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Sabık Fransız Baıvekili M. Heriyo dün akşam 
saat yedide lmereti vapurile şehrimize gelmiıtir. 

' d H · · Vekaleti Fransız devlet adamı, nhtım a ancıye 
liitibi Numan Rifat Beyle, Vali, PoU. müdür&, 
Fransız Sefareti erkinı ve Kolonisi, ve ıehrimizde 
bulunan ecnebi konsoloslar ve bazı sefirler tara-

görmez vapur bir alkıı tufanı kopmUflur. M. 
Heriyo rıhbmdan Tarabyadaki T okathyana aitmiı· 
tir. M. Heriyo bugün Sofyaya gidecek ye orada 
toplanacak olan beynelmilel Radikal Soayalist 
kongresinde hazır bulunacaktır. 

fından istikbal edilmiştir. 
Bu esnada rıhtımdan kalkmak üzere olan bal-

yan vapurundaki yolcular, M. Heriyo'yu görür 

Resmimiz dünkü istikbal reamini ve M. Heri
yo'yu bir ziyafet esnasında nutuk söylerken f6ı
termektedir. " Heriyo kimdir? " ismindeki yazımız 
( 12) inci sayfamızdadır. 

Bizdeki Yahudiler Alman Ma
lına Boykotaj Mı Yapıyorlar? 

-- - ------

Alman F abrikalan Berlin Türk Tica· 
ret Odasına Şikiyette Bulundular 
İktııat Vekili CeW Beı, ltu

giinlerde Berlinde memleketimizi 
alakadar eden ikbsadi meseleler 
hakkında mühim temaslar yap
maktadır. Bu miizakerelere Al· 
manya namına, Alman hariciye 
ıiıüsteşan iştirak etmektedir. Mü· 
zakerelerin yakın bir zamanda iyi 
neticeler vermesi de muhtemel 
görülmektedir. 

Bu sabah gelen telgraf ha
~erleri de, Alman bankası mü
dürü M. Şabt'ın Celil Bey şere
fine bir ziyafet verdiğini bildir
mektedir. 

Celil Beyin memleket iktısa· 
diyatında bir ahenk vücuda ge· 
tirmiye çalıştığı bugünlerde, Ber
lin Türk Ticaret Odasma muhte
lif Alman fabrika ve ffrmalan 
bazı fikiyetlerde bulunmutfardır. 
Bu ıikiyetler lktısat Vekiletin• 
bildirilmiftir. 

Alman fabrika ve firmalarmua 
iddialanna pre, Alman BapeldU 
M. Hitlerin, bir mtlddet enel -

) ahu diler aleyhine açbp cidal, 
1 llrk-Alman ticaretine sekte w
nır mahiyettedir. 

Bu iddialara pre, M. Mitle-
rin yahudi aleyhtarhja btltla mem· 
leketlerdeki yabuclileri mM11111ir 
etmif ve yabuclilik llemiade bll-
ytlk abtlllmel uyandırmlfbr. Y •· 
hadiler ferdi ve cem'i t99ebbl8-
I• halinde Almaa mallarma kar-

1 . · . . . d sindeki tramvayla şoför Nihat 
Ef ~a~m~n Ba~ram .Efend~nm d~ aBe azıtta•ıYeniçeriler caddesinde 

endinın ıdaresındekı otobus, un Y oför ve bir kaç yolcu 
C.rplftılar. Müsademe esnasmda vatman, şy araba11 ve etrafına 

b:r~~lllandı. Resimde hasara uirıyan tramva 
ırıkeıı balk 16rilbmekteclir. 

~ 

fi fili bir boykotaj yapmakta, 
Alman mab almamaktadırlar. Al· 
many•J• .iparİf verclilderi mal· 
lan ,...ı.rce ,amnıkte beklet
...kte, tliparilleriD beclellerini 
mn ,._.hklar ve ltkenceler
... .- vermektedirler. 

AlmaD fabrika ve fiamalan 
eliyorlar ki: 

( Den• tS indi sayfamızda ) 

Bugün 

16 
Sayfa .. 

Papa Kııırlaftırma Kanununu 
Kabul Etmiyor 

Londra, 9 - Sanak, mecnun gibi 
arkın tereddisini icap ettirecek haata
laklarla malül olanlann kmrlatbnl-

ması için bir kanun hazarlanmıftı. 
Almanya hGkumeti bu kanunun tat
biki hususunda Papalığın fikrini 
ıormuıtur. Papalık kısarlaıtarma usu• 
lünün haristiyanhk akaidine katiyen 
muıayir olduğunu ileri ıürerek bu 
kanunun hıristiyanlar hakkında tatbik 
eclllemiyecelini aıöylemiıtir. 

• 

Buğday Vaziyetimiz Çok İyi 
-----• 

Buğday ihracatımız Bir 
Kaç Misli Artacaktır 

Birçok Memleketler Buğdaylarını 
Tedarik Edecekler Türkiyeden 

Bu sene memleketimizde buğ
day mahsulü çok bereketlidir. 
Kanada ve Amerikadan gelen 
haberlerden bu mllhim buğday 
merkezlerinde bu sene mahıulnn 
az olacağı anlqılmaktadır. 

Bu itibarla memleketimiz bu 
vaziyetten büyük istifadeler temin 
edecektir. Çilnkü, Tllrkiye 1931 
senesinde Yunanistan, Suriye, 
ltalya, Romanya ve Mıma 856 
bin lira kıymetinde 17 bin ton 
buğday ihraç etmiftir. 

Bu sene ihracabmııın birkaç 
misline çıkması da muhtemeldir. 
Çünkn Amerika' da buğday fiatl 
yüzde 45 - 50 yUkselmiıtir. Bina· 
enaleyh Yunanistan ve Y unani1-
tana ait adalar, bu sene buğday· 
lanm memleketimizden tedarik 
etmiye mecbur olacaklardır. Esu 
ihracat ta başlamııtır. 

HUkOmetln K•r•r1 iri Midir? 
HUkumetin buğday alım mın

takuını genifletmesi ve çavdarla 
ecnebi maddelerden iri buğday-

• 

lan bet buçuk kuruttan almıya 
karar vermesi piyuada ve k&y
lnler arasında mnaait tuirler yap
mııtır. Ticaret borsasındaki zahire 

( Devamı 13 üncü aayfada ) 

Ayasofya ubbesinde Y. ı
kılma Tehlikesi Mi Var? 

Kahire (Hususi) - Burada çıkan Elbeliğ gazetesine Londra· 
dan f6yle bir telgraf çekilmiftir: 

"Meıhur Fransız müıteıriklerinden mimar Aleksandr Dimon, 
Ayasofya camiinde tetkikat yapmlf ve camiin bin sene evvel tamir 
edilen kubbesinde ve diğer yerlerinde mühim tehlikeler görmüş 
ve bunu da bir raporla Türkiye hükumetine bildirmiştir.,, 

Bu telgraf üzerine Evkaf müdürti Niyazi Beye müracaat etlik. 
Niyazi Bey dedi ki: 
"Bu daima tekerrür eden bir şayiadır. Kubbede bir tehlike 

yoktur. Bu mütehassısın raporundan da haberim yoktur. 
Bununlaberaber, bu tehlikeyi işaret eden raporun doğrudan 

doğruya hllldimet merkezine glnderilmit olmuı da muhtemeldir. 

- Hen Ademın yerinde olsaydım ne yapardım bilir misin? .. 
- Ne yapardın? 
- Kaburga kemiklerimden biri yerine i ki taneıini feda eder, 

biri esmer, biri kumral iki Havvaya sahip olurdum. 



• Halkın esı 

• er rın 

Muhafazası 
Süık Franaız Baş vekili evvelti 
g .. lzmire çıbr çıkmaz Ber a
.. harat.eıniai gezmif'I'. Bw 
hau•ta balkımıs diyor ki: 

Şevket Bey (Topkapı Merkezefendi 
10) 

- Y mü 1sa-1er ,.,......... &. 
ld es rlerin mahafuaaa için beledi
,.Jeda ...w.tlaruMlaa )izde Mri 
ahna•lııhır. M 'ıelua •••• ~ 
lerba ele listen huırlanaufbr. Bu 
isld .....ler topraklanmızm •&er .a. " w....... • l •n ı don,.,. 
tambnak o nkit "JJah celbede
WUrb. 

* Hakkı Bey ( Sultanahmet Eekizap-
tiyw eobğa !5 ) 
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5 Jlino ... Auı ....... .., 
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Luks Eşya 
-~-----~---------------------------------

Kravat, Kol Düğmes·, Gibi 
Eşyalar Pahahlaşacak Mı? 

Dnet Deniz Yelim t.letme ,...lejlalr 
dlf laatlarda çahşan vapnrlarile, Vaparc Wr Tim 
An.im firketinin tarifesini hazırlamak ~ Hawa 
ft D.i& llWıttan s.ıtı .... Beyin riywti .. _... 
teeiül edilen komisyon içti•a'ınna dewam etmek: 
tem.-. 

KomriSJ• tarife meselelirlde fU noktalan pz 
lahde ...._durmuşbrr: 

1 - llııncat IUddelerile, balkan m.ldaç oldai
... ullddeMriein tarifeleriai mlmıldln olduğu kadar 
ac•f.ahpak. 

2 - Liib qya tarifeleriDi bir miali ftJa iki 
milli artbnuk. 

Kı · ;• inat •eclclılm • pla •• , .. ,, 
.W.Jellitall ''111 ımic•üe' ........... . 
' m ..... -·••e1.w. ••• ... ..,. 
• iwle ... ' • ....-. 8 'v m .. lııllM 
tlawlaille a11e teWif eMm ..... FA ...... 

1 1 ._;c ; • -- --t..a ... ı .. •wuı • - - IW 
.. \liı .. Maell, bu meJada bacill, Mi ıW. 
..... ... muifatma ·- ,Mı • ...,. .... 
t.td ...... . 

ıt.-.,.. meari • • • ... .._.. hitirecek 
yeni tarifeyi lkbsat Vekiletine bildirecektir. Tarife 
h.' M .. ....ddeleriltıi çalı m .... etmeli 
.. ı•· Wr ew allakbr. 

Bir Kadın Bir Ka- Meccanilik lmtilıanı Ecnebi Profesör
dını An.ahlarla !Liselerin lslahı Ge- ler Bugün 
Döverek Bayılttı ,lecek Seneye Kaldı Geliyor 

S..alJa'da Çardakla tokaiın· {M alli l Ar- d F'--' ÜniYeniteye alın-•ı olu ec-
da ..__ Arap Hoca H. isminde u w. m .er aam a aua nebi profeelrlerden Rilunt ~ 
m b• lair alacak ylziDden Degışildik Yapılmıyacakbr nnt, Ceymia Frank cumartesi 

çak. kavp •ticainde ayni lJ.e w 0*-'khr rsls• ts alnO, BnılllaY • T• ıw..'ia 
• He atwıw Clltm H. iabde gelecek sene yapdacaldır. 8a se- bugün lstanbula gelmeleti ltell-
Wr laı t • elindeki .. ,lk anall- • Use ve Ortamektep muallim- lenmektedir. 
tmla fma ı.lcle cli.-miıl Ye _..._ lesi ....,ntlll fula tiıe'jtik1ikler Dlla ile baDtr wnliğiaüa v~e 
t111if ,aieria•ır ,........ oı.ıyacaldar. ....k ....,._ plOf~ 
Glllten H. ba11• hir lıakle -.. Ükmektepl~rde de ewlı . ıs- Hasan Reşat Beyle dfis bir kaç 
•t 11 ıse im' &ı '-• Heca H. ti. lahat yapdacagı liylenmelrteclir. profes6riin Efıanistana gidecek-
yek+n=ak tahkikata bıt19nmz1br. Bu seae. &aelere 151 paaaız leri '6ylenmüiedir. 

taldw .. "••km K. tal9'ele-

Kimsesider Yurdu Yarış Davaıı lesintl• ~ b9ıa wtiıceaiude 
Suclet Hamm iwminde Mr b-
dm 1nıa linlde cllYmilştlr.. B Teş ·nievvelde 

Tekrar Açılacakbr 

rin mtı.abaka imtiham Erenkly 
liHlıiDde, Erkek talebcnlaki .... 
tanlwl lı liwle yapı• r , iL 
Mllsabaka imtihanı Eyliiltın ilk 
Wt ..... ephealds. Jf. Çaq.lrapda ..aav lıraiı 

Mevlut isminde biri bir alacak 
mı•elninden K • a ilminde bir 
hamalı blpk•• y .......... 

'41 K•ıhpp1ecle lle••cal 
Santral fabrikaımda amele Salih, 
ayap lrayuak diFı&t 'ft yar .. 
lamn•wtır. 

lf- Samatyada utman '9 ,... 
tmda l.mail Ağa isminde hir 
ihüvann lizerinde bir mı"ktar es· 
rar l>ulwıarak yakalanllllfbr. 

• Zincirli~ •turan Si
leyman isminde bir reaçpa Ş.. 
licle traaway biletçisine sahte bir 
OD imntl+ drmek iaterkea 
1ak1lenm•pı. 

• KaacP.lfüle Kawl 1 w ,.
ı-.ı. .... etçi .... llıaaw 
6 , .. ..dairi .. Rahman .deai& 
ıenannda oJDUIJeıı denize dfttlp . 
J.otulmuşhır .. 

• Akbayıkta Cemal 
•minele biri ~ 

diaile aı., edea Ço"f,.l•r 
arak çoculün bip ~ we 

tocuklardna 1f Jaşında ~ 
dan yara\•~· 

Aı•ııfJ• •ect.-••mm m.
wL:ter J• da manldaate• bpe
f' pa Bek ılit ırh ymi MH:çe
.... ,..t JCia teh•ıt hain ... 
imala llu ,.t ....-...elde 
tılrr• ep'raldlr. ~ncak ..
.._. ..... .... "'Mmiyecek 
• r• •HIHi yatacak ,erlesi 
.._,. ,... w Wunlim isti-
fade eclealdir. 

Bir Kat•..- lallktllliJiti 
s.lds çwlıc b • atarken 

__.. • .._-L-. J:.IL._..&:. !\e; 
r-•·-••~ ...-~ -115 
laalıbmesinde .. ., ..,_ ,,. 
M .... para ces•na ma&kam .... , •. 

Rusyayı Gidecek Talelte 
Ruaya'ya ı&nderilecek anatl 

tar,&eai hakkında ittihaz eclilecet 
luıprlan almak nz.- Sllm• 
B1iı1ik Mtldlrlerinclan b_.,. dliia 
hir topl•b yapmqlarcl.r. Yaziy 
llasb aalaplacakbr. 

