
Yeni Bir Mesele Daha 

Alaturka Güreş Usulünün 
Kaldırılması isteniyor 

Şehrimizde Beynelmilel Bir Alafıranga 
Güreş Müsabakası Yapılacak 

Maruf •lafıranga gUrefçllerlmlz bir •rada 
Mevsuk olarak haber aldığı- darlar bu raporun ne ıuretle kar-

mn:a göre, memleketimizde yai tılanacağını ılmdiden keıtireme-
ıUrUJmek •uretile yapılan alaturka mekJe beraber, memleketimizde bu-
gUreıin terk edilmesi için bir gftn bile cihan pehlivanlığı unvanını 
rapor bazırlanmıthr. Bu raporu kazanan alaturka gftreşçiler bu-
Tnrkiye göreı F ederaıyoau aza• lunduğuna, geçen mene Ankara' da 
smdan bir zat yazmııtar. Rapor ve ıebrimiıde yapılan yağ gllreı· 
yakanda idman Cemiyetleri ittifaka lerlnin mlihim neticeler verdiğine 
Umumi Merkezine g6nderilecek- itu•t edilmektedir. 
tir. Raporda alaturka gtıreı u•u- Diğer taraftan bize Yerilen 
IOnden vazgeçilmeıl, bunun yerine mal6mata göre lıtanbul'da ber 
alafranga gtlreı yapılması iıtenil- nelmilel btıyük bir alafranga gO-
mekte, bu hususta birtakım ıe- .ret mDsabakaJan tertip edilmesi 
bepler de göıterilmektedir. Alika- ( Dnamı 9 uncu Ayfada } 
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Ramazan Ünümüzdeki 
Perşembe Günü Başlıyor 

---
Evkaf idaresi Bütün Camilere Hasır, 

Mum Ve Zeytinyağı Dağıth 

DUn camilerine levazım alan kayyumlar 
MUftUlUğOn tebliğine göre 

Ramazan perşembe gUnU başla
maktadır. Evkaf MUdiirlUğU ha
ıırbldara hararetle devam etmek· 
tedir. Dün Evkafın Yenicamideki 
levazım deposundan biltün cami· 
lere yağ, mum, ampul, sUpUrge, 
ha11r ve snire tavzi edilmiştir. 

Hayrat hademesi bugünden iti· 
baren bütiln camileri temizliye· 
cekler, sobalanm kuracaklardır. 
Ayrıca (23) camide de. mukabele 
okunacaktır. Mukabele okunacak 
camiler şunlardır : 

Yenicami, Fatih, Beyazıt, Aya· 
•ofya, yeraltı, Sinanpaşa, Atikali 

Paşa, (Eyüp ) Sultanahmet, Bey· 
lerbeyi, Şehzadebaşı, Nuruoıma· 
niye, Dolmabahçe, Arap camii, 
Hırkaişerif, Damat İbrahim Paşa, 
Mercan, Türk Ali, Kılıçali Paşa, 
Sultan Selim, Hekim oğlu Ali 
Paşa, EmirgAn. 

Muhtelif camilerde Türkçe mah
yalarda kurulacaktır. Esasen ta· 
sarruf haftası dolayısile Beyazit, 
Yenicami ve Dolmabahçe minare
lerinin mahyaları hazırlanmıştır. 
Ramazanın ilk gününden iti· 
baren bUtUn camilerde ayni 
zamanda Türkçe ezan ve kametia 
bqlıy.acagı tahmin edilmektedir. 

Sanayiin inkişafı. için 
Yeni Kararlar Veriliyor 

Bir M yon Liralık Muafiyet .istenecek 
Ankara., 28 (ttu•u•I) - ÖlrenHdlllne ...... llltlllllnl. telmt a.na,aln Uerlameel için bir 

