ve 
Fılistindc Araplarla Yahudıler arasında Telman komiteye duhil olacaklardır Sultan Muradı tekrar tahta getirmeyi (hfldi 1 d 
bir anlaşma hası l olduğunu yazmaktadı r. F k b 1 d K d" .h lk arzu ederlerdi. s) er en sonra... te kilden 
Bu anlaşmaya göre, yüzde altmış beşi a at u an aşma an • u us • a ı- İkinci şüpheye gelince: (G~neral İğ- (. .. Millet Meclisini akid ve ş 

Jstonbul 11 - [ Hu ust muha-

Araplardan ve yüzde otuz beşi Yahudi· nın. haberdar olmadığı da ilave edılmek- nnt ef) de ayni oyunu oynıyabllirdi. Saç- maksat; bu .meclise hıristıyanlar doldu-
1erden mürekkep olmak üzre bir komite t edır. tığ/etek dolusu aralarla İstanbulda mü- rulup devletin ~muruna onları dn tama-

P mile iştirak ettırmck ise· (Velen terhi. .. ) 
birimizden J - Bir liralık damgn pıılln
nm1zın Yunnnistandıı bir şebeke tnrnfm
sah telerinln basılarak memleketimize 
snrnldüğll ınlaşılımşhr. HOkilmet lazım 
gelen tedbirleri almıştır. 

Mersinli Ahmed pehlivan 
profesyonel 

lstnnbu\ 11 - [ Hu .. uc;t mu-
~Rblrlnıizden] - Mersinli Ahınet pehlivan 

rofesyonal olmuştur • 

• 

Belçika kralı d ? 
him fırıldo.klo.r çeviren bu adamın: elal- ·lfl . Ul~haza 'etmek ıcızımdır. 

nere e tından tedarik ettiği vnsıtalnrla avam ta- nassı şeı nı m 
• bakasının hissiyatını harekete getirmesi, (Eğer bu meclisin o.kdinl zarur1 kılan 

i t bil d - Udi Avusturyalıların Kılık limanını bizim se-

Feci yangın 
Amerikada bir kadınla 

dokuz çocuk yand1 

l 
Londra 10 (A.A.) - Dün akşam Bel· ş en _e eg. · !nine .seddeylemcsi ise; bundan dokuz se-

çika kralı Leopold hususi trenle buradan Atdi.ılhamıt, bu ih~~~aı.~erd~nır~ı~~::; ne evvel dahi r\ın\lm~ olan zaruret; yani 
hareket etmiştir. Nereye git1iği malum tlne hükmedeceğini duşunup l ' hte bi tehdidi B ı d 
de~ildir mevlit okunmo.sı bitmişti. Artık. cami Napolyonun sa . • e grn 

15 • • o. d t dil cektl kalelerini de düşmanlara teslimi iktiza oen saraya v e e e . 
bir kHdınlu dokuz çoçuguıı bulundunğu - . . a ettirmişti. 
bir ev ateş nlınış, ıtraiyc derhal yetiş· (1) Bu zat, T~ıf kalesındc l\lithat P (Arknsı ımr) 
mış ise de, borular buz tuttuğu için, şa ile beraber bogutan Da mat l\fahmu -
vaktinde ~ı verme~ kabil olamamış ve Paşadır. Bunu, Punu Prens Sabah dtln h 

Nework 10 (A.A.) - Burnda ınl\d - alev sl\rrıtle binayı sarmıştır. Kadının babası olan diğer Damat Mahmut Paşa il 

(l ) Bu Halil Ağa, sadakat ve emek
iarhğına miikUaten sonranlrı ( tebdil es
kisi) olmuştu, hiş bir ydnJtn fdciası olmuştur. çlnde çocuklar cliı'i dirl ynnmışlardır. karı tırmnmatıdı r. 

r 
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Kızını kaçırtmak 
istemiyen ana 

İktısat Haftası 
( Üstyam ı. incide) 

Bu mUnasebetle Ankara radyo- 1 
sunda konferans verecek zevatın isimleri 

Sarı kamışın GUllüce ~öyUnrle R~- sıra ile asağıda gösterilmiştir. 
şidin kızını kaçırmağa gıden nervış 12-12-937 Pazar günü Genral Kazım Özalp 
oğlu Mehmet. tam maksarlına ermek is- Milli Müdafaa Bakanı, 13-12-937 Pazartesi 
terliği sıradH. Mehmedin böyle bir te- günü ş. Kaya Dahiliye Bakanı, 14-12-937 
şelıbUste bulunacağmı daha evvelden Salı günü Emin, Siyasal bilgiler diraktö
haher alınış olan Reşidin kam~ı ona rü, 15-12-937 Çarşamba günü Rahmi, 
göre tedbirli bulunmuş ve Mehmedi Maliye Vekaleti Müsteşarı, 16-12-937 