Dla ...... --
ci -- .,.,, .... ...d.lı 
825 lmıuttaa •b...... yeni 
........ ı Afyeed•v piyaaaya .... . 
diJe. kMI. anuk 150 und•k 
pldip takmic eclilmekteclr. la
lüaar Wanainia iu ubada ya
kmda faüyete ~melj mqht~ 
meldir. 

Tiftik pİJUUl ~. ~ 
oğlak mallanna talip Yar"'. Soa 
birkaç sem içinde UJD. rso ta.iye 
...a IO-&S ........ - ..... ,; 

Edildi .,.. 
3-11--~- --11-- ... 
........ ıell ......... .... 

_..,. ---_ ..... ..... 

y 

•• izti.t. 
.. ,wti 

._y.,,_. cı•l)411ia .._ilet 
,..t ta11aıe allmfbır. a. ta,7we
ı.. inG ıı •ıld • Atmt• tanwı 
._,,.. ••• W. llaaualdaw. ........ 

Resimli Hilcigesi: PaZ1U 

leri Ziya~et Ediyor 
Belak•Nr, 9 - ...... Halke

.W. tertip ettitl Çaanakkale .., ... tı 
bth& s.,.llate ... Hl .. h -

... Al lawt ........ .,... " 

.... ..,. .. 1ı .............. ..... .................. 
~--ı•s•• •t.t:W 

.. ..._.. lanrl:aA. S., • t .... .......... ._iri ... ,.... 

............ ç ....... .. 

....... tir. 
Ot.la ... ..._ a-leeek, .. 

.. M • ıt Çent MI•••• feld 
•raacallbr. AJWT--. .......... 
ı1 .. d)wnt ı•nn' llw. ....... ..... 

"• .. , .. aQ - ............ 
- ... L.;at.a ... leetlaia ..._ 
dald fevkalide komı.erllflade fftcu 
lılkhıetlle Şarki Erclea hükümetl 
................. ve ademi 

--· - ••• ••• mu.ı ...... 
•eruimi ,.P' ................. . 
le timdiye bclu lııir tilrlii laalledlla
mi,en Akabe ve Maan meseleleri de 
Ullecfılmittir• Muüedenln Mr madde 
sinde iki Mlktmet annnda yeniden 
bir hudut t.,w .... ı..ı tle •ar«hr. •poflY_.. Hmve •nev· ... ... 

Tokyo, 9 - Tok,o'da yaptlm .. 
.............. Ye iki aiin sireeelı 
o .. han mlclefaaa DMMw.-. 
b.._cın batlamıJ!ır. GGpe sihıdiia ,_. • 
pdU 3 akın nı hlcumla INlfh,an .. 
manevralara 80 ta17are iftirak et
aıelıledir. 

D ................. 

kiti ıez-'!tir. lttırak eden firmalar 
ara•ıoda ~ bir Yitria müsabakam 
yapılaak ve mikifatlar verileeektlr. 

ip Bir 
Ciball AJakapa ldliaesinin iki mü

te•elllai ldllaeıılea ... •ff•JI çalar
..... ..-.- Wnde r•aa.n

..... r. 
Tunusta Kanlı Bir Hldlse 

T--, t - fOO ...... _prll. F ..... 
- alliiıttina Pfea Wr MWlmama 
otlanun lla.llman mesarhtrn• si-
....... mul olm"fblr. Pofhı Ye ...... ....., .............. .. ..... ... .. ......... ,.. 
..... •• ,...., ........ IJlrlal 
mldf --.iftir. 
Lande,. Niçin 
/lıraç &lildi 

Ankara. 9 (A.A.r- Armatroas 
Vikers firketinin nrWye .... 
aili balaaa M. Lentler'in lmcllırt
lanmız dlfllla çakanlmua etr.,__ 
ela ._. •+i; la t111dll eclilaeld.-. 

pe ....... 
1 Va i._ 
reli ......... llir muameledir. 
V• __.,. U. Lenderin kendine 
afft fle1ld ftzife adctettiif bam 
'-reketleri lılllameffmiace hat 
~riil~yerek mummıe,lııia •e•lı 

~ir~ıki ••11 etillia kili 
••.tıdihit :ıh·urn ibuetm. .. ~v:..~-

- Pazar ela Akaya bap: Se- 1 Cemil Bey - Gidelm Huan ı -Haklaa tla war. bak ı -Hep.i &Jll apı wt p.i 1 Ha... a., - lwt ••--. • 
lliale lair ldllara dojra Bey .. Adalan ..... plt aeYi- Ka.Uya, ........ He1'tel1e. dejilmi?. ........Wrbala..-WprW,.._ 
..... ı•sıa? ll;lk ... ıa.. --.U ..._... ......,,,. 
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Hergün 

Kon/eraM 
Kelimesini 
Ltigatten Çıiarmolı 

....__ YAZAN: MUSOÜNl 
ltal1a Bafvekill 

iki beynelmilel konferans 'il· 
... bulunaJor: Ceaevre lillltllZ• 
lmuaa konferum •e LoDdra be
hraıw. 

Bunlarua .... hir •acİd 
De clirilebllecelderlal tah•9 de 
m&mldln clejildir. • 

Bina••Jeıll A...,.. .,.
•Manda iki .aw• ifll•n 
lt·Lseclilebillr.. 

Dlrtl• mhlla. ela ...... Zil 
__ ,., .... ~ .u 'ti bir 
...,._.,.. wr ... li•rrH+ 
W•edeeeldL 11;.k 16 Amı
pa Wru .... Mlis~· 

FUbeldlra dlrt1er aÜliki ba 
koaferanllarm illa ile netkele-
aec:eji tahmla edilerek ~ 
br.~-- ....... -~ 
deYlet liltkdr isaliit. ,. ikb-
adi ...,, ........... :la• "911t et-
me,i bW ... , •• ,.,. 

Fabt bil dlrtler akala elra· 
fmcla da blJlk hir ... ,. <!it
memek 1tamdar. Dlrtler m•Jn.. 
nan ehemmiyeti Amıpada birib~ 
rine at bloldM' tee•lallae mam 
olmuıdır. A,m ....... dlrt 
bn,tlk Amapa clevleti • ki •iia
temleke1erile WrUkte dibaya na. 
fusunUD lçbt WrlDe Mkimdh-ler • 
IUlla mt1elı ..... Jlirlefmit olu-

Jorlaı'· •--•- d .. "ldir e. Wrl rral• _, eırı • 
f. ..,. .wrleri yabştıran 
n .-deüeri Ayrupada lıi
klm dren bumrsuzluğa kısmen 
nihayet veren teyler olduğu için 
tahakkuku her vakıt temenni 

A~upumıo ... ....-~ 
de yqayacain!'J• WU--esi umumi 
vaziyette blJlk Wr ..ıAh vücude 
ıetina .... 

Arbk - 1-&fo• ..... Jrıomenu. 
tqebbo.lerine Wr .....,. .ermek 
ve birkaç ... ida ba k-.,ı 
l6ptlardaa __ , •• 1r ...... 
Bir .., ..... , ,, edildi, mi. 
ancak ~ Ue omm _. ettiil 
felia neticeleria W iiJmatilir. Bu 
.aJiada ..,. liyut tecrlbeler ...... 

Buglia konferau fikri artık 
itibardan dllfi..,,...., Birkaç .-. 
...... birkaç millete ye .... ,,. 

menalara inhitar etmek prtile 
faydah olabilir. 

Ba mtlnuebetle, BUiistimallerin 
Ye ula91I..... .._krui ftkir
lerinia tı.WW IAmnch•. ÇIDktl 
bu IUiiatimallerl ,.,..a.na k....-
.-. ı&re •miri b ......... 
pualadaa ...... ,.. ......... 
idare eder. 

Artık "'''" .,..sıetr ..... 
plmiftir W. iM tılllk'd dıfet1ed 
harabı,. .. ., ........ .. 
~ .... ll*i'! . ....... ,..wr~. 

Lcmdradalda, aJea.hk Wr e_. 
at ............... ,... ........ 
cleratw W.. etmek mlmldba 
...... ...,.. .,........... ist .. 

il Kırık Saat a 

,... bJamıclüi Dk ... 
- ...... tamir ettirip ........ 
llliW.--,.#mr. Fabl iDllD ,..-

._. kilefeği --- .-. 11•• 
ftkl ilçecek bir' ma)ıine haline .,., .. 

Sözün Kııa• 
Sigaaette 
Saf, 
Sol 
·-----~-- .. . 

Siyul malelderla .... .... 
tarifi pek moda olda. 

t.hınbaMın pçerek Solyada
kl beyaelmilel Raclilral _, ... 
-.-.. aidea aabak Frarr 
........ ... lcanı•lte ..... 
oWat.a birWea ..... 

lllfılt ........ __ .._ 
,... ...... .,... ..... fil;. ,.... .. 

iki ~- hak ..., .. 
.. Uf .. elahaba ,...,... , ...... ..,.,.._ ......., ... 
cllm -..,or. Celaaletiad -.ı• 
...,... ....... ~ wu, .... ....................... ,_ 
ele bhmp•. w.. .. -L 

enliremiJorum.. ..... 
Elldclea .,... ........... lra

wtleriul, IDlllelderW; ~ 
ndibl IOIJalilt, dhnhqetcl 

Yenı apurlar yoruz =&=.--:?.: 
larchmm - ... tarif eder .... 

Vapurcular Anlaşblar, Kanun 1 ,_;sı;...s+ıaa ....= =:-_: 
EylUlde T tbik Edi iyor. ;:::e..:r-iciıa~a: 

Berlia 9 ( H.....ı) - Avrapa'da mDhim nak- ı rinden yedili yeni kurulacak Ttlrk Vaparcalak dua. Enell: MecliU bir •t ft 

li1ah bahriye mlelıeaeleri mlilait fel'8itle vapur Aaoaia Şirketine Meclisi idare azua olacaklardır. bir IOl olarak iki bl1ylk mma 
aatmak için hlktmetimize teklifte bulü .... tluchr. v.,.m.r bua6n keacli aralannda yapac•Jdm bir aJll'ayuD ela &teli kolay... dedim. 
Bu vapurlann m&bay... için lkımgelen para ela ~· .atuldp .. • ...... atı tekJini alacaktır. Sai laaımclakilere (atlar) dedim; 
temin edilmittir. Ayna hugiln Saclalln Beyin riywtiade de bir Ni olanlar mana11 çıktı. (Salak· 

Ôııtlmlzdeld eyltilclen itibarea vapurcaluk kamı- içtima yapılaeak •e Berlinde iktisat Vekili CeW lu) desem; hiç olmuyor. Vella••• 
nunun tatbikine kat'iyen başlanacaktır. Vapurcula• BeJiia pderditi talimat Yapurmlara ibllt edile- bu İfİn içinden çıkamaz oldum. 
rın Cümhuriyet hlkfımetinin kendilerine bahşettijl cektir. Ba taJimatta biT eylülden itibaren •apurcu- Benim için gtıçlllil\ne rapaea, 
kanuni hukuktan her ne sebeple oluna olawa isti- Wc kanununun aureti katiyede . tatbik edileceii bir yerde sarfedebillllek illere 

/NAN 

...., nparlar ~ mlbaclerlç~ ...... • .... ,... 

iSTER 

1 
Gümrüklerde 

Muanea MidcletteD Futa 
Kalan Effad.n Arcbre 

Ocreti Ahamıyacak 
Ankara, 10 (Huauel) - ıc.-

teajan m&naebetile ftJ& ·-......... ,.. .......... __ ..,. ...... ,,.. ....... 
t•,... .. la ....... 

ba"Wda Oıtiyan haricinde oldu
iUDclan dolayı • ardiye lcreti 
alae-..- Vekiller He1etillc9 
~ keyfiyet ...... 
... Mlclirilmiftir, 

. ................... ... , ................... .... .............. _. .... .. 
i .. kleri ,., ..... ~ 

._....,._ Brme~ 
pllt, .. .,.,...., 
... .... lpaden blrtarlt 

çakam11, İÜIMlJel: 
- Ama Efendi, bir ken 

baaa biaayı ......... o... - .... ~ ....... ...... 
ram, .... ' 

Ben ele Fı.-.,a Plip ora
clald allari. Mlan. merkezi filaa 
ılrmeclen ba iti .. .._ :redx 
tiremlyecejim plibL.. ., 

Yunan MecBsi 
oplamyor 

OaJclaria Mühim Bir Nu 
SöıByecektir 

Atiaa,9(HUll81)- IWI'.._ 
~ ...... toplanblannı , .. 
,..,.111. ...... •• Çalclu;a ta-
rafmdaa ehemmiyetli bir nutuk 
•hıecelctir. Batvekil bu meyu-

9-aiıeloe IDlbatiatlea ..... ....... ...., .... --
Wlclrecek .. fdlerW 
edecektir. 





Siyaset Alemi 

Londra 
Konferansı Ve 
iki izah ••• 

lfll• eclen Lonclra Konferan• 
hakkında birçok ldmaelerclea birçok 
hükGmler dinledik. Fakat bu mukalil· 
der netlciyi bize culı " '::': ;; 
kilde ulatauya mP8ffak 
Wficlw: ~ 

Amtılka .......... " 
latveldll. • 

Amerika murahh•ena ~: itirak 
' • Loadr& K.oaf•--- w 
eclen devletler ...... mla.laa .. -::: 
ceklerl dava ip ~il jlenaı 
1erc11. Umamlretl •= .:parmak 
laesaplarm& Uult Netice ,DHla 
pyretll• ... ~: ditilifa dl-
Mr iflb ..... 1

..... •L-.....ı.6 
..,.1er •• -ıl''lmn nelerden JIHl""o 

elclu.,._ Uı1"k·" .. ......,. ,.uaeeı 
, iulJu BılP•1dU bu mlflla Q.-

,_... baldn•d& tllM' kit elmilel po-
Londra to~ .. ~~ ana 

Btı1uacla koafenu ~ hJLe .. 
Wr itilMt ......... ~ --.ı..ı •• 
temia y..ı.Mil ;:.·; ~ - ~ 
Qld ~.:! filll ........ 
ld koDfer ı..dfa k.-
hoı~--•--a .;. as ...,...lda 
feraaaı, --· 
aç•'M:ıa:O,-ı:i.tıerfn =r..~.;:: 
iafft nalllllan ..=-.mu• kul 
Wr.U.ret ..,..... ........... 
Wu•~~;;;: • t.tlavl otu. 