lktı••t Yeklletl hariçte ticari mUn•••bell•rl- miktar mu•IJ... ... ... lhllJllÇ ...... oldutunu 
mızın kuvvettenmeal yolundekl mUhlm me.. ..•lerınlt8r. Bunu nazarıdlkllate illan ika ... 
.. leler ara•ınd• memleket aan ayUnln lnkl .. 11 VelkA... BG,Uk Millet Mecllalne mGr•caal 
hakkında çok eaeah tedblrle r Uzerlne yU- ed .... k lllr mllyon llraya J•kın bir muafiyet 
rUmly• baflamı,ıır. Yekllet T1Jrk sanayllnln lalaltlnd b 1 ldlr Dil clhetle 111 memleket ihtiyacını kornmaaı ve daha ziyade e u unac• • er n • 
lnklf•f •lmeaı için yapllmaeı 18zımgelen lflerl kıaım fabrlkacllar memleket ..... ,11 lpa 
teablt etmektedar. Bu aahada ilk nazarıdikkati flddetle llzım olan bazı iptidai mad.._..... 
celbeden meaw '• gUmrUK muafiyeti olmuttur. aat gUmrUk reamlnln •zaHılmaeını llerl ellr-
Evvelc• aanaylln tef vlk edllmeal için (750) bin mektedlrler. Yekllat bu meaeıert de l8tklk 
Hrallk gUmrUk muafiyeti kabul olunmuf ve etmektedlf'. Bundan bafka lktleat Yekaletl 
bu miktar bir kısım fabrlkalara tevzi edllmlftl. lhtlr•c• ıDre yeni fabrlkalar açllmaaı m• 
Yapllan •on •-tklkat. bu muafiyet hlsaeslnln •el-ini de ıBz llnUnde Dulundurmakladır. 

Hayır Sevenler 
Koca Mehmed'e 

/iküz Aldılar 

Koca Mehmet 

Birkaç glln enel çok çal11kan 
•e azimklr bir Yatandaıtan bah
setmiştik. Bu yazımızda Pulatlının 
Kuşçu k&yilnden Koca Mehmet 
iıminc)e fakir bir vatandaım çift 
ökilzllnden birinin &ld6ğnnU, fak at 
yeniıini alamadığı için tek ökllzile 
birlikte 1&ban ıDrdUiünO yaz· 
matlık. 

Bu neıriyatamııın uyandırdığı 
alaka Oıerine Cağaloğlunda Mol
lafenarl caddesinde 31 numaralı 
Maarif Kıraathaneıl sahibi ibra· 
him Bey, bu çalııkan vatandaşa 
bir 6kllz alması için para top
lamışbr. Hayır sahibi vatandaşların 
verdikleri altı )'llz on kurut 
belki bir öküz almıya k4fi gelmi· 
yecektir. Fakat onların yükıek 
alAkalannı ve hayır perverliklerini 
g6stermeıi itibarile çok kıymet· 
lidir. Bu para gazetemiz vnııtaıile 
koca Mehmed'in adresine gönde• 
rilecektir. Koca Mehmed'e mua
venette bulunan hayırperverlere 
teşekkürler ederiz. 

Bir Miras İşi 
Car Ailesine Mensup Bir 

Kadın Dava A.çh 
Varşova 24 ( A.A ) - Müte

veffa Rus Çara ikinci Nikolanın 
biraderi Grandük Mişelin dul 
karısı kocasmdan kalan ve kıymeti 
45 milyon frank tutan bir çiftliğin 
kendisine ait olduğu iddiasile 
mahkemeye milracaat etmiştir. 

Antebin Kurtuluşunun YlldönUmU 
Gaziantep'in kurtulutunun l lin

cı yıld&nilmO buıllD 6iledea 
ıonra Mat 15 te HalkeYinde 
teı'lt edilecektir. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetle 

Amerika Bahriyesinde 
Bir Vesika Hırsızlığı 

-29- Yazan: Berndor/ 
Kısa Bir Huliaa 

Amerikadaa Japoa •••1-'111 
bpıdıf8n etmek lçla ,..._ 
•iıliy• ıan ~rpaa laal17d 
Japon1aaın ••dlıeıial u1aaclırmı" 
JGıbaıı 0..klJl NeYJorka ılD-
dererek leap .... faallJetl p 
.... ......... 's• 0-W. ~ 
rlkada .-ıı im cae• ı•••k..a 
lr.urmat. IMa iti• ..... 8altri1e 
Nezareti umumi kltlblnla daktl
loıunu satın almlfbr. AJr1ca 
Dora Ye Tomu atb ld ... lff de 
Otaklnla emrlacleclirl•. ......,. 
Nezaretinde olu ..... Bett, 
lıimli daktilo YU&tull• o..Jd,. 
intikal etmektedir. 