· • k 1 Perşembe günü Kültür bakanlığı talım kızı kııçırmağa geld.ığı sıraclıı a~şı a- terbiye reisi, 17-12-937 Cuma günü Self.-
yarak, kama ile tehlıkell surette ~ara- haltin, Cumhuriyet merkez bankası gene 

lamıştır. direktörü, 18-12-937 Cumartesi günü Şa-

EGLENCE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KEl...bn: OlT Nt; - kir Ekonomi bakanı. 
Otellerde hizınetler nasıl . Soldan sağa : 

1 · k k1 · 1 - Pişmanlık , nota, 2 - Kumanda, teftiş edilir? htıyar OCa mera ISI Anadolunun garp bolgesi, 3 - Şarkta 
Nevvorkta bir mUdrlettenheri •mz- bir kız bir şehir, hisar, 4 - Kısırlık, 5 - Hoca, 

metlerin~ teftişi sistemi,. isminde bir Graç ahali in~len .. hUkOmet memur- edat, 6 - birdenbire, adeleler, 7 - Mek-
. . luğundaıı mntekaıt 12 yaşında Duro tebe giden, 8 - Köpek, mikrop, 9 - lnce-

darehane faahyete geçmış e çok gU- lşmlnde birisi aleybine, ·kendisinden ilk, hayret edatı, 10 - Sual, vücudun 
zel iş yapmağa ba~lamış~ır. 32 yaş kUçUk Oricella i~minde genç suyu. 

Bu idarehaneyı tesis eden Vollmark bir kız dava açmıştır. ihtiyar adam Yukarıdan aşa{lıya: 
isminde eski bir otelcirlir. Muiyetinde ı;enç kıza izdivaç vadetmiş; fakat bu 

1 
_ Nağme, mektup, 2 _ Evle r , baş 

ikiyUz açık göz mOstuhdem vardır. vadini yerine ge~irmemlştir. Şi"?di Ustnnde, 3 . Dokunma patlar, Nota, 4 -
ldarehane ıJek çok mUstahdeml bulu- genç kız mahkemeden bu vadin yerme güzel sanat, su, bir kavim, 5 - Erkek 
an lıir otelin teftişini deruhte eder getirilmesini istemektedir. Mahk.emeye ismi, nota, 6 - Hayvan, h ayvan , 7 - Ma-

n celbedilen Daro şunları söylemiştir: 
tHmeı, en Gnce telefonlann muutazam • Ben şimdiye kadar dOrt defa ev- deni iplik, yerinde duran, 8 - Karmılık-
lfle,SP lflemeditlnl tetkik edecek olan lenmiş bir adamım. Beşinctstnl tecrobe lar, 9 - Edat, aza, 10 - Kısa. 
ınemuılan sevketmekte, ondan sonra etmek istemiyorum. Maamafi eter ev-

KU MBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bi , 

zaman darlık yüzü .. gormez 

ZlRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnı 

Çacutunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile • h• tm 
all~ırmış, hem de istikbalini şimdiden 11111 ... 

teftle memllrlarına odlllar klralandırıp velkiler benden aynlmkğa razı olur- Bir haftada yapılan 

~~~w~~ıg~~l~bm~M~~~~a~ b-~· I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
daha sonra ceblerlnde bir mıktar para zınmM~hkeme tarafından yapılan tetki· Ankara, 10 (A. A.) - Geçen bir 
bit1QndUrulaıı elbUelerlnl temizletmete katta Duronun ilk kansının yirmi sene hafta içerisinde GOmrQk muhafaza ida
vedp paramn alınıp alınamayacağını evvel Amerikada OldQgO, lklnclslnln rest 76 kaçakçı, 1817 kilo rilmı1lk ka

yardım etmiş olursunuz 

·: 

~ ~tmeUe, ylı:e teftlt memurlan AVUltUralyada balunup hAIA yaşamakta çağı, 8 kilo uyuşturucu madde, 598 •••• 
VSlltaslle otelde hırsızlıklar yaptırarak olduğunu tesblt etmiştir. Oçüncuso ise deste cıgara k41ıdı, 193 Tllrk lirası, • 
mOstahdemfnln bu işe tekadar dikkat et- mahkeme huzuruna !gelerek !ocası~dl~ 186 mecidiye ve İ4' kaçakçı hayvanı • ADEMİ İKTİDAR boşanmağa razı o mıyaca5.nı soy ~- ele geçtmılştlr 
tlklerlni yoklamaktadv. . mlştlr. Bunun Qzerlne mahkeme Duroyu · • VE BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI BOtün .bunları yapbktan sonra ıld taaddOtü zevcat suçtıe tki sene hapse İngiltere kralı Habeş ı 
gQn zarfında otel idatehanelerine tefti- mahkQm ederek Hapishaneye gl>nder- imparatorluğunu tanımıyor • 
fln neticelerini bir raporla bildirmek- mt~tlr. Fak.at genç kız da emeline mu-
tedlr. vaffak olamamıştır. Londra 10 (A. A.) - Hariciye na- • Hormo -- zan Eden bufün avam kamarasında İngil- • 

· tere kralının Habeşistan imparatorlutunu • 

o0GUDA 
iLK ÇI NKOG RAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etmek 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, mektup ve fatura başlıklannızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirsbıiz. 

Artık İstanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mecmua, Kitap., Broşür, Memento ve saire için 
yaphrınak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir şekilde im81 
edebiliriz. 

tanıyıp tanımıyacatJ Jaakkında kendJsine • Tabletleri, Her 
sorulan bir suale: «Hayır» cevabını ver- • ...... . 
mlftJr. 

Satıllk boş şişe 
inhisarlar 
Başmijdürliiğünden: 
t - MuhtelU hacimde gramhk 

11274' adet bOt tlf8 15 gOn mOddetıe 
toptan arbrmaya konulmllflur. 

2 - ihale 26-12-937 ıronnne tesa
dtıt eden Cuma gOnn saat 14 de yapı
lacaktır. 

8 - Talip olanlann pey açmak ve 
tartnameslle ıltelerl görmek ozre mo
racaatlan. 

Sablık köhne otomobil 