~-· - SllH11' 
.... ..... ....... , .. , ... 0 

il t _ Ola tJqaa kospav O...... 8Mıc'Us ilk Wolanm ter
p::-1ı1r .... ..ıo.- &ıa..ı. 
~ -~· Salonu• dı

llillill--tllf'aDM Mt bin kiti davet. 
Halan evveli tahkir 

ıoaralan tehdltkir bir 
yet k ıalonun camlanm lm-

İluflardar. Polb kunetleri ıopa ile 
balkı datıtmııtır. Bu esnada M. 
MJ!•••• otomobili Akatlaıamıt ve 

..ıar& •• dldndea ~··~· ~ llf aunıtte ,... ..... Wr ~..., 
talauede tedaYI altma ~ 

lr•k·Surlre Hududund• Harp 
Batclat; ' _ Jralmı Suriye hudu-

~=-~~ ~ 
onluıa ..._. Mr- harp patialmfbr. 
Geçen hafta 10DUDda rapılan bir mu
harebeden ıon.,. fll!diye kadar Irak 
orduıu 20 ıbaktul U JUah, ~ 
iae 95 maktul ve Mrçok 1arala .,ı.t 
vermiflerdir. ...... lüfııliMI 

Po'::=:."'I ~- ~r-~'7W tan-eUi& uı tiif; fam•• 
Ue d• i;w:-ilts1 ele yaralan· 
-~ aNllırı .... ,. 

'lllılll&ILAB 

Hidise Kapanmam~tır 
Fransa Ve lngiltere Almanya Nezdinde 
Kat'i Hareketlerde Bulunacaklardır ...,.,_F ................ 

1 
AJ.u,.- ,....,.,. t.WttWn .. 
b.u.4 .. Tu~~klt 

Alma.,_. ppalaa t•...ı.r& 
kabul ..... tam, tlMlef .......... 
-...ae a~ll lmlt idile• GjaGd 
............ ,. li)'Metl lfla WdAı 
...ıo1 m.W,attedlr. 

Eter Ahaup .. takip .... 
unll anlamaJOi' YI •• bW etaek 
llteml:rona ~. albk lceDillllae 
kup ......... ~ hqka 
........ ......... tatMkıR• 
mGraeaat etiıik lbı• ...... mana,· ... ~ 

Her ae .... ......... Aiman,a 
hlk6metl er ftJ* sec keDdlllae ya• 
palma11 icap ecl• Dara alq bula
auyor. Ve artık Gıerlne •eı'uliyetler 
almak ona aittir. 

Almanya'ya Avulturya'nın htikll• 
Hnl tehdit eden hareklta bir nihayet 
verec•k veyahut bunu yapmıyaralc 
bitin dünyaya teldp ettlil politika 
oyununun muk..mi bldmnlf ola
caktır. Her ne ol111a obun Berlia'cle 
yapdan mGfterek tepbbflıder filp
hub libumaaz olauyacaktır • 

Pul Savar pzetui eliyor ld: Ber
lin'ia lcldia11 pbi bicliM kapanma• 
IDlfbr. Bllikll Almanya, Avusturya 
ale:rhtarhta llyuetial fiddetl•dir
mektecljr. icap ettlil takdirde bt'I 
bir harekette bulun.....,.. Loadra'da 
teyit edilmektedir. Ve Fnma ba 
IWekete lttirake buardır. Franmz ve 
ln,mı devlet adanılan, yeni biclla· 
ler vukuunda me1elenin mG.ftereken 
Milletler Cemiyetine verilmesini dl-

i ' 

ltalyan Hava Filosu Seya
habndan Dönüy r 

rWa utrachta bwa hiç ldmaenla 
..._..-..., yahaa tanar• lçbul• 
... ..... ' ldtlnla WrkaC hafif ra! 
ile ... kuadu lmıtuld1aldan flmcll 

~~=•• içi Poıulel GHa'cla 
kalmıtbr.& Oteld 20 tanare uçafla .. 
rma devam etmektedir. 

Kazaya utnyu tayyarenin yanıa
ia ka1aD a lenb taJYartll •• blraı __ ................... .. 

Nevıolt.t-Rokovay ;plijma mit. 
bit Wr Qlra plmif birçok Jdmaelerl 
aCirllrlealttit. 25 ldfin"t bojuldata 
zuaecllllyor. 14 ceiet bulua•utWr. 
11 kiti ~aiptir. 

Dl11kllerla Bo•anı 
Edebi Roman 

-..---•--· 

1 1 

Gönil /~eri :) 
5 

Kadın 

Üretici Mi 
Tüketici Midir? 

"Erkek kaıamr, kadm Gretir, 
derler. Fakat benim bnm bam 
abine. Ben kazamyonam, o ta. 
k,tiyor. Kendisine bZllMIB JIO. 
la1 olmaclıimı, parama sBç b
~m, aarfmm da dikkatle 
,. .......... pldipi bir tlill 
anla~.,.... bı ... 
a.a iJI ......... ,_ ...... 
için bir tarafa bet - lmrat .... 
yamıyorum." 

Tlbtid lraclm Wr ...=.-, .. 
ra ae.u. .._,.., ._ aeoea 
pu'&Jlf'lll&bnawfeClea .... 
bria--cak~fllfuri 

Eneli eliae 1.olpata""' 
ilieyiniz. 

Evin .....afmi ~-+iz ~ 
DiL 

Kannaa Datipclan lçla alclıia 
parama da cilaeti tvfau IOl'tlllaz. 

BunJan y&paDllJOl'lalll&, ODU W 
defter tutmıya ve blltlba nwraf. 
larmı kayde .... .... • 
mecburiyet oaa ihtiyatlı ve llluk
tetlt bllDIJa ...keder. 

* Elizizde N. N. Ham-· 
Tecrlhelerbüzin aeticılerinl ..ı. 

bet ljrenmek isterim. Billaaaa 
tekrar ... detinize bftlbaiunaza 
pmek iatecliiim için alacalma 
netice beni pek allkadr ecler. 
latanbula ıelineniz inpllab dijer 
dlttındliblzlde yerini bulur. 

• Po1atlıcla Sivrihieaılı O... Et.ye: ....,,......, 



: l Dlin!a Hlldi"kri t 
Almanya'da 
Kaşifler 
Azalmıyor 

Alman sanayi ve ihtira blro-

t 
. . 8UDllD ..,.. neşret

Y~n~ E•lclsı titi i8tatiatiğe g6-
ı6ı //ıtlral re Almanyada 
Yapılıgor takriben alb mil-

yon muhteri vardır. Bu miktar 
umumi oüfulUD onda birini teşkil 
etmektedir. Ortalıkta fidcletli bir 
İktisadi buhran mevcut olmuma 
rağmen ~e nisbetle bmdarm 
mildarmda pek beliniz bir tena
kus ••dırr 

( 1932) de muhtdif ketifler 
için ( 63414) ihtira berab isten· 
mifti.. (1931) de (72686). (193'0)da 
- ba lllil;;ar- ( 78400) • yfthe&
mifti. 

Bu ihtira berab tal~ 
wak ( 26201) ine _.uvafık cevap 
verilmiftii. En fazla ihtira berab 
isteoea .U. elektrotekni' clir. Bu 
pbeye aıl olmak &zere 89 tane 
ketif vardır. Bunlarm içinde son 
derece garip olanlan vardır: 

Meseli hem ıwelDliye hem 
attpllrge, sucuk yapan otomatlar 
110D tene zarfında ihtira beratı 
istenen keşifler aruındadll'. .. 
ıktısadi darlık, birçok memle

ketler gibi Amerikanın bir 

Amerika kasmm• da y~-
d cehennemi lıa

Brılıramna line eti.rmiştir. 
Bir Misal Hele tir kısmı 

yerlerde at, merkep gibi hayva· 
nat beslemek jmkinsız bir bale 
gelmipir. Bunların bakım masrafı 
o derece yllkselmiftir. Bundan 
dolayıdır ki bir kıSUD Amerikan 
çiftçileri f beyplerini, merkeple
Iİllİ biribirlerine hediye ettikleri 
halde hiçbiri almak istememek
tedir. Billkia kendisininkini ver-
mek istemektedir. Bu m&nue
IMıtle Greenwieh kasabMında ol
dukça garip bir vak'a ceHıJ• 
etmiftir: Greenwieh'de yqayan bir 

kan kocada ••ekbt bir aile 
--1. Ba ail • .ıı... • • he • • 
flll'We -zı .., ~ 
vardi. Eski ..... ~ 
beygiılerine binerek gezmiye çı
karlardı. Fabt 80D zamanda 
hayvanlaruu elden çıkanmya ka
rar verdiler. Satmıya teşebbb 
ettiler. Kimse almadı. Hediye 
etmek istediler. Mukabil bediye
lerle karp)andılar. O auretle ki 
ne yapacaJdamn p.prddar. Ba 
sacla Greenwich kasabama bir 
bclm relmifti. Atlardan birini 
ona satmak veya ftl'DleJİ cliiflla
düler. Ret cevabı almalan ihtimali 
çok mtımldhıdtl. Binaenaley ev
veli vaziyeti hnırlamak icap 
ediyordu. 

Erkek. ba bdmcapa ..,_ 
ple gezmeye dan< etti..... B. 
davetler ......... ft ailıaJel bir 
... ade,...,., bGylk bir gayret 
wfeclenk kaod 1 decljki: 

- Herı&n beqirle bftPap 
..... ,. çık=· p ...... i.te-

• or. Sizin de baJna ......... 
:'.tim•• biliyonmı. &e,pimi 

···~ alarak ............. .. 
e.c&,.-. Ba wetle bai .. . 
...,. ftlile ..... 

Erkejin ha •zleriai ·- lra
... clerW -,.-. ,ere lllla-
cL ve dedi ki: 

- Glzel ama_.. Mkime 
• enap va iııia? 

- ffaasi hilrime? 
- Be,Pi bana hediye etti-

. iiaizi dayan bnmz elbette ki 
bopmna daft91 açacak ft me
aele meydana çıkacaktır. O za
man ne yaparız? alamam, efen
dm.ı alamam. 

Ba, bUJik fedalWhta nğ
men dahi adamcağa beJliriai .... ~ ....... 

Dünyada Olup Bitenler 

Hemcinslerile Arasında 10 
Asır Bulunan Bir 

Adam: Yahudi Schernlann 

1 iktwadf BalıUler 
Çaycıların 
İddiası 
Doğru Mudur? 

lstanbuldaki çal'__ tlkcarmdaa 
bazıları geçen gibi Tacaret O~ 
amcla bir toplanb 1aparak çayua 
bir elden ithali hakkındaki kanu
nun tatbik şeklini değiştirtmek 

~ok memleketler için belki ı •lrinleşir. Teredclütl6 kollaMU l lo da 86zlerini yazıyordu. Fakat 
meçhuldür, amma orta Amıpa aceleci bir hal ahr. Ve Jikırdılan OllUD arzuauna gire çabuk yaza• 
ile Amerikacla Schennm iamini ıecenin karanhjun aydınlatan mıyonla. Scherw sinirlendi ve 

mabadile hlldimet wclinde bir 
teşebbüste bulunmayı kararl1t
brmı1lardı. Ba bahia etrafında 
mtineyver tacirlerimizclen biri mu
harririmize fU beyanatta bulun· 
mllflur: 

tammıya ve' bilmiyen yoktur. fener ziyuı ıribi net Ye keskin ayap kalktı, adeta kendini kay-
Ba memleketlerde IOD senelerin bir tekle blribıür. Ôniinde duran betmif gibi idi. Maznunlardan 
adli ve içtimai valmab arumda yazı nümunesiııi ancak töyle bir biriDe doğru ilerledi. Parmajı 
pçmit Wçbir qk vak' w, heye- bakaılarile silzer. Hakikaten mesa- kalktı, adamı gösterdi. Bu, Hlll'a Yazılan maddeleri kısaca tah· 

lil edellm: canla bir tepyylp, kanlı ft mrlı fenin bofluldarına clalm•ı gibidir. anlaşddı ki, hakikaten imam 
Birinci maddede çaycıların 

c:::: 
Taggan 11111111 ll,_.,,o .,. üıuaa 

bir cinayet olmasın ki Schermann 
ismi buna karqmam•ı olsaa.. 
Çüakü en mağlik dtlğlimleri 
çBzmek, en kahn esrar perdele
rini açmak için behemehal Scher
mann'ın yardımı istenmiştir. 

Nevyork •e Şikago zabıtalan, 
mk ilk oaun muavenetini iliterler. 
D6nyanın her tarafından el yazı
larını okuyup bir hiküm vermesi 
için kenctitioe müracaat olmaur. 

Hemen h6tiin diiayama Ye bir 
çok fu adamlanmn takdir ft 

haJftlini lzeriade tophyaa bu 
u.- • halinde, ne de mal6-
mabnda bir fmaalldelik yoktur. 
On aekizinci una fulasile slre
geldiji sibi onda, kitleyi hare
kete ..... teflerin teeirli kud
reti ele meYCUt değildir. Hali 
uclecllr. Veziyeti çekingendir. 
Onanla temas edenler, kencliliııde 
mevcut kabiliyeti miimktin deiil 
sezemezler. 

Ona bir mltefekkir diyemez-

~~ 
• 

1iniz. Vıyna ve lCrakovide Jlz· 
lerce, binlerce sBrlllephm biar
Jayalepuı bir Y ahudl 1aali varcLr • 
Ve esuea kencliside· Y edclif Yahu
clilidir. F abt OllUD hu JaaJidir ki 
Jıe ..... lr.artdalaldliı ,,. ..... 
..... emniyet verir. ÇCmldlı bir 
nm• .-..- illtikal Ye omm tarakteriai tahlil et.iye bqladığı 

, __ ideta lt.endiai kaybeder, 
tahtet1asu hakim nziyete gaçer. 
Birnevi cezbeye tutulur. Onu ha
rekete getiren meçW llM1ll'lann 
tesirleri yüzünde ayan beyaa oku-
nur, gaz b~ kııppaaaı 
clarur, b .... lmqa11nclakini detip 
ppeekmif p.i sertleşir. Aml 
Wr ... ne Mllrllea ++khn 

O, iddiacı bir adam da deiil· 
dir. Sadece yazıdan uladağm, 
yazı sayaıinde bir adamın huy 
ve hllviyetini obyabildijini 
llyler. Fakat Schermann basit 
bir JUi olmyacaaa deiildir. o. 
.. ,... hayret .. mucizedir. El 
yazw hakkında aon zamanda 
yadıja bir eserde der ki: 

"El yazısı hiçbir ıaman yalan 
liylemez.,, 

O, bu kitabında, el JAZlSlDID 

İDlall karekterini g&termelde 
kalmadığını, ayni zamanda fikri 
metgaJelerini. .laale ait hedeflerini, 
arzu ve mabatlanau da ifade et
tiğini, el yaz181mn sade bugllnle 
d6ntin cleiil, •Jllİ zamanda yan· 
mn da bir a,.aı oldujunu ispat 
eder. 