Tomu, tam OD bet ,00. 
Betty' den iltecliğl ilim llate.ı.t 
bekledi. Çlnkll Bahriye Neza
retinde yapılacak içtimadan iltl
fade ederek daktilo tarafından 
kopyesi çıkanlacak olan lilteyi 
baıka bir zaman ele pçlrmek 
mümkün olmuyordu. Beklenen 
toplantı ile hllA yapdmamıfb. 
Bu bekleme Tomaeıa eialrlerial 
gerdiği kadar Betty'lyl de feaa 
halde llz6yor, stıaler geçtikçe 
heyecanlanıyor ve korkuya tutu
luyordu. Bir an relcll ki daktilo 
bu işi yapamıyacağlnı 16yledL 

Fakat Tomu'aa nuibat •• 

Tomaa 

t• aellileri, kaybolaa aotukkaahla
paı tekrar iade etti. Nihayet. 
toplanb ,anı gelip çatb. Gizli 
komite reiel umumi kltlbl nez
dine çatırda " ana boyla ı&
r&ımeler oldu. Fakat Bett, ıçia 
bu fanattan istifade etmek mlm
ktln olmada. Çlnkl umumi katip 

( De•amı 8 lael aa,fada t 

Büyük Şair Fikret için 

GalataArar talaM AkaMaiıl tarafından merhum TeYlj!s Flluet'la ha· 
tiraeıaı taslı iti• dla .. ktepte •&r ihtifal tertip edildL mtlfale eski ft 
reni •dip ye J:1•le llile&' ... at pldU.r, nutuklar 11,ı..ıı.u. FlkNt'la 
wlerl •• Reall.la •ttfald• bir iatlbadar. 





~-----------------------........ r 

Kızlan mızın 

Niçin 
• 

Münderecatunızın çoklu
ğundan dercedilememiş-

tir. ~ Sesi Çıkmıyor i1 ._ _______________ ·-
----------------

Gtnçlerin z.amamn mühim 
meseleleri hakkında du,uncelerini 
anlamak Uzere açhğımıı ankete 
genç bızlarınuz. hemen de i!tİrak 
etmediler. Ş•mdiye lcadar çıkan 
cevaplar içinde yalnız bir genç 
kızın mektubuna tesadUf ettik. 
Bu kıı da uallere ııayet toptan 
cevap veriyordu. 

Genç kızlarımıı n bu lAkaydisl 
1 b l d 1 - Yola çıkan bir gemi kendi dikkatimizi celbetti. ıtan u a-

rftlfünunundan çıkmış veya henU:ı •İne muayyen bir hedef çızar. Rota-

2 Hayata atalan her adam da 
kendıılne varacatı muayyen bir 

3 - Pllnaız ve puıulaaı:ı h<ı yat, 
denizde kend •ini dalga ların mukad-

tehsilde bulunan bir iki genç sını ona rl>re tanıdın eder, pusula-
kn.la konutluk, keıadilerini ankete ıını ona a-Dre takip eder ve taıır· 

gaye tayin et.r1lıye, rotuıııı ona gö ·• 
çl:ımiye Ye puauluını ona ~<Sre 
takibe meeburdur. 

deratına tulım etmi, ıorııtri Lir 
ır•miye ben•er. Hiçbir ~ün bir yere 
varamaz. ı D d l makaııun iıtediği mahalle varır. 

lttirake letvik ettiK. ll9Un il er, c-c========~=---,,===-
kızardılar. Söyliyccek bir şeylr-ri 
olmıyan kimseler gibi omuzlaranı 
•ilktiler ve itizar ettiler. Sorduk: 

- Niçin cevap vermekten 
çekiniyorsunuz? 

İçlerinden biri bize ıu izahata 
verdi : . 

- "Efendim, dedi, ben birkaç 
deh cevap vermeği düıOndOm. 
Fakat her defa11nda kalemim 
elimde kaldı. Bir türlU dUıUndllk· 
lerimi kiğıda dökemedim. Bu 
cesaretsi·zliğimiz.l maıur görUnllı. 
Biıler henüz fikir hayatında hor· 
kes öntınde aöz söylemlye ve 
mOtalea beyan etmiye ah9madık. 
Yanlı~ bir ıey ıöylemekten kor· 
kuyoruı. Adeta meclise ahşma· 
nııt bir insanın kürsüye çıkıp 
konf er anı vermlye mecbur olması 
sribi sıkılıp UılllUyoruz. Onun için 
bu ankete cevap vermiye de ce
Hret edemiyoruL,, 

Bir arkadaı kUçük hammın 
bu mUtaleasını fU vakıa ile teyit 
etli: 

- "Geçen gUn, dedi, Halk 
Evinde Yeni Türk Mecmuası hak
kuıda iÖrDımek llzere bir toplantı 
yap lmııtı. Bir teaadUf eteri b.u 
içtimada ben de bulundum. İçli· 
mada beı kadar hanım vardı. 
lkl aaat kadar mecmua etrafın
da muhtelif meaeleler konuıuldu. 
F alcat bu iki aaat içinde hamm• 
lardan hiçbiri bahse karıımadı 
Ye mlltalea beyanına kalkıt
mıdı.,, 

Demelr ki kıılarımıı hala mu· 
ayyen bir fikir ve kanaat aabibi 
değildirler. Demek ki DarUlfUnun 
onlardan an'anenin izlerini sile-
miyor. • 

Kızlarımızın bu cesaretıidiii· 
nin muhtelif aebeplerl •ardır. 