~~~,~~~~ 
'r 

Kumbara is 
temel direğidir 

nş BalfillKa 
Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç b. 

zaman darlık çekmezler 

iş Balfilk 
Kumbara sahiplerine her sene nıuJı 

para mükafatı dağıtınaktadir. 

27-11-987 tarihinden itibaren satı
hta çıkanhp 11-12-937 gtbıQ saat 15 de 
ihalesi icra kılmaoak olan l bir adet 
(25.553) No.h kOhne otomobilin tıbu 
saatin ve ertesi gOnQ elan 12-12-987 
günonon tatile tesadOf etmeelne mebni -~~!:...~....:!!..--=~:.._7-:-_.::;_~_....;-:::=~=~~=~::-;::z 
ihalenin 18-12-987 gQnil saat 16 de Def
terdarlıkta yapı)muma karar verilmekle 
ilan ofunur. ClhaL BABA 

rnmumi harpte casusluk7 -ı Balo baflı7ordu. Julyana ilk iki dan J - ~11114 )"4la sapmışsın, dedi, bı l 
1 

Salonun ~ ~ 
Yazan: 14,rancls f'..argo 1 sı bana batıfladıtta.ıı sonra, )'aJllmdan tadın ladıece ıevezenln btridlr. o kadar. ka mat istl~n vu~ 1'1D 

1 
&ynldı, teM•sım selAmll)'aD ve hürmet- Şmid'in neden kendisini J>u istika- ::ıı:ıe: ~::.:.. ~ Jfr 
le kal'fllıyan tanımadılmı b1r tatım a- mete ••ketmek tstdiilmi merak ett111nll Bu üericleil ~ 
damlarla rörf1fmeie ıtttt. Ben ruu Ue zannettim. Flkrlmde isabet olabllecei1- Futa'u ~1'dflllt .~mıı~;··flM,l'.~ı 
beraber talnuftmı. jnı izaha çall.ftmı. IJmkl om119lamıı silk-- ftl'dı. Genç .tdın ~ii-.:ıırı• 

1 Futa da herhalde metreli olt~& tı: un löyledi" 111ı111ıt diDitfetek 
Tefrika o. 7 ~ htıkmettlitm J&lllDClü1 esmer- Jciduıa - a.,ır Br,.un, dedi, yaı,ilış yolda l'uks ben! ~ ~: 

~ beni takdim etti. . )'flrttyoraun. Beş l'flıı daha sabret. Sana _ plul,._ f1m41'~1Mınd.,.lfı! Dilşflndükoe, nlşanhmdakl bu deilllk 1 samanı geldiği 38lll&n, lot P'alken'i da- Seyirciler, .Jilltsek pencereleri 1&71>- ZClt1hte herpyl anlatırım. bir dostu ıtendl&inf blltue 'P 
ıtk zihnimde daha ziyade yer ed1)'ordu. vet etme olur mu? Beni çot ilzmüf olur- zı. IRe)'dllnına b&k,aD salonlara 4Mıl- _ ~ ~ ıtaıdın hakkında epey runuz, ner9de1M -
Acaba neden? Yoksa Pults'da oradaydı da sun. Bu tadın tehlikeli bir kadındır. Sa.- mat üzere tiJ"atro ..ıonuııu terbtU)or- maıtmatmız \'ar mı? Fub yanma .. UjMbdııift 
onun için mı? Halbuki Puks yanımızdan dece kalblert altuat et.metten, kocayı ka- lardı. . _ 1.annederim. ııoıtJen şimd1lik ıot nun görünüyordu. Tam oturaeı11111 
uzaklaşıp gltıiit zaman, Julyan:ı alclmş nsından, aenel nip.nlıaından ayırmak- Bu pencerelerden t:ıııtmn JUUDda Patıen'l raııe.t ı:ırak. Qer bu kadından da, ıtrertdetl ~ lııll1Dde 
bile etmemişti. . ı tan ı.ev~ alır. Şmld't dem1n locada beraber oturduiu ~Jıllecek blqey vataa. en evvel benim ken'l gör~üm. ne.-.~ 