Meseli kendisine meşhur lep-

..,,,., SeiermM11 

lin baloalan kififi K•t Zeplinia 
imza• ~. O, bu imza. 
awı umumi fe)dinclem bir baloa 

• ... 1. .. - • ..a.- B" L-..1...!1• • l'e8IDI ~ ııuapu-. il' --u ID IBl-

zasım göetennifler, bir tahancaya 
benzetmif, meşhur tayyareci Pegu 

nun ismini bir ta11are l.apingine, 
Bleryo'nun imza11aı da Jine bir 
tayyare pervanesini andanr vazi
yette bulmuıt... 

Bir gGn, Berlia'de mllüm Wr 
davanın tahlrikab yapılayordu. 
Mistaatik çok mitkll bir yazi
yette kabmfb. •liede bir talum 
mektuplaı varch a••ı o ......... 
b&fka delil 1oldu, mecbarea 
Sclaerm-'• ..... t eclilerek 
yardımı istendi. SclaermUıa --
- mektuplara babrak • len 
,...... ..... telrlW tarife .... 
ladı. o tarif ..... .. cWdi-

= TAKVIM=z. 
PEllfEllBE .._ 

31 tO AIU8T08 Na ,., - -Aralııl 1 Rami 
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Tq!JtırflCi Pepı ve imzaı 

mektuplan yazan adamdır. 
Yine bir doktorun ifadesine 

göre bir gb Schermann'a bir 
kadın mektubu g61termişler, sanki 
bir elektrik teline clokunm111 gibi 
titremiş ve elini karnına g6türe
rek göstermiş: 

- Bu kadın kammdaa has
tadır. Fılvaki kadın hasta idi ve 
o haebildctaa &im.,.... 

Bir başka zaman da kendisine 
bir . mühim zabn mektubu gös· 
Jerilmif, ~ermam bu mekbıbu 
tetkik etmit demit ki: 

- Bu adamın kalbi hatacbr, 
çok,......,..... 

Bu adam Aban Hariciye na
mı Strezman'dı Ye o vakit hiçbir 
hutahk arazı pstermiyordu, bir 
middet sonra yine Strezman'm 
bir bqka mektuba f&lterilcliği 
uman ancak alb ay lmrl kal
dıjuu aiylemijtir. 

1923 senesinde. NeYJorkta, 
.... im bir aahhat heyeti Seher-

lıakümet tarafmdaa pterilecek 
yerden çay itlıaliae ve yiae hilkü· 
metin emredeceii Jerlİ mahsulle
rimizin ihraema ....... oldukları 
yazılıyor. Halbald U.aeat,.pmya 
hazır olan çaycı esnafı değiJ, eaa
.. ihracatçı olanlarmr. Bu me-
1anda taku iflerine yeltenen 
birkaç sepekiilıtar de bulunabilir. 
Fakat uıl çaycı olanlardan hiç 
biri ihracat yapmajı hayalinden 
bile ıeçiremez. 

" Demek oluyorki asal çaycı· 
lar ithal edecekleri mallar için 
ihracab bizzat veya bilveklle 
yapacak bitjpin etrafmda toplan-
mak ve ona kirlanadan bir kıa
mmı ayırmak mecHn,.m.cte b· 
lacaklardır. 

ikinci maddede İle pya h&-
kümeti münferit takas meşguli
yetinden kurtarmak için uğari 
S0,000 lirahk çay &zerinden yapı-
lacak müracaatlerin veklletçe tas• 
lip edilmeli ileri alriltiyor. itte ...ı 
pye ete 1111 aôldada •llt•elrtadm. 
Çay ithalabnı 50,000 liralık bir
den yapacaklara ha.etmek, Y~ 
hat küçük tacirleri ana ve irade-
leri hiWma blJlk tacirlerin 
boJ1111dunığuna aokmakl.. Buna 
lalkimet ...ı fmlleade edebilir? 

•Hem bir elden illllle iyi bir 
tekilde tatbik ediline gerek 
memlekete ve gerek çaycı tücca
n daha nafi olabilir. Kahve it
halabmn bir elden idaresi gize) 
bir misaldir. Mlafericlen ithal 
edilirken 125 kurup 1atıı.D kah· 
ve bir elden idare edihitiye b..
landığı vakit 90 kurup dtlftl. 
Çay da ayni nisbette bir fark 
g&terebilir. Her halde ~. on 
kitinin keyfine tabi olmaktan 
ise hiktmetin ...... .ıtında, 
tnccann serbest aipariıi kabul 
edilmek şartile bir elden idare• 
mm tercih ederim. Size bir miaal 
daha söyleyim. Şu birkaç haf
ta evvel birkaç ttlccua verilen 
mahdut miJrtar ithal mlsaadeli 
Uzerine ıeker fiatlerinin ae kadar 
yibelcliii ........... eğer hmı
lar bir elden ve fiatleri hükr.._et• 
çe bntrel edilmif olaa icli ıeke
riD _,onw1a mliatehlilr warma 
350 6ra fazla11na ublm•'4e 

Bilhassa esbabı macı1Je pak 
,.1ııı.- ı ... _..., .. .r..ç&~ J iatihl61rinin 

mm'ı uzun boylu bir muayeaeye bimıetice yerli ldT!P sarfi-
tabi tutmUfhlr. Bmalann ıp.de pbnm teaaktta edecepi ri 

1Mfbur ....... a.rı- Lewia drmek çQk'..-~~k ~ 
Daad ile doktor C Wsd Cruap- "~• lllClllle PJ 

ticareliDI bir aanat an-
tcmdla YUCb. llure•ı aeticaill- .-ete çahpnak da Jil. Jaerkm 
ele, claldar en.,.. ba .... ~ etmek, ,.bat ---- ne 
bir • ~ " c'au ....,. tarif demek olduğunu bilmedlek oı.. 
etmiftir. Yani Selmmm, ..._ a.. o kanaalleJim ld ...attali 

bahsedenler, etiketm bir kaç 
nevi içinde birkaç am binim çay niimuneaİDİll cimlerini tariften 
mesafe qarak meydaaa seJmİI acizdirler. 
bir nümunedir. Yme Crpaptona Bunun için bizim ıibi uıl 
1are Scbermaam dijer insanlar- çayalaruı iatediği ya kontenjan
da meTCUt ohmyaa albncı hiue cla.D evvelki gibi taııı.-en serbest 
meliktir ve bu ı...aya, cliier iflemek veyahut biikümetin. ıılu. 
insanlar, belki bin sene IODl'8 bir kontrolu altında faJI bir * 
eabip olabilecelder6. .... itW ..... tir. 
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Balıkesir Şampiyonları 
Akhisar' da 

Balılce&ir idman 6irlili w Alchiaar Akın ıücii •percuları 6ir orado 
Akhisar, (Hususi) - Perıem

he gfinü Balıkesir mmtaka t•m
piyonu yani idman Birliği spor
cula nndan yirmi beş kişilik bir 
kafile, şehrimiz Akıngücünün 
misafiri bulunuyordu. Misafirler 
trende tezahüratla karşılandılar. 

Cuma günü oyun başlamadan 
aahada müthiş kalabalıktı. Oyun 
başladı. Hakem, misafirlerden, 
oyunun üçüncü dakikasında Ba
lıkesirlilerin seri bir akını aley-
himize bir gol ile neticelen-
di. 

lzmit 
Mıntaka 
Şampiyonluğu 

İzmit (Husuıi) ._. ittihat •por
Adapazar gençler Birliği mıntak~ 
finalini kalabalık bir aeyirci küt· 
lesi ününde oynadılar. Maç 1-1 
berabere neticelendi. 

Şampiyonu belli edecek ma
çın Adapazarında yapdmuını, 

Gençler birliği teklif ctlllektedir. 
Fmal_ maçımn berabere bitmesi 

ymiinden Koca Eli mıntaka kon
ıresi tehir edilmiştir. 

Bizimkilerde kuvvei maneviye 
kimilen kırıktı. Akın güçliller, 
mukabil akınlara geçtiler, epey 
bir müddet Balıkesirliler kalesi
ni sıkıştırdılar. 25inci dakikada 
bizimkiler de bir gol çıkararak 
beraberliği temin ettiler. İkinci 
haftayım başladı. Hskem Akın
gücünden haftayım kısmen cansız 
geçti. 35inci dakikada Akh · 11 

gözbebeği Eczacı Mustafa L y 
yaralandı ve ıahadan çıktı. Maç 
gayet samimi oldu. Ve netice 1-1 
beraberlikle neticelendi. 

jBeşiktaşın 

B Takımı 
4 Ağustos cuma günü Ana

dolu ıahaaında Anadolu kulübüne 
kartı oynayıp (8-0) mağlup olan 
Bqiktaılılann birinci takım olma
yıp B takımı olduiu bildirilmek-
tedir. E..s kadrosu Rus yada bu
lunan Beıiktaş birinci takımınm 

Anadoluya karıı oynamasına esa
aen imkan yoktur. Tasrih edil-

miyerek yazıldığı için özür 
dileriz. 

Çorlu' da Spor Faaliyeti 

,. '.lcird•I H•lkspor talmnı ile Çorla Gnçler 6irlili maçından 6ir •ndent•ne 

Çorlu, (Hususi) - Bu cuma Oyun birinci haftayım 0-0 bera-
Çorluda Basripaşa spor aabuın· berlikle neticelenmiş ve ikinci 
da Tekirdağ Halkspor takımı ile haftayım bidayetinde Tekirdağ 
Çorlu Gençler Birliği arasında kalesine atılan çok isabetli bir 
bir maç yapılmıştır. Tekirdağın golü misafirlerimiz kabul etmiye-
en kuvvetli takımı olan Halkspor rek sahayı terketmişlerdir. Bütün 
geçen hafta maglüp olan Yılmaz gayeleri yalnız galip gelmek eme• 
klübü sporcularının yüzünü gül- line münhasır olan kıymetli misa-
dürmck arzusile gelmiş, fakat firlerimizin bu tarzı hareketi Çor-
ma. lesef muvaffak olamamıştır. Ju halkım çok müteessir etmiştir. 

-
IManisa Mıntakası Edremitlilerin Çanakkale 
Senelik • 
Kongresi Seyahati 

Türkiye idman Cemiyetleri 
ittifakı Manisa mıntaka11 senelik 
kongresi 31 temmuzda Halkevin
de Vali Murat Beyefendinin ri
yasetinde toplanmııtır. 

Vali Beyefendi kongre reı•ı 
intihap edilerek celse açılmıı ve 
sabık heyetin faaliyet ve mali 
raporları okunduktan sonra faa
liyet raporu şiddetli münakatala
ra sebep olmut ve Mani•a 
Gücü kulübü murahhua doktor 
Şevket 8. sabık heyetin birçok 
yolıuzluklarım tetrih ve izah et
tikten sonra heyeti aabıkamn 
cevap vermesini talep etmiştir. 

Sabık heyet ikinci reisi Veh
bi B. suallere maalesef kanaat
bahf cevaplar verememit ve 
asabiyete kapılmıştır. Kıymetli 
valimizin müdahalelerile münaka
plara nihayet verilmit bundan 
sonra yem heyetin intihabatına 
geçilmiştir. 

&/remil ..,e•larırun ••11•* alı••ll re•lllll•I 
Edremit ( Hu•ui ) - Çanak- O pn çok teknik oymyan ıan-

kale Jandarma mektepleri futbol darma kardqlerimizle bir maç 
takımının daveti herine, yur- yaparak (1-2) matlup olduk. 

Kamilen genç ve münevver
lerden teşekkül eden yeni heyeti 
idareyi tebrik ve muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

dumuz futbol, temsil ve mu.iki 
tubelerinin ittirakile bir aeyabat 
tertip edilmittir. 38 kitilik kafile 
ile cuma gtinö 1&baha karıı 
Çanakkaleye muvasalat ettiler. 

Profesyonel Olmak için 
200,000 Lira istiyormuş 

Bir 6anlecig• 100,000 dol•r mulc•bilintltt pro/esgon•I olabileceiini 
.ögligen Amerika te11i•çisi VinH 

Davis kupası için Avrupaya yona milracaat eden bir ıazete-
gönderilmiş olan Amt:rikan tenis ciye Amerikalı fU •Özleri söyle-
takımmın en kuvvetli oyuncuu mittir: 
Vines'in de profesyonel olmıya - Profesyonel olmağı kabul 
karar verdiği tahakkuk etmi;ftir. ettiğim doğrudur. Fakat makul 

Bu seneki kupayı lngiliz tenis- bir teklif karıısında bulunmak 
çil erinin kazandıklan malümdur. ıartile.. O makul tekllf te senede 
lngilizlcre mağlüp olduğu halde 100,000 dolardır. 
Vines'in itibarı düşmemiftir. Bu- Bir genç amerikan tenisçisi 
nun da sebebi, fazla idman neti- için makuf teklif, bizim para ile 
ce.inde çok kuvvetten düşmesi 200,000 lira ediyor. 
dolayısile hakiki kıymetini gös- Ya gayrimakulOnü yapsaydı 
terememesidir. Bu hususu iyi tet- hir milyon mu iatiyecekti ... 
kik eden mütehassıslar genç 
Amerikan tenisçisine, evvelki 
sene profesyonel olan dünya şam
piyonu Tilden 'e iltihak ederek 
Avrupa ve Amerikada tenis tur
neleri yapmağı teklif etmişlerdir. 

Vines esas itibarile, profes
yonel olmak teklifini kabul et· 
m!ştir. Yalnız kendisinin de bir 
prtı vardır. Haberi ititip f&IBpİ· 

Malatyada Faaliyet 
Malatya (Hususi) - Bura 

Halkevi sporculara büyük bir 
yardımlar göstermekte, ve sporun 
terakkisinde amil olmaktadır. T eş
kil olunan fudbol takımı yakında 
Eli:ıiz idman yurdu ile çarpışa
caktır. Maç heyeclnla beklen
mektedir. 