1 - Kızlarımız, batta DarOI· 
fUnun tabıill gören kızlarımız 
memleket "'e cemiyet meaelelerile 
metgul olmuyorlar. Onlar kabuk· 
lara içinde yaııyan knçnk hod
ılmlar gibi, bili kendi içlerinde 
yaııyorlar. Muhitlerile, dtlnya ile 
a1lkadar olamıyorlar. 

2 - Fikri meseleler onlara 
çok mllcerret geliyor. DarOlfllnun 
tahıiliui bir nevi lise tahıili gibi 
yapıyor, kafalarmı kitapların 
Htırlarmdan harice çıkarmıyorlar. 

3 - Kızlarımız gazete ve 
mecmua okumıyor, ne dahilde, 
ne do bar:çteki fikir cereyanlarını 
takip etmiyorlar. 

4 - Eski nealin telkinlerin
den ve muhafaıakAr terbiyeıinden 
kendilerini kurtaramıyorlar. 

l9to bizce genç kızlarımızın 
fikir meselelerindeki l kaydilerinin 
Hbepleri aıağı yukarı bunlard1r. 

M. Matsuoka 
Japonyanm Akvam Cemiye· 

tindeki murahhaaı M. Matauoka' 
nın buıftn Cenevreden ıehrimize 
plmHİ beklenmektedir. 

Bono Meselesi 
Gayrimftbadil bonolar~ Uıerin· 

de bazı kimselerin horsa oyunu 
yaptaklara, bu yUxdeo bonolar 
elden çıkmadığı için ikinci bono
ların verilmesine imkan kalmadığı 
aöylenmektedir. 

Ali Rana Bey 
Şehrimiçde bulunan fnbiaarlar 

Vekili tetkikatına devam etmek
tedir. Vekil B. birkaç ınn daha 
burada kalacaklar. 

• SON 4 TELGRAF HABERLER/ 
J ......................................................... .-em•• .. 11111 ..... ~·----·~:swmır.ı ...... F.11• 

Fırat Kenarında Bir Facia 
Meçhul Haydutlar Bir İhtiyara Otuz 

Lira için işkence Yaptılar 
Malatya (Huıuıt) - Fırat nehri kıyısında oturan 

Tatralı HllyUkU köylü Abit oğullarından Ali oğlu 
Mehmet ağa çoluğu ve çocuğu ile kulUbelerinde 
otururlarken yol amelelerlnden Jki genç kulübeye 
gelerek: 

'
1 Yol ortasında kaldık, bizl bu a-ec• kulübende 

misafir et,, demİ.flerdir. 
ihtiyar Mehmet ağa kulübenin miıafirlığe 

mtıHit olmadığmı ıöylemiı Ye bu iki yolcuyu 
ci•ardaki köye kadar götürmeyi teklif etmiş, fakat 

1 
daha teklifini bitirmeden yolcularan teca•UıUne 
maruz kalmıştır. Bu iki genç yolcu, tabancalarile 
ihtiyara tehdit ederek ve oğlu Ue kızını kollarmdaa 
ataca asıp itkence yaparak ihtiyardan para 

iıtemitler, yok cevabını alınca ocakta ısıttıkları 
demir şiılerle ıavalh ihtiyarı 8 - 9 yerinden 
ıiılemiıler, otuı lira kadar para alıp kaçmıtlardar. 
HAdiaenia tahikkine Müddeiumumilik yaz'ıyet 
etmiıtir. 