F-ukıı birkaç sıra artamnda, yanında- - Öyle ise OOk kötü huyu V&rmlf yabancı adamla kOnUflll'lrell lkdbı. Bu ~ oıacatıma emlnol! raber kon1"&D ~ıh~ 
ki <:smer, son ~e şık ve sayısız mttcev- dedim. ~ı lark ,..ı.nncta tadar, utJam 8U cevaJX verdikten sonra yanım- a)'&kucundakl ~ ac~ 
herıerı pınİ pırıl parlıyan bir genç kadın- o aralık mızıta ''Dooland ütler Al- yapılı blr1alydl. ÖJle okmtla beraber aynldı ve talüabiın arasına kanş- yordu. 
la görtışüyordu. les.. ı çalmağa ba,tladL M1lll m&rf ba.fla- saçlarına ak dUfmOfttl. . Bulundujum Je?den ancak 

Julyana çok kıskanç ve mağrur oldutıı1 yınca herkes ayağa ~alkmıftı. fmid'e :lf&ret •ttlm. O da h :.lfttblt bir tnlr.lsara. uğramıştım. görüyordum. ıJ'8b.t dan--
içln, eter Fuks'la bir alAkası olsaydı, bı · Marş bittikten sonra yerlertnmden artadafmı bıraUrak J'&IUDl& .-.ı. ld&D"Öll 

1
hm&l etmekteki asra- mf1tevecc1htL Bir taraftan •-

vazıyete uünyadıı mUşaade etmemi. kalktık. Julyana etrafını saran Pll9 za- Yalnımn. l\dm ~ mau,. veremtrordum. tcımcıen aca- mı dalgın te- dQflme1l ~. 
Patat toen yine aJDt dtışf1nceye sap bitlere Rordu: lmid: bu. bu kızla bir 14 çevirecek de be- raftan da. Jelpuele~ 

lanıp talml.ftım: - lot Falken acaba n~, Blf1mlayn ...:. Vay bOnMıur, dedi, bajdi - nl uzat mı bulundurmak istiyor diye dü- Artık orMI~ ~~ ~~..!._-~iM 
- Ne~ om Julyanadi. bir detlşltllk lemedl? dan aeı de bir Jmdeh atalım. · mümkün deill._. _.... .....,.. .. 

var. Kefke her r.aman böyle olsa... 'lureye dojru gidiyorduk. Fuks cevap Konu.pıJO?dut. lot Palken'den balı• ştııı~ubm·~- bl -•de bulunsaydım •~ tidim, o da. be...1!_abı blr hare 
Tam o sırada sordu: . settlm Da1etlller1n gUrWtöail, orkestra.- ......,.. &1- r .,..... 11.muna mukabele ... ~ 
_ VJlhelın, ııo,le neler dtlfllntıyomı--ı -.ıı_:_ 11aı.itaten BIOm!yande jlıarltu- nın ~. -., ~ tanda !:'"" ...!'1:.'! 1= ~:.um~n;:; o aı= ":, lvlıW 

Allah ,..ıan&? giltm? Sen IA<le muvaffak oulyor. Ne yazıt ki dinli- blral JtlbelrQe loDDu""omı 1"'IA1l&ltm- tmüa lhUyatlı damuıın&k lbımdı onun )iı!ru,...1;1 ~ -
- Ne d11fünebillrlm sev 1emedik. Acaba lltl dana araa;'l'da ııöy- 7ordu. l~ lmld'l t'ıraktmı, JulJalıayı aramata ;' 

CIUÇJGl'Ulll. lemealni rica -etsek mi? Ne derainll lmld .-o 4•Dl&I bülaada~ titri ;.&.r .. ...-
flmled1 ve tatlı bir ...ıe dedi tı: me Sltlrü edeal• ftl'Clt: kOJUldum. 

- lea.4~ blrftJ ıtt&Jecett.uı· Bal Braan? 