22 temmuzda yurdumuz temsil 
Ye musiki tubeleri, Çanakkalenin 
pek ıık ve muntazam Belediye 
sinemasında muvaffakıyetli bir 
müsamere ve konser vererek 
Çanakkaleliler tarafından alkış
lanmışlardır. 

23 temmuzda Çanakkale Türk 
Gncn •por kulnbtmnn teklifi 
üzerine bir futbol maçı daha 
yapıldı. Fakat oyunun birinci 
devresil beraberlikle neticelendi, 
ikinci devrede maça devam edi
lemiyecek kadar oyun sertleşti 

•• hatUı oldu. Bu yaziyette oyuna 
devam edilemiyeceğini anlıyan 
hakem oyunu tatil etti. 

Maçtan .onra, Çanakkale' de 
dalsa iki ,un kahnarak birçok 
tarihi yerler gezilmiftir. 

Gençler Birliği 
Adapazarı 

Şampiyonu 
Aclapazan (Hususi) - Genç

ler Birliği Ada İdman yurdunu 

0-1 yenerek kiime f&mpiyonu ol

du. lzmite giderek mmtaka ıam
piyonluğu için ittihat sporla oy
nayacak. 

Vaki ıikiyetler llzerfoe tetki

kat yapan mıntaka heyeti Ada 
idman yurduna Oç ay ve Mehmet 
Nazif Beye müebbet boykot ka
rfn vermitür. Mehinet Nazif B. 
bu karara itiraz etmiştir. 

Bir 
Yanlışlık 

3/8/933 Perşembe günkil nüs
hamızın spor aayf asında Ankara 
gücü ile ittifak ıpor kulübünün 
yaptığı bir maçın tafsilatı veri
lirken, sehven, Ankara gücü ye
rine, Muhafız gücO yazılmıştır. 
Bu yanhıhktan dolayı Ankara 
Muhafız pcünden iziir dileriz. 





Sonbahar için Triko Jaketler Sonbahar Modası 

Sonbaharda giyeCfğiniz jaketleri kendiniz de örebilirsiniz. Bu 
blUdar zincirli spor yününden örülmüştür •• Jaket, jersey iğoetile 
bıtb krote ilehtbqi iğaesile öıiilmietfu'. Şekil, iğneler af&ğıdadır. 

Bu elbiaenia ya
ka• açık, omm
tar meydandada-. 

. . 

Güzelliği Ve Sıhhati 
Temin Eden Banyo 

Vficudthılbl ulıhatini ve gü
zelliğini temin etmek isteyenler, 
hergün muhakkak banyo yapma
lıdırlar. Fakat baayo yapmanın 

da şeraiti varcl.r. Banyoyu nasıl 
yapmalı, ~ neler koymalı, 
niçin koymalı, bunları bilmek 
lizım. Meseli romatizma, banyo 
içerisi e konan deniz çamuru ile 
tedavi edilebiHr. Romatizma için 
çam da faydalıdır. Suyun içerisine 
bundan bir miktar ili ve edilirse 
sızıları durdurur. Dizler JOflPUI 
Ye ağnh olcluju zamanlar, bir 
çam banyoaa yorgunluğu fiderir 
'ft mılan geçirir. 

koku verir. Y uemin, leylik, gül, 
mıat .. ı-.. -....ı.,ı11re

lbilirler. 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmeli? 
Yallı Ciltl•rİ ntınl 
Güzelleştirmeli ? 

Y aib ciltleri ıtızellqtirmek 
için sıcak su kullanmamalı. Pudra 
" krem de kullamnamah. Eli n 
yüzü yağsız bir sabunla sıcak su 
ile yıkamalı ve soğuk su ile 
çalkalamalı. Badehu üzerine ko
lonya içerisine kanştırılmıt az 
miktarda bademyağım, pamukla 
cildin Ozeriae aürünüz. Badehu 
lizerine pudra kremi ve pudrayı 
allrebilininiz. 

Ja111bo•• nuıl 
s.1c1 .... 1ı? 

S. mevsiacle jamlt.a kltıt 
içeıWnde bıralaa,m• Soluk 
bir Jere. tabak içerİIİBde koy
mah, &zerine diğer Wr tabak 
kapamalı. Sirke He kanthr&bmt 
hardah dilimlerin lizerine döker
seniz, jambo• taze muhafaza 
... nıiai&. 

• 

Bu elbisenin 
yakan aim, h&o 
roz tlJlerlle sls
lenmiftir. 

........ P7 .. 
Y •kanm etrafı h1o .rMwltlr. Ta• .._._ . .. ....... , ........ 
maymun ... ~... n. '9akaa _ ...... 
ril n.-1 • ·....:. ..,,_ 

e awemm..,... .,.ı.u. +l•=tll'k 

sonbaharda obiç ile .a.lı Mt el ·ı ıl• tekrar .... 

Son 

Moda 

btlytlk ~ fimclidea tetldr 

Zarif 

BirPijtulUl 

Geceleri yatmazdan evvel 
almu baayo, lrwv yelli laayat 
verir, ku"vetini t ... zeler. Uyku 
ayuyamıyan llİDİlti kadınlar içia 
banyo en mlkemmel uyku ilicı
dır. Banyoyt1 r-nek ıer yemez 
J&pmamab ve au çok llCtlk ol
mam.mdır. Bazdan 11cak banyo
nun sinirleri ıevtetip uykuyu 
davet ettip zaaederler, bu 
yanlıştır Hararet fazla olursa, 
bu aksilcsİr yapar, kalbe zarar 
Yerir, uykuyu kaçınr. Sinirliler 
için de ılık ban10 mtireccahbr. 

====:=::::;::===== R.,,ell.,, naMI 

Soğuk 111 De banyo, cilde 
ura lıd r. Qldi ~ellqtirmek 
için SU) un içerisine bir aıiktar 
boraks koymahcL. Portakal çi
çeği dahi cilcli tizelleştirmek 
için mükemmel Wr vasıtadır. 
Bunu toz halinde ıuya atmalıdır. 
Çabrken sabanl-._.ab ve ilik su 
ile ça''t D1DalıcLr. 

Sa ... unun cilt iizerinde büyük 
bir tes ri Yardu-. S .. bunu intihap 
ederken yağla ve ıliserinli olma
... dikkat etmelidir. Friksiyon 

da banyo11aa mltemmimidir. Ht=m 
aıhhate yardım eder, kanın cere00 

yanmı kolaylqbnr, cildi pnçleş00 

tirir. Eğer ..,_ içerisine bir 

miktar ta ilke ederek friksiyon 
1apıhrsa daha faydalıdır. Yalnız 

bu tuzu doktorun tavaiyesile kul
lanmaltd.r. Epaom tuzu şayanı tav-

ıiyed r. Bu tuzdan 1ayun içerisine 
bir libre koymalı. Kolonya suyu jle 
'friksiyon da tavsiye; e şayandır. 
F riksi o 1 ricutteki fazla yağlan 
eritir, c!Jtteki meaamab kapar. 
Soiuk almak teh:ikesi de yoktw. 
Banyon• iç•iaiae çiçek ıalan 
koymak ta Yleacle rOze1 bir 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Makar aı Tavuk 
Tavuğu iyice haşlayıDJL Ba

dehu suyunu ayınnız. Makarna-
lan tavuğun 1Uyunda başı.yanız. 
Tavuğu parça parça kesiniz. Tep-
siyi iyice yatlac:bktan sonra ma
karnanıa yansını teıısioin üzerine 
diziniz. Makamalan başlarken 
tuzunu ilive ediaiz, reodelenmit 
kaşarpeynirinia yansmı makama
Jaran &zeri e serpiniz.. Babebu 
üzerine tavuk parçalarım koyunuz. 
B&dehu makarnanın diğer yansını 
da tavuklann üzerine diziniz. Ka
lan rendelenmiş peyılbin yarısını 
makamalann üzerine aerpiniz. 
Makaraalan gerek tepeinia .&bna, 
ıerek tavuiun Ozerine koyduktan 
sonra lzerine kızgm yağ haılayı• 
mz. Aynca bir kabm İçeriaİDde 
bir dolu kqık yağın içerisinde 
iki kaşık unu kızartınız. Y anm 
okka sütle koyu bir maballebi 
iibi pİfİrİnİL Bu mahlutun içerisine 
kalan rendelenmİf peyniri de ilive 
ediniz. indirip soğuttuktan sonra 
içerisine beş yumurta ilive ediniz. 
Bu mahallebiyi de makarnalann 
tizerine dikiiaiia. Badehu fınna 
salıp üzeri lmannaya kad.r pip. 
riaiz. 

Malta fa%a etmeli ? 
Reçel ve kompoatalan ela •

cakta benhnem- mani olmak 
içia, soğuk y..&erde, mi=Ha1e 
buzun içinde saklamab. Baz 
yoksa, reçel bYanomııu derince 
bir kabın içersine su, bir avuç 
tuz, bir avuç soda koymah. Bu 
suretle tazelipi muhafaza eder. 

• 
Odaları mısıl 

HtnN1l"rıtlır111•lı ? 
Hergtin sabah kalkınca oda

nız~ pençere ve bpılanm açınız. 
Odamn içindeki tozlan ahnız. 
Gihıetin odanın ortasına kadar 
girmesine imkin veriniz. İki aat 
kadar oda açık kaldıktan sonra 
panjur veya perdeleri kapayınız, 1 
yalnız, camlan açık bırakıp 
odanın havalanmasma imkin ve- ~fi ~...,1r1.,,,.. ....,, 
riniz. lntilaop etmeli ? 

Bnyo oda111nda bulunmam iÇ ~ ince, bol ve yı-
lizım olan ecza: Hidrojen, ko- kanması kolay cinsten olmalıdır. 
loaya, uitborik, borab. kafre Çamaıırlan ntnlemedeıı lirme

melidir. 
tüpleri, baayo tozlan. 

* Da11arların 6alla11mtısına 
Nasıl 11111111 elın,,lı ? 

Ocakta bahk veya l8İr tefler 
kızaraken etrafa yağ fltkınr. Du
varlar bu yağlarla kirlenir. 8-a 
mani olmak için ocai• yaba 
olaa duvarlara partim• kiiıcla 
açmalıdır. 

/Vasıl 
Gigiameli? 

Konamzm vücochntum fala 
ukmamamna dikkat ediniz. A1ak· 
bplanmz katirea .a olma,.... 
lıchr. Şapb. batlDIZI mlap, 
abncla bir nişBD bırakmamalıdır. 
Bunlara dikkat etmezseniz, lu!m 
w,hh•tieia, ... de pe16tlnhl 
boUl'SUllL 

' 

Şimdiki pij ..... ar 8d ~ 
dan ibaretttr.Glllhk ve ~ 
Gamı• ~ içine :)w• 
dışına da giyilebilir. Bu p • , 
iki kath yakası ve kemerile et 
aarif bit kadın piiam .. dlr. ki
lotaa bacaklan IOD derece l'ınİf 
elmalıdır. Bu pijamayı hangi 
kumaştan isteneniz, yapabilirsiniz. 
Çiçekli krep dlfia, çiçekli keten 
marldzet, her kumaştan -yapala
bilir, Eğer pl.Ajlarda giyeceksiniz 
çiçekli kete.Dcten eler evca aiJe
cebeniı, çiçekli krep dam_... 
vualden yapatanm. 
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- ' Holivut un - Küçük Sinenıa Haberleri En Korkak Yı 
dızı Loretta Yung'tur 

Barbarı Kent 
Birkaç 1e11e enel Loı Aac~ 

lea'te yapılan bir ~ik mlla
bakumda birinciliği k•zandıtı 
için sinema yddlıllima kadar 
y&belen Barbara 1'ent bazı 
filimler çevirmit ye çok beie_Dil:
mifti. Fakat son zamanlarda bot 
oturu ordu. Sinema ';:Cya· 
~ biriai pel aya 
iç filim için bir mukavele imzala· 
masını teklif etmiftir. Barbar.• ~u 
teklife hentız cevap vermemiftir. 

Bir Af k Faciası 
yeni parlıyan yıldızlardan 

Gene Raymon ile . ~el • yıldız 
K rol Lombard yem l>ir. filim çe
. a · flerdir Bir qk facıuı can

vıı rmıdı an b~ filim yakmda sinema 
an r eril ktir 
ıaloalannda ıast ece • 

Holivudun klplk ,.adalarım bu reeimde hir arada g6rüyor
MIDUZ. Bunlar badi batlarma ayn ayn birkaç filim çevi_nnitler, 
hepai de beğenilmiftir. Şimdi de hepli bir arada büyük bir film 
~emmektedirler • 

Yaramazlar gece yansı yataklarından gi:ılice kalkmışlar, sabahı 
.ıse. ptirmelr için Mali ileriye ahyorlar. 

Sinema Kumpanyaları Mü1-
terek Harekete Geçecekler 

Son zamanlarda lngilterede 
Sinemacılık faaliyeti oldukça iler
lemiştir. Ücretleri kesildiği için 
lngiliı stiidyolannda İf alan Ho
livudun eski ,.ıdızları önümüz
deki mevsim için çmrmiye baş-

. lacbldan filmleri tamamlamak 
Ozerectirler. Bu aeae ln,uteredeki 
ltiklyolarda çok lfizel filimler 
çevtilmiftir. O bda.r ki sinema 
münekkitleri bu filmJer sayesinde 
lngiliıderin Amaibhıara rekabet 
edebileceiini bile ortaya atmak
tadırlar. Esasen lngilteredeki ıi
nema kumpanyalannm sahipleri 
Amerika IİnemaaJıima rekabet 
sahasında büy6k bir darbe vur
mak emelini balemektedirler. Bu 
aebepledir ki iagiltere sinema
cıları bu rekabette muvaffak 
olabilmek gayesile el birliğile 
hareket etmiye karar vermişler
diY. Hatta tatil devresini geçir
mek üzere Avrupaya seyahate 
çıkan meşhl!r Amerikan yıldızla· 
rına lngiliz kuıııpanyalan tarafın
dan zengin mı~ •v leler t .cif 
ed!ld;ii de h.Le• ~•tllmektedir. 
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la ende 1 • Atıyor, mla 1 ın 

• de ze 
Arap: 
- Pekala! dedi. Atlan satın 

lmak kolay. Fakat bunlar bine· 
bilirler mi acaba?. Binemezlerse 
satmam! binsinler de göreyim? 