Yeni Kazanç Vergisi Liyihası Son 
Ve Kat'i Şeklini Aldı 

Ankara, 25 ( Huıuıl ) - Bütçe Encümeni yeni 
ka1anç vergiıi kanun llyihuı üzerindeki t~tkikabnı 
ikmal etmittir. Encümen llyihada baıı tadilit yap
mıı, ecıacılaran defter tutma uıulllnU kaldırarak 
maktu vergi uıulllnD koymuf, Doktorlar da feykalAde 
llıteden çıkaralmııtır. Nufuau on binden apğı olan 

kasabalardaki doktorlar kazanç Yerıiainden •uaf tu
tulmuılardır. Gayri aafl varidatı iki bin liradan yukarı 
olan mlleueaeler beyanname vereceklerdir. Kazan9 
temyiz Ye itiraı komiıyonlan relaleriai Adliye Ve-
kaleti intihap edecektir. Kanun bir h11irandan 
itibaren tatbik edilecektir. 

~~----~~~~~ 

M. Çaldaris Türk Heyeti 
Türk - Yunan Dostluğunn Yunan 
Göz Önünde Bulunduruyor Hariciyesinde 

Atina, 25 ( Hususi ) - Ana· . , H . 
dolu harekltına ait tefrikalar Atın•, 25 ( uauaı)- Yunan 

A T . k Hariciye Naxırı M. Ralliı takat 
Yazao gaıetelere hükumet ür - k leı·ı aktetm k · · b • mu ave e ıçm uraya 
Yunan doıtluğunu naıarı dıkkate gelen TOrk murahhaoları Cemal 
alarak bu tefrikalara devam olun· ve Vehbi Beyleri ~.ıl:.JI etmiştir. 
mamaamı laniye etmiıtir. Batvekll MOlikatta Türkiye Sefiri Eniı B. 
M. Çaldariı bu tavsiyeye riayet edil· de haz r bolunmuıtur. 
mediği takdirde başka tedbirler 
alacağına bildir&0içtir. 

Borç Meselesi 
Yunanistan Borcunun Üçte 

Birini Veriyor 
Atina, 25 (Huıuıi) - Yunan 

bUkt\meti lipıaadt kudretsizliği 
ileri ıllrerek borç tak.itlerinin 
ancak Oçte birini ödemiye karar· 
vermiı •e keyfiyeti ecnebi ala
caklılara bildirmiıtir. İngiliz ala· 
cakhları bu teklifi kabul etme
mltlerdir. 

Bakaya Vergiler 
Tasfiye Edilecek 

Ankara, 24 - Maliy• Vekil· 
Jeti geçen senelerden adenmeyip 
kalam bakaya vergilerin tamamen 
taafiyeai için bir kanun llyihası 
hazırlamaktadır. ----

Ölüm Cezası 
Ankıtra, 25 (Huauıi) - Millet 

Mecıiıi Siverekli Kirkor oğlu Ka· 
rabet iıminde biri hakkında •e

rilen 61Um ceusını taadik etmiştir. 
= 

JSTER iNAN, iSTER 

1 Gümrükler 
Cenup Gümrüklerinde Ye

ni Teşki~it Yapılacak 

Ankara, 25 (Huauıi) - Güm
rük vo lnhi1&rlar VekAletinin 
yeni bütçesi ha:ı: rlanmaktadır. 
Yeni bütçeye cenup gümrükle
rinde yeni teşkilit yapılması için 
tahsisat konmu,tur. Mardin, Urfa 
ve Antep gümrUkleri hudut civa· 
rma nakledilecek, bu hanlidc 
gUmrUk bina ve ambarları yapı· 

lacakt r. 

Yeni Ölçüler 
Bir Sene Tehiri Hakkında
ki Layiha M. Meclisinde 

Ankara, 25 (Huauıi) - Ôlçn
ler kanununun bir ıeoe mUddctle 
tehiri hakkındaki kanun llyihası 
Ve1'iller Heyetince kabul edif. 
mittir. LAyiha Meclise aevkedi· 
lecektir. 

iNANMA! 
Düyunuu numiye binası Hnelerden brri bot duru: 

yor. Burasmı ne Belediye, ne Hük(ıınct be1~imı~dı, 
ne de DeYlet Bartkası almaya yanattı. O güze.anı bına 
ber bot bına ıibi, tedricen çürüyüp ıidiyor. 

İçiııdeki nıefrutab da oldutu lf•bi duruyor. OrtahQ'ı 
bot bulan ••çanlar hahıara musallat olmutlar birtakım 
halıları kemirip harap etmişler. Bunun üzerıne D.f. 

terdarhk farelerle rnücftdele için bet kedi alm19, 
bunlara haftada dört liralık dQ'er Yermi9. Kediler 
ciıer tabaiaatları muntazam Yerild ıkçe va'lıfe1erınl 

yapmı:tlar, ortah~ı fareden teınizlemitler. Fakat son 
zamanlarda tahaiut1arı kce.lmlt fareler de vaı.ıfelerini 
ihmale l>atlarnı,lar. 