Doğan: 
- İstersen! dedi, bir tccrli· 

he edelim! 
Arap mağara gibi yerin içine 

~irerek hayvanların takımlarını 
çıkardı. Eğerlerini koydu. Gem .. 
lerini geçirdi, sonra: 

- Buyurun! dedi. 
İki kardeşin hayvanlan ele 

almalo.rile hayvanların değiıme .. 
lcri ve ifrit kesilmeleri bir ol
du. İkisi de şahlanıyor, fıkırdı
yor, oynayor, yeni sahiplerinin 
sırtlarına binmemeleri için herşey 
yapıyorlardı. Doğan biraz durdu. 
Fakat kurt atlann arkasına 

geçti, bekledi ve bir sıçrayııta 
Duhan'm sırtına geçti. Mesrure: 

- Aferini Dedi. 
Duban, binicinin aırbna yer· 

leştiğini duyduktan sonra bir 
koyun kadar uslandı. Doğan da 
kardeşi gibi yaptı. O da Rcylıa
mn sırtına yerleşti. 

iki kardeş atlarını sürdüler, 
sonra geri döndiller. 

Mesrure iki kardeıe bakb 
Vct: 

- Doğan, Kurt Beyleri Dedi. 
Bu atlar hem süratli, hem kuY• 
vetlidir. Bunu ıize isp t etmek 
isteriz. 

Doğan: 
- Buyurun! Dedi. 
Mesrure ilave etti: 
- O halde ben sizin, Doğan 

Bey, arkanıza, Arap t Kurt Be· 
yin arkasına binsin. Atlann bu 
çift yükle dağları nasıl brm n• 
d.ğını görün. 

Doğan: 
- Peki! Dedi. 
Mesrure bir sıçrayışta Doğa• 

nın arkasına geçti, ellerile belini 
kavradı. Arap ta Kurtla birlikte 
bindi. Atları sürdüler. iki asil 
at, bir ok gibi fırlamıştı. 

Atlar, hendekleri atlıyor, kum .. 
Iarın üzerinde kuş gibi uçuyor, 
taşlar ve kayalar arasında kedi 
gibi yollarını buluyorlardı. Yol 
o kadlf dikleşmişti ki Doğan, 
Dubanın yelesine sarıldı, Mesru
re de ona yapıştı. Nihayet karşı· 
larma bir dere çıktı. Dere kaya• 
lar içinde idi. Derenin ortasında 
düzce bir yoİ uzanıyor, sonra yol 
yeniden dikleşiyor ve sarplaşıyor .. 
du. Atlar dereyi atlamış, düz yo• 
lu geçmiş, sonra yeniden dağı 
tırmanmıya başlamışb. 

Atlar dağları keçi gibi tırma .. 
nıyorlardı. bunların eur'at ve 
kuvvetine bir diyecek yoktu. 

Artık geri dönüyorlardı. Dağı 
iniyorken Doğan, Mesrurenin göğ· 
üne dayanıyor ve Mesrure de 

ona gülümsüyordu. 

Atlar sürçmeden, durmadan 
iniyordu. Geçtikleri yerler ne ka
dar tehlikeliydi. Bir atın geçeceoo 
ği kayalık bir yolun kenarından 
korkunç uçurumlar uzan·ıyorlardı. 

Kayalar içindeki dereye vardıklal'.ı 
zaman atlar kendilerini toplayıp 
•ıçr mış, bir müddet havada kuı 
ribi uçmuştur. Belki Mesrurenin 
•açları yanaklarını ok~amııtı. Du-

u ib . ç 
hanın ön ayakları karşıya inmiı, 
fakat arka ayakları havada kal· 
mıı; Duban, yıkılır gibi yuvarla
nır gibi olmuştur. 

Yine dağı iniyorlardı. Nihayet 
düz yere vardılar. Vebanın önün
de indiler. Mesrure Doğana baktı: 

- Doğan Beyi dedi. Atı çok 
güzel idare ettiniz! hayatımızı 
kurtardınız! 

Fakat Doğ n bir ıey demedi. 
Atlar hanın ahırına götürülüp 

tımar edildi. 
Erteıi sabah, iki kardeş, her 

ıeyden evvel, atlarını ziyaret et
tiler. Atlar, onlara iyiden iyiye 
alışmıştı. Maksatlan biraz daha 
dolaşmaktı. Atları hazırlayıp dı
şarı çıktıkları zaman Mesrure 
ile karşılaştılar. 

Doğan dikkat etti. Bu ne gü
zel, fakat esrarlı bir yüzdü. Bu 
kadın Mısırın EbUlhevlinden fark .. 
sızdı. 

Mesrure sordu: 
- Erkenden nereye? 
- Atlann parasını ödeyerek 

biraz dolaşmak istiyoruz. 
- Parayı vermiye hacet yok. 
- Neden? Sizmi verdiniz? Ha-

nımefendi.. 
Bu hitap Mesrureyi gillümset-

mit, onun !lert sesini yumuşatmıştı: 
- Bana niçin hanımefendi, di

yorsunuz, Doğan Bey. Ben, bir 
s 

1 c • • 

asz " 

yor ar 
hancı kadınım. Gerçi daha evvel 
hanımdım, fakat şimdi dul bir 
kadınım. Bununla beraber sizin 
gibi misafirlerim bulunduğu için 
iftihar duyuyorum. 

Mesrure ile Doğanın gözleri 
karşılaştı. Doğan, hu gözlerde 
bir hiyanet gölgesi görmedi. BÜ 
güzel gözlerde, saf, ve temiz bir 
kalbin canlı ve nezih hisleri oku
nuyordu. Biitün hayatını bu ka· 
dına teslim edecek kadar içine 
itimat geldi. Çünkü bu gözlerin 
ııığında başka bir mana vardı. 
Doğan da onu anlamış, bununla 
beraber onun kalbi titremişti. 

Kurt ta bu kadının bakışların 
dan birşeyler anlıyor, o da kor· 
kuyordu. Giil Hanım, bu kadını, 
kiminin casus, kiminin şeytan, ki· 
minin Cebel kızı diye andıit bu 
esrarengiz, bu güzel, bu sıcak 
kadını görmüş olsaydı, kim bilir 
ne derdi. Fakat bu kadının ba
kaşı, gece karanhğmda çakan bir 
şimşek gibi bir lahzede sihirli bir 
alemi aydınlatıyor, ondan sonra 
yine ortalığa derin derin karan· 
lıklar çöküyordu. 

Mesrure yine eski, yine sert 
sesile konuşuyordu: 

- Hayır, atların parasını ben 
vermedim. ÇünkU onlan satan 
Arap, caydı ve atlarından ayrıl .. 
mak istemedi. 

( Ark aı var ) 
iWQ- && 

2ES!mt -
Re minizi Bize Gönderiniz, .. .. « 
Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 

Heemfnlıi kupon ile gönderini~. Kupon diğor s&yfamız.dadır. 

76 Halide H.: Uyıal v.e mahcup .. 

genr. 

tur. Herkesle 
ahbtıp olmaz, 
çekinğen dav· 
ranır. Şıklığı 
sever. Elbise 
ve eıyasını 

hfisnü suretle 

istimal ve in• 
tihap eder. Ev 
iıleri elinden 

56 Kemal B. : Alaycı v becerik· 
lidir. Her ye• 
re sokulur, 
neı'esini nadi· 
ren zayi eder. 
Oturucu işler
den sı~ılır. 

Arka da Jan • 
na takılır ve 
muziplik ya .. 
par. Çok söy
lemekten sıkılmaz. M haza ıöz· 
leri dinlenir, IJatmaz. 

• 77 lbrabim B.: Açık hisli ve açık 
gözlüdür. ı, .. 
lerinc acele 
karıştırır. Bir 
ıeyin çabuk 
neticelenmesini 
ister, sıkıntıya 
gelemez, gös• 
terlıi ıever, 
a r ka daılarile 
alaylı konuşur, 

!<aaın ve sevıi mcselelerile meı .. 
ani nl.abilir. 

65 Nesteren H.: Samimi ve hisli 
bir kızdır. Gfi .. 
rültücü ve pa· 
brtici değil

dir. Arkadaş .. 
larile muame
ıcsınde saf ve 
masum dav
ranı . Temiz· 
liği ve intiza
mı sever, mu .. 

vaffakıyeti temenni olunur. 

73 A. irfan B. :'işlerini, menfaat· 
}erini tesadüf· 
lere ter ket.o 
mez, başkala• 
nna kolaylı1'• 
la b ğlanmaz, 
işini ve hesa• 
bını bilir. Mü· 
nakaıayı fili 
mücadeleye in• 
tlkal ettirmez, 
daha ziyade anlaşmıya mütema• 
yildir. • 60 Ankara'da Lutfi B.: Nazik ve 

kib r tavırlı· 
dır. Gürültü
cü ve kavga
cı olmaz, teh· 
like ve zarar· 
'fardan ve me
ıuliyetten çe· 
kinir. Yaratıc 
hamlelerde bu
lunmaktan zi

yade muayyen şr ılerde çalışmağı 
tercih eder. Hıs meselelerinde 
hayale, heyecana yer verir. 
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M. Herigo Kimdir? 
• ry 
e 

" M. Edouard Herriot ,, 1872 1 
de Truva 4ehrinde doğmuştur. 
Babası orada jandarma kuman• 
danı idi. Parlak bir surette Sent 
Barb lisesini bitirdikten sonra 
Ekol Normal Süperiyöre girmiş ve 
birinci olarak çıkmıştır. 1904 te 
Llyon belediye azalığına intihap 
edilmiştir. 1908 de belediye reisi
nin başka bir vazifeye getirilmesi 
üzerine Liyon belediyesine reis 
intihap edilmiştir. O tarihten bu 
güne kadar M. Heriyo Liyon şeh
rini idare etmektedir. 1912 seneli 
ayan intihabında, Ron vilayeti M. 
Heriyo'yu ayan intihap ederek 
parlimentoya göndermiştir. O 
vakit 40 yaşında idi. Bu itibarla 
ayan meclisinin en genç azası 
idi. Harbı umumide 1916 da af .. 
tıncı Briyan kabinesine nafıa mü-
nakalat ve iaşe nazırı olarak gir
miıtir. 

Mütarekeden sonra 1919 da 
yapılan intihabatt radikal - sos· 
yalist fırkasınca meb 'us intihap 
edilmiş ve o tarihten itibaren her 
intihapta meb'usluğunu muhafaza 
etmişir. M. Heriyo Fransız parla
mentosunda en fazla alkı~lanan 
ve kendini dinlettiren bir meb 'uı· 
tur. Ayni zamanda radikal fırka
sının da lideridir. 

11 mayıs 1924 te Puvankara 
kabinesi düştükten sonra, Başve
kil ve hariciye nazırı olmuştur. 

Baıvekilliği esnasında, Cenev• 
rede, Cemiyeti Akvamda "Hake
me müracaat, emniyet ve terki 
teslihat,, düsturunu ilk defa M. 
Heriyo meydana atmııtır. 1925 
bütçe müzakeresi münasebctile 
ayan meclisinde akalliyette kala• 
rak, istifa etmiştir. Birkaç ay 
sonra] parlamento, M. Heriyoyu 
mebusan reisliğine getirmiştir. 
1926 da tekrar Baıvekil olmuı, 
fakat kabinesinin proıramını 
okur okumaz derhal düşmüştü. 

Ondan sonra M. Puvankaranın 
teşkil etmiş olduğu milli kabinede 
Maarif Nazırı olmuştur. Radikal
Sosyalist fırkasının Anje'deki 
kongresinde alınan karar üzerine 
Puvanlcııra kabinesinden istifa 
etmiş ve muhalefete geçmiştir. 
Mayıs 1932 intihabatını filen 
kendi idare etmiş ve Radikal • 
Sosyalist fırkasının azim bir ek-

ay 
• e 

M. Heri•• 

ıeriyetle meb'usana gelmulnde 
amil olmuştur. Son defa 5 hazi· 
ran 1932 de başvekil olmuş v 
Fransanın Amerikaya olan harp 
borçlarının verilmesini müdafaa 
etmiştir. 

Parlamentonun mukavemeti 
karşısında son olarak başvekillik
ten istifa etmiştir. Fransanın v 
dünyanın siyaset ileminde tanın· 
mış bir sim ol n M. Heryo 
aynı zamanda Franıız edebiyat 
aleminin de mühim bir ıahıiye• 
tidir. Yazdığı eserlerin içinde en 
mükemmelleri şunlardır: 

Madam Rekamiye ve dostlarl; 
Yahudi Philon; Madam Stael; 
Yeni Rusya; Avrupa; Zeytin Ağa-
cının Altında; Betoven... v. ı. 

M. Heriyo son yedi sene zar• 
fındaki faaliyetle hakiki bir sulh 
muhibbi olduğunu göıtermiştir, 
Fransayı idare eden Radikal sos• 
yalist fırkasının en kuvvetli siması 
olan M. Heriyo, Fransanın mühim 
ve hayati meselelerini Başveka .. 
Jetten aynlmaaına rağmen gayrires-
mi surette idare etmektedir. Borç• 
Jar meselesini hal için son def 
Amerikaya gitmiş ve Amerika 
Reisicümhuru M. Ruzveltle görüş• 
müştü. M. Heriyonun bu son 
Rusya seyyahati de Fransız- Rus 
yakınlaşmasını temine matuftur. 

t ı .............................................................. 
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riyatı, 18.30 Fr. ders (ılerlemı' olan• fonı~ . ~onser,_ 22.lG devamı, 23 dana 
lara), 19 Kemal föyazi B. ve arka· musıkısı, 23.4t> cazbant. 
daşları, 20 Nebil oglu İsmail Hakkı Peıte - 21.05 l:zci neşriyatı, 22.05 
B., 20.30 kemani Reşat B. ve arka· Profesör Ernst Dohnanyi'nin idaresin· 
daşlarının refakatile V cdia Rıza I:L ve d.e opera ~:>r.k?strası, 24.20 konferans, 
Muzaffer D., 21.30 gramofon: Plak sıgan mu ıkısı. . 

· " d l · 1:.ıoraa Viyana - 20 8enfonık konser ncşrıyatı, ..,2 Ana o u BJansı, ., oı 45 ·· ı 2., o- ı fif ı ı I ' h b · t ... . soz er, ... :> ıa. ıava ar, an-
a Aerı,ksaa aya

1
n
2

·
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I tazilcr, 22?.45 eon haberler, 2 . ak· 
n ara - . gramo on, 18 k . .: . 

1 1 k . şanı CJilBcrı. 
.alaturka saz, 18.40 vıyo on e oneerı, Milano - Torino • Floransa 
19.15 alaturka saz, 20, ley ajans ha- ~l Habc_rl~r, konıer, 22 gazinodan 
berleri. naklen musıkı. 

Vartova - 22.Hi Piyano - ke- Prag - 20.15 Eski Prağa ait mu· 
man kon1eri, 28 dans musikisi. eiki hatıraları, 21.55 keman ile sonat-

Pett• - 21 Budapeşte konı~er he- lar, 22.80 musiki haberleri. 
yeti (hayvanat bahçeııinden naklen), Bükreş _ 18 Haberler, plak, u 
14 sigan musikisi, 24.85 izci neşriyatı, plak ile orkestra musiki, 20.45 W8 g .. 
21.05 kalk konseri. ner'in ( Götterdaemmerung ) operası 

Viyana - 20 Leı Fall'in tıserle· (pliik ile), nıuteakıben orkestra konseri. 
rinden konser, 21.85 haftanın miisalıa· 
beteri, 29 orkestra konseri, 23.35 dans 
plaktan. 

Milin o .. T orino .. Floransa 
21 Haberler, Smareglianm e~erle· 

rindın "letriyanın düğünü,, isimli ope· 
ra temaili. 

Prag - 20,10 Konferans, 20.26 
halk şarkıları, 20.45 "Vatanım,,' isimli 
parça, 21.85 Brctamiya musikisi, (le
koçyalılann e11erlerinden), 22 senfonik 
konser, 28.20 salon orkestrası. 

Bükrcf - 13 Haberler, plak, 14 
hafif plaklar, 18 orkeıtra, ı 9.20 deva
mı, 20.25 plak, 21 taganni, 21.20 sen· 
fonik kou er, 22.20 devamı. 

Vecihi Tayyare Müsameresi 
"Vecihi Sivil Tayyare Mektebi,, 

ilk mezunlan ıerefine 10.8.933 
perşembe akşamı Fenerbahçe'de 
Belvii otelinde bir tayyare gecesi 
tertip edilmiştir. Müsamere sa .. 
baha kadar devam edecek, tay
yare eğlence ve hünerleri yapıla .. 
rak geceliyin tayyareden korun• 
ma tecrübeleri gösterilecek bunu 
mükemmel bir caz.bant refakatin· 
de dans takip edecektir. İstan00 

buldan gelecekler için husu i mooo 
tör temin edilmiıtir. 

' 





Gavur Mehmet 
Kara Yürek Cetesi 

Tefrika ~o. 85 

Rus Sefiri Hükômete 
Bir Nota Verdi 

Abdülhamit bunu soukkanhlıkla karşlladı 
ve Sefiri bizzat çağırttı 

Arkadaşlarınıza söyleyiniz. 
Cephaneyi gayet idareli kullan
sınlar. Türklerden tam bir hedef 
görmedikçe silah atmasınlar. Emin 
olunuz ki, bu gece hepimiz bura
dan kurtulacağız. 

Cevabını vermişti... Fakat bu 
cevap, Dimoyul tatmin etmedi. 
Tekrar sordu: 

- Geceye kadar dayanamaz
sak ne olacak? .• 

Bu sual, ç.ok mühimdi. Şöval
ye, birdenbire buna cevap vere
medi. Muztarip bir tavır alarak 
kekeledi: 

- O zaman .. ozaman ... 
Dimo asabiyetle tekrar etti: 
- - Evet.. o zaman ... 
Şövalye, sözünü ıkmal edemi-

yor; artık saklıyamadığı endişe

sinin bütün azap ve ıztırabile 
kıvranıyordu. Birdenbire dima
ğından şimşek gibi bir fikir geçti. 
Elini, Dimonun omuzuna koyarak: 

- Bayrak.. bana bir bayrak 
bulabilir misin? .• 

- Ne bayrağı ? 
- Ne bayrağı olursa, olsun .. 

bir ecnebi bayrağı ... 
- Evet.. bizim kaptan, oda

sında daima bir Rus ve bir Ka
radağ bayrağı saklardı. 

- Getir.. onları çabuk bana 
getir ..• 

Dimo, bayrakları getirdiği 
zaman, Bonelli büyük bir sevinç 
hissetmiş, bunlan derhal, deniz
den görünecek tepeye diktirmişti. 

Bonelli'niu bundan maksadı 
aşikardı. O zamanın siyasetini 
pek güzel kavramış olan bu 
adam, hükümetin ne derece zayıf 
olduğunu biliyor. Ecnebilere karşı 
verilen imtiyazdan azami dere
cede istifade etmek istiyordu. 

Bonelli, bu düşünüşünde çok 
isabet etmişti. Çünkü Arnavut
köyünde Karadağlı taşçı amelesi 
ile zaptiye kuvvetlerinin muha
rebe çttiğini Beyoğlu frenk 
mahafili çarçabuk haber almış, 
bazı sefaret erkanile, ecnebi ga
zete muhbirleri ve bazı meraklı
lar atlara binerek o civara yak
laşmışlardı. Rus sefaretine men· 
sup olanlar, tepenin üstüne Rus _ 
ve Karadağ bayraklarının çekil
diğini görür görmez, derhal sür'
atle geri dönmüfler, kendi sefa
rethanelerile diğer sefaretleri vel
veleye vermişlerdi. 

Beyoğlunda her kafadan bir 
ses çıkıyordu. Meselenin aslını 

hiç kimse bilmediği halde herkes 
ayrı bir fikir ve mütalea yürütü
yordu. Her vesileden istifade 
ederek hükümeti küçük düşürmek 
istiyenler, bu hadiseye çok gü
zel bir şekil uydurmuşlar ve 
Karadağlıları mazlum ve suçsuz 
gösterecek bir tevil bulmuşlardı. 
Bunlar, Mecidiyeköyündeki lslam 
muhacirlerin Karadağlıları soymak 
için taşocaklarına hücum ettiklerini 
ıöyliyor; mutatlan veçhile İslam 
ve Türkleri zulüm ve vahşetle 
ittiham ediyorlardı. 

Garibi ıura11 ki Beyoğlunda 

çıkan frenk gazeteleri de derhal 
birer ilave neşretmişler: 

[Bu, ne demek oluyor? .. Os
manlı hükümetinin payıtahtı olan 
bir beldenin içinde biristiyan
lara karşı alenen yapılan bu te
cavüz ve hakarete tahammül 
edilebilir mi? .. Btıgün buna karşı 
müsamaha edilirse, yarm bütün 
hıristiyanların katliam edilmeleri 
ihtimali muhakkakbr. 

Sefaretler bunun icabına bak
malı; Babıaliyi tazyik ederek bü
yük bir felaketin ön'ünü almalıdır.] 

Diye sefaretleri harekete ge
tirecek vesileyi ihzar eylemişleı di. 
Rusya sefareti, İstanbulda bulu
nan (Kolkida) ismindeki beylik 
gemiye emir vermiş, Arnavut 
köyü önlerine göndermişti. 

A) ni zamanda Rus sefiri ile 
Karadağ maslahatgüzarı Babıali
ye müşterek bir nota göndermiş
lerdi. Bu notada, Rus ve Karadağ 
bayraklarına karşı yapılacak ha
karetin pek müessif netice 
tevlit edeceğinden bahsediliyor; 
taşocaklarmı kuşatan zaptiye ve 
asker kuvvetlerinin derhal geri 
çektirilmesi isteniliyordu. 

Rus sefiri, bununla da iktifa 
etmemiş, baş tercümanı doğruca 

Yıldız sarayına göndermişti. 
Baş tercüman, sefir namına beya
natta bulunarak şu maddeleri 
teklif etti: 

1 - 1 aşocakJarmdaki müsa
demeye derhal nihayet verilmesi. 

2 - Zaptiye ve asker müf
rezelerinin hemen geri çekilmesi. 

3 - Mecidiye köyü ahalisin
den olup Karadağlılarla Hırvat
lara hücum eden sivil adamların 
tevkif ve tecziye edilmeleri. 

4 - Sebebi henüz meçhul 
olan bu mesele hakkında tahki
kata girişmek üzere Rus ve Ka
radağ memurlarile Osmanlı me
murlarından mürekkep bir heyet 
t~kil edilmesi. 

Bu maddeler, Abdülhamide 
arzedildiği zaman, hiç telaş gös
termedi. Bu tekliflere karşı doğ
rudan doğruya da cevap ver
medi. Sadece: 

- Sefir, bizzat gelsin.. Ben 
kendisini görmek istiyorum. 

Demekte iktifa etti. 
Battercüman, sefir namına 

vaki olan beyanatile sarayda bü
yük bir telaş husule getireceğini 
ümit ederken, biyle bir sükunet 
ve soğuk kanlılıkla karşılaşınca 
hayrette kaldı. Derhal sefarete 
avdet ederek vaziyeti sefire 
anlatb. 

Sefir, saraya geldi. Büyük 
bir iltifatla karıılandı. Abdülha
midin huzuruna çıkarıldı. Abdül
hamit, Sefiri büyük bir kayıtsız
lıl<la kabul ede!'ek görüşmiye 
başladı... Sefir, sabırsızlıkla Ar
navutköy vak'asından bahsetmiye 
hazırlandıkça Abdülhamit, sözle
rini afaki şeyler üzerinde döndü
rüyor, dolaştırıyor.. mükalemeyi 
istediği gibi idare ediyordu. Ni
hayet, sözü para meselesine inti
kal ettirdi : 

(Arkası var) 

~ON POSTA 

Büyük 
Bir Endişe! 

- Aptal aptal ne düşünü· 
yorsun? 

- Piyangodan on bin lira 
çıkarsa ne alayım diye şaşırdım!. 

( M E K T E P 1 Ş L E R .!_J 
Ebe 
Mektebine 
Nasıl Girilir ? 

Tıp Fakültesine merbuttur 
bu sene mektebe Ortamektep 
mezunlarından derecesi en iyi ve 
iyi olanlar alınacaktır. lstidalar 
eylül iptidasına kadar aşağıdaki 

vesaike rapten Sıhhat ve i~timai 
Muavenet Vekaletine gönderilme
lidir: 

Hüviyet cüzdanı, mektep 
şahadetnamesi, hüsnühal sahibi 
olduğu ve evlenmemiş bulunduğunu 
mübeyyin tasdikli ilmühaber, 
4,50 X 6 ebadında üç fotoğraf 
Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarı· 
bekir, fzmir, Bursa, Konya, Ada
na, Samsun veya İstanbul çocuk 
hastanelerinin birinden alınacak 
sıhhat raporu da bu vesaika ila
ve edilmelidir. Bundan başka bu 
rapor bir zarf içine konarak zar
fın kapatıldığı yer, hastane baş
tabipliğince mumla mühürlene
cektir. 

Alınacak taliplerin yaşlan 20 
den aşağı 30 dan yukan olma
ması ve ileride mecburi hizmetle
nni ifaya mani bir hastalık bu
lunmaması lazımdır. 

Diğer taraftan her talebe ta
ahhütnamenin gösterdiği madde 
ler haricinde kalarak mektebi 
terk veya yurttan ihraç edildiği 
takdirde yapılan masrafları fai
zile beraber ödemiye mecburdur. 

Nafıa Fen Mektebine 
Nasıl Girilir 

Beyoğlunda Ahmet Beye: 
Nafia fen mektebine girebilir

siniz. Yaşımz ve tahsil dereceniz 
müsaittir. Nafia fen mektebi 17-
25 yaş arasında Jaakal ortamek
tep me::zunu kabul etmektedir. 
talipler cebir, hesap ve hendese
den imtihana tabidirler. Tam 
devreli lise mezunları imtihansız 
kabul edilir. Mektep leylidir. 
Kayıt zamanı 15 - 30 ağustosa 
kadardır. Kayd için mektebe 
cumartesi, pazartesi, çarşam
ba günleri müracaat edilmelidir. 
Müsabaka imtihanı 16 eylül cu· 
martesi günüJ saat 9 da yapıla
cakbr. 

* 
Feshnne mensucat fobriknsında do· 

kuma daire~inde 266 numaralı Sabri 
Beye: 

Askeri mekteplere bir daha 
müracaat ediniz. Belki bu sene 
küçük sınıflara da talebe alırlar. 
Sonra resmi liselerin leyli mecca
nilik imtihanı vardır. Bir kere de 
taliinizi bu jmtihanda deneyiniz. 
Bedbin olmayınız. 

* Turgutluda Filorinalı Hafız Ya~ar 
oglu Hcmıi Beye: 

Ticaret mektebine girmenizi 
tavs,iye ederim. Ankarada böyle 
bir mektep yoktur. Ancak Ziraat 
Bankası kendi memurlanna mah
sus bir kurs açmaktadır. Bundan 
istifade edeceğinizi tahmin etmi
yorum. 

Mektepçl 

Ağusto._ ıo 

BİKAYE 
Bu Sütunda HergJn 

Nakleden~ Hatice 

Seniha Hanımın 
Koleksiyonu 

Müz'iç bir yağmur mütema
diyen yağıyordu. Gökyüzünü 
kasvetli bulutlar kapamıştı. Se
niha Hanım bugün her zaman
kinden daha mahzun, daha k~ 
derli idi. O ıimdiye kadar hiçbir 
zaman yalnızlığın acılığını bu 
karanlık kış gününde hissettiği 
derecede anlamamıştı. 

BirkaÇ sene evvel sevgili 
kocasını kaybetmişti. Bu büyük 
acıdan sonra onun yegane tesel
lisi kızı olmuştu. Fakat kızını da 
bir gün elinden alıp götürdüler. 

Seniha Hanım beş ay evvel 
F erihasını evlendirmiş bulunuyor
du. İki aydır yeni evliler bir 
Avrupa seyahatine çıkmışlardı. 

Feriha ona gittiği yerlerden 
sık sık mektup yazıyordu. Fa
kat bir haftadan beri Seni
ha kızından haber alamamış
tı. Bunun için bugün biraz fazla
ca asabi idi. Yağan yağmur si
nirlerini büsbütün harap ediyor
du. Kahvesini içip hizmetçisinin 
eline fip.canını verirken: 

0Eğer mektup gelirse hemen 
buraya getiri,. Diye tenbih etti. 
Sonra acele ile ilave etti: 

"Biraz başım ağrıyor. Keyfim 
yok Eğer misafir filan gelirse 
benim için evde yok dersin an• 

liyordu. işte yedi sekiz yqlarında 
iken elma ağacından düşerek al
mmn yar1ldığı gün şu mavi elbi
seyi giyiyordu! 