STER NAN. /STER iNAN Mı 

-'"'=----- -="""""-------
Garp Musikisi 

Bundan Sonra Sark Mu
sikisi Öğretilmiyecek 
Türk musikisi hakk nda beya· 

natla bulunan Falih R fkı Bey 
bu husu•ita kat't karaım verildi~ 
ğiııi, Tiirk çocuklanna bundan 
sonra yalmı garp musikisi öir~ 
tileceğini söylemiştir. 

Kanlı Düğün 
lzmir, 25 ( Husuıi ) - Ay· 

drna merbut Kocarlı nabiyesmde 
Tavaslı Abdullah Efendinin dli
ğünli yapılırken bir cinayet ol· 
muş, Faik isminde bir genç kıı· 
kaoçhk yüxUnden öldtırOlınUıtnr. 
Cin ıyeti yapan adam ıelinin 

kardCJi Ahmettir. 

r~ahmut Saım Tutuldu 
Kendisine Mektebi harbiye 

mUdürll süıünU vererek tarihi a1-
kerl ıatmak bahanHile 6tekinl 
berikini dolaodırao Mahmut Sa· 
imle ortağı Avram yakalanmı.

lardır. 
• 

Dil işleri 
Şehrimizde Dil Seferber

liğine Başlanıyor 
1ıtanbul Maarif mUdürlilğll. 

ıös derleme talimatnameıi mu-
cibioce harekete geçilmesi hakkın· 
da faaliyette bulunmaktadır. la-
tanbu1 söz derleme heyeti relai 
Vali Muhiddin Bey Ankaraden 
d&nUnce hey' et ilk içtimaını ya
pacaktır. Maarif rnlifettitleri der
leme faaliyetini muntanmf'n tef-
tiı edecekle·dir. -----Erenköyunae 

Erenköy liıesinde hade neler 
lnımmda bir yımgm çıkm ş, der· 
hal ı&ndOrl\tmo,tOr. 

Yine Mızıkçılık! 
Rıht m Şirketı, eldeki, moka· 

nle mucibince Sirk~ci ve Galata 
rıhtımlarmı esaslı ~ekiıde tamir 
ettirmek mecburiyetindedir. Fakat 
tirlcet bu tartlara da riayet 
etmediği için ,UmrUk ldareai 
tirketi mahkemeye Yermiıtir. 

Mecliste Tatil 
Ankara 25 (Husuai) - Mill•t 

Meclisinin perşembe günkll içti
nıaında tııbat nihayetine kadar 
devam edecek olan bir d•we 
tatili yapma• muhtemeldir. 

Yeni ihbarlar 
Viliycte aon gllolerde bau 

kimıelerin eli::ıde btlk6mete ait 
emlAk bulunduğu ihbar edilmiftir. 

Şenlik Y ~pılacak 
T erkoıun Belediyeye devredil

ji gl\n tehrimiıde t .. 'it merasimi 
yapılacaktır. 

Avrupadan 
Fidan 
Getirtıligor 

Ziraat Veklletinin mOaaade.t 
tartile hariçten damıılak fidan 
ve aiaçların ithali ıerbeat 
bırakılmıştır. Bugünler, aiaç dik· 
me mevıimi olduğu için birçok 
bahçeciler ve bağcılar Villyet Zira 
at MildilrltiğOne mGracaat ederek 
Avrupadan fidan ıetirtmelerl 
için müsaade iıtemiılerdir. Ziraat 
rnüdOrlüğU bu iıtidaları Ziraat 
V ek Aletine a-öndermektedir. Ve
kllet timdiye kadar birçok kin .. 
aelero fidan ve ağaç ita.li &çia 
mtıaaade ••rmlftir. 





25 KAnuaue••el 

(Siyaset Alemi 

Yeni Fransız 
v binesinin 
r gramı 

Amerik ' 

1( ı Gönül İşleri 
J 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

b k Her yo kabinu nin Harbl)e 
~ rı Ye sabık aoaya iat 1neb'uıu 

Pot B okur tarafından tetkıl 
n renl Frantıı ltabineal, iki 
mtıb uun meclı•inde prorramına 

• Yeni kablnenha prowramana 
ç d n evvel e•kl kabinenin çe• 
1 e ebep ~r.nl lılr daha röıden 

eç r ek. •uiyetl aalanuya yardım