Mektebe ilk başladığı gün 
fU pembe çizgili elbiseyi gi~ştil 
İ§te ilk uzun elbisesi! sonra ba
bacığile ilk defa olarak baloya 
gittiği zaman giydiği o filizi tül
den olan tuvalet!.. İşte yine ba
basının ölümünden sonra ilk yap
bğı koyu gümüşü elbisesi!... En 
sonra da beyaz danteJden gelinlik 
elbisesi!... Seniha H. gelin elbiseli 
bebeği eline almıştı. Bu koUek
siyonun sonuncusu idi. işte bu 
elbise onu kızından ayırmış bu
lunuyordu. Kalbinde derin bir 
hüzün vardı. Dalgın gözlerle 
sevgili kollebiyonuna bakıyor ve 
düşünUyordu. İşte bütün bir 
mazi! 

istikbal ona daha ne hazırla
yordu ? içinde korkuya benziyen 
bir heyecan vardı J Birden dışa
rıda bir zil sesi işitti. Titredi l 
Yüreği oynamışb 1 Acaba kapıyı 
kim çalıyordu ? Bir telgraf olma
sın ! Fena bir haber getiren bir 
telgraf!. 

Sesler işitiyordu 1 O hizmet· 
çısıne tenbih etmişti, Misafire 
evde olmadığını söyleyecekti 1 O 
halde bu şeye rağmen içeri giren 

ladın mı?,, 
'tıtl böyle gürültü edenler kimdi ? 
'T' Onu muhakkak görmek mi isti-

Seniha Hanım sedirine uzanıp yorlardı L Fena bir haber mi 
dinlenmek için bu emri verme- getiriyorlardı 1.. Kızı !., Evet bu 
mişti. Onun istediği eski ve tatlı ses F erihanın sesı idi Kapı şid-
batıralan karıştırmaktı. Seniha detle açılmıştı. Ferihanın meser-
H. m harikulade bir kolleksiyonu retinden çehresi kıpkırmızı anne 
vardı. Hizmetçi kız odadan çıkar sinin boynuna atılmıştı. 
cıkmaz kapısım kapayarak, bu " Anneciğim... Canım L ., 
sevgili kolleksiyonu bir kere da- * 
ha seyretmek iç.in dolabına yak- Seniha H. heyecandan bir söz 
laşb. Cebinden küçük bir anbtar söyliyecek halde değildi. Bir kol-
çıkararak kapağını açtı ı tuğa düşer gibi oturdu. Feriha 

onun yüzünün soJgunluğundan 
Bu dolabın içinde bir sürü korkmuştu: 

eski bebek vardı 1 Bu bebekler 
-

11Nen var neneciğim ... Hasta 
muhtetif boyda idiler ve muhtelif değilsin yal.. Mahsus sana daha 
elbiseler giymekte idiler. İçlerinde evvelce avdetimi yazmadıml. Böy-
kısacık çocuk elbisesi giyenleri, le birdenbire gelmek istediml,, 
uzun elbiselileri vardı. Hepsinin _ uy ok yavrucuğum hi~ hasta 
de saçı siyahb 1 olur muyum!.. Seni birdenbire 

Bunlara bakarken Seniha Ha- görünce öyle sevindim ki .. ., Ye-
nımın solgun yanaklarını hafif bir niden öpüştüler. Damadı bir ke-
pembelik kapladı. Gözleri doldu. narda duruyor, onlara mütebessi-
Çünkü bu bebeklerin onda binbir mane .bakıyordu. Seniha H. yaılı 
hitırası vardı. Seniha Hanım gözlerle kızına bakıyordu. Feriha 
bu bebekleri kendi giydirmiş- daha güzelleşmiş gibi idi. 
ti. Bunların üzerindeki elbiseler Üstünde enfes bir seyahat 
kızmın elbiselerinin parçasından elbisesi vardı. Annesinin turdu-
ve bpkı onların biçiminde dikil- ğu koltuğun kenarına oturmuş 
mit ıeylerdil Bu bebeklerin hepsi ona sarılmışb. Birden göılerl 
de F erihasının birer fotoğrafı açık duran dolaba tesadüf etti. 
gibi idi. Bugün, bu şeyi kemali O zaman çehresini derin bir be-
ihtimamla yapbğından o kadar yecan kaplayıverdi. G6z1eri dol-
mes'uttu ki... Bu Seniha Hanımın du. Titrek sesile: 
en kıymetli bir koll~ksiyonu idil. -"Anne c!ğim!,, diye mırıldan 

Bu bebeklerin içinde bir tane dı. O :zaman Seniha H. kızının 
pikeden uzun elbiselisi vardı! Bu elini tuttu ve hevecanını sakla-
elbise F crihasının ilk elbisesinin mı ya uğraşan bir . sesle: 
modeli idi. Sonra sıra ile hepsi- - "Yavrum, dedi. Ne gür.el 
nin de ayrı ayrı birer hatırası bir kostümün var ... Kolleksiyonum 
olur. Renk renk elbiselileri geli- için ondan da bi; parça isterimi..., 
~~~~=====-=::~~ 

Maliye V ekiletinden: 
ı _ 2257 numaralı Madeni Ufaklık para kanununa tevfikan silik olma

yan ve ayarlarile niı:ami vu.inleri lam bulunan eski gümüt paraların; 
ileride tedavül kıymeti refedildiği ıaman balkın mutuanu olmaması içia. 

Devlet alacaktan mukabilinde bir mecidi)•e 37 kurut heaahile kabali 
takarrür ettirilmif ve bu hususta m:ılsandıkl•rına tebligat yap,-nthr. 

2 -Cumhuriyet Merkez Bankuınca da bcber on pam me•kik we ••ın 
meıkük hali• rümüt 19 kuruttaa .ahn alınacaktır. ••3661. 

• 
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Yerli Mallar Sefl,İsinde 
A.ri Jfobilye PavİJUu 
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er;dti haiz istekmer e;o 7 ,S teminattan ile beraber teklif- sisinde mobilyacı Alllm Sofya-
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A. KIFlDES 

••tlktaf lcr• Daire.andan: l F ... h Sulh Huktdl Haldndl-
-..rı luuıımla Jstanbul defterdarlıjı.. ........ Yeaikapıda San4ı1ııhinmıda 
• gayian mutuarrıf olduktan Ofta. Saachkl.w er f eıiı ie 11 Ne. ~ 
lıl, Portakaloğlu sokak etti .. • ~ nİB ."'- müMeti. bilıllit oldagmadan 
-.i 87 No. lu hanenin tsk;sımı kabil yenidm aGık artllrma ile •• ber ~ 
•adığmdan satılmak su~tile §~Y_'1u- t=. e!nıt& bete 1ııir MU müctclete 
mm iul•ipe brar •eJÜID hiriaci MlllleeMlr. Hw ~ o+"ck 
._. malta ta lı avlu üzerine dört 04'& Denize nezareti mewcuttuı: Talip olan
.. ikinci katta büyük we .,. a.ırin• '-1 w,,wall f 1 ' &ilı• .m 

od b' A tek ınıvunn 14 ten 15 e bc1ar Fatih sulh hukuk "-iri a ve ır hela ve r_ os • c.arı nöbetçi bikimliiia müracaat etmeleri 
~şap muhtacı t8IDll' vıe q ili.il Glmmr. flllllt 
1-da bahçesi bulunroı ve: 
.. iha "1Juq mevcut tnme r 
tılİlluık le t.:. IUi.mleri mü§terİ'9 • 
... rma llir aı.r miad • • 
• ~ konulmuştur. Talip olanla .. 
.. nu m -u:ılllnıen kıymeti olan 2500 
PeJ' al 

1 
.e Yedi buçuğu niabetinde 

• te~ l~~e beraber 10 9/933 tarihi· 
il ten 16 ya 41ea paz• pw ...,t 
neiQin s:sa • ..; Beşiktaş icra cl&i 
llire.caat eyle1Dete A1& 9 ..,__ 
•• e "ili ~· ~ ve arttırma prt-
haıw to güa .:.. 'aall!t; ilir 

Bu paviyon, peıii mallar aısi-
llİDİD kilpdmdımbeıi rajbet v.e 
aılika 2'ftn paviyonlardandır. 1890 
ı !Qeliadea itiı8areıa mem'+eti
wni ile ,_.fi m 'it pkmmaW
.... ıet wlm•fbıw. Fa1wl111 bu 
işlerde mfitahassıs olan M. Sofya-

-- .P. il Y-si tu &zim 
iılse xl' 'dedir. Teş1* _.. 
mallar tamamen kendisinin bulup 
çiz4iii mode1terdir. Fabrlkanm 
..... ,. ele ·~ ............ 
için asri bir etüv getirtmiş olma..-.... 

ı..&fdi re n tJ<4 '"' s=zlllc w iuwvds.zl1i< hail_. 
faide ve 't.esirı rörü' n: 

FOSFATLd 

Şark Malt 
HULASACS·J 

k11ilu•;az.. Her eczanede aatıw. 

1 lsta.Rbul Evkaf dül'iJeli ,. 1 
1 - G.ı.tada Berelaetzade malaallesinde emmi l fa 8 No. 

M•atlaw. ? 
2 - Galat.ad. Kipriibaşında Mehmet Ali p._. 8- iti katında 

bir metllalli iki vc:la. 
3 - Çarşıda Diri sokağında 16 No. • Js! •• 
4 - Çemltes4i~a Soku Hanı içinde S Na. ..i;.. 

Ballda yazıtı em]jk 934 aneıi M..,. ' 'etU. Wa 
bkl kir 

_...=.ı__ w. ..ı _ ._._ r pazar-
a ap v~ept.IMlll -ı- olanl•r 7/M33 tarilaiad d E 

kaf MD611etinde .._.t kalemiae mlracaatlan. .. •2.. a ar v-

~araciğer- Mide-Banak. T.., ıc.. hastaltklannın kan Wavisi i · 

TUZLA iÇMELi 1 ÇUi 

En •o• konf9rlu ..... Gbd • ıwlyon • loll: rt• pllJ 
Hergün Kipııı idesı aat 631, f 35, "20, 10, 11, lS.U, 15.IQ da 
Haydarp~a -giıden vapadılıua tıealaô '\1le Qamaları .... ten .-.ıı 7 

V8'ptl'nBlll iıem fome __.,,Jen- bdar gider .-mer. 
,..a ...................... Iİlll .... ..la .. rlıİll ... t5888).--.. 

Çamlıca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğünden : 

ICarıt işlerine At:::- YinniaiDden Otuzbiıine, ikmal imtilaan
lanna da '9mün • m •una .. d .. •eww cıla•cakbr. "'M"4,, 

z.,,ı - '.r.atba mühürümü kaybet
tim. Mezluir JDühürle iriınseye borç ııe
wim ,....... Y•üi hmwwe~ 
dan zuhurunda hükınü olmıyacatır. 

Emine mesku• (6235, 

Ze~I - 931 seaesinde Gİl'eson Or
ta mfttebimleıı &Ytğlm teltMetllameyi 
•fi ettim. y Miliai aJaeağıaulap Jıük. 
mü yoktur. 51 No, Hacı Omer oğbı 

MmWa (623~ 
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. 

.DAc.A 
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Müstahzaratı 

Hububat Unları 
SIHH~.T 

ve 

KUVVET 
venr. 

• 

CllzeWilnlzla illmi· 
ne mi atıa1orsaaaz ? 

Hiç üzülmeyin 
Onu tekrar 
Diriltebilir siniz 

Beşir 
Be mal 

LETAFET SUYU 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köpriibaşı Tel. 42362 
Sirkeci .Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

MERSlN POSTASI 

KONYA 
vapuru 11/8/933 Cuma günü 
saat 10 da idare rıhtımından 
kalkar. Gelibolu ve Kut· 
adesı'na yalnız dönüşte uğ
rar. "3936,, 

Yerli Mallar sergisindeki imalathane 
· 7 günde 100,000 kişi tarafından 

ziyaret edilmiştir ! 

. 
RADYOLIN p•oigon•ntla im•lô.tı segredenler 

BAD'YOLIN dit macunu ağızdan giren bütün 
hastalık mikroplarını 1

/ 0 85 imha eder. 

~~ Doktor • Operalar ~~ 

ABMIT IOJBADDIB 
Son Posta Matbaaaa 

Sahibi: Alt Ekrem Dolum, kadın hastalıkları 
Birinci aınıt mUteh•••••• 

Kadıköy, Moda caddesi No. 100/64 

~--------·" ------~ (6142)--

~ N~fl'lyat MGdürii: Hclil Ut& 

• 
lstanbul vo Trak a Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sablmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci iıtasyonunda veya depolanmızda araba 

;~:ı~m !:!~~J: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 K•0•••r • 
• 

Ancak en aı bet vagon ..-keri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıier bedelin yUzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal ıönderilir. 

' Depod-a itihare.. bütün masraflar vt mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gônderenler için sigorta ihtiyari olduğu · gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelini~ tamamını peşin ödeyenıer vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

~.dr1:s: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü il akı/ Han. No. 40 • 30 
T...;lgraf adresi: İstaalial, leker Telefon No. 24470. 

A O M 
Bugün alacağınız bir otomobil veya 

kamyon size beda~• kalabilir. 

Acentelerimiz bunun nud kabil olduğunu ıize izah 
etmeğe amadedir. 

Bir otomobil veya kamyoa almak fikrinde iaeniz evvel• 
F O R D'lan glriln ve ikramiyeli sabtlarimız hakkindı 
acentalanmızdan izalıat meyiniz. Mllsabakaya iftiraL 
müddeti 31 Teırinienel 93S de hitam buluyor. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. lstanbul 

~------------· l•la11bulda tik dete olarak 
Galataeareyda 

KABAR: BOZIQJABDA 
Williams - Atraksiyon 

REVO 20 ARTiST 
Akrobatlar yıldızı 

• 
iNDE BANA .. 

~ Ebussuut caddesinde HalU Sezal 

B A B v O L A ve ma~enl eşya 
• fabrıkaınun 

mamulab, Galatasaray Yerll Mallar sergisinde 20 No. h 
salonda tqJıir e~. Sel](İ münuebetile fiatlarda tenzilat. 

(6046) 

Giyinmek için tam manasile tasarruf-lkhsat-Ucuzluk 

· • O raya b·r ta 
il 

1 ım 

Elbiselik Kumaş I 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Oç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmişt . 

20 lngiliz numarasına kadar pamuk iplikleri; 
90 santim geniıliğine kadar ince, kalın kapot bezleri • Muhtelif 
örtülükler - Perdelikler • Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Measacat 
Fabrikasına 

veya her yerde Z İ R A A T BAN KAL AR 1 N A müracaat ediniz. 
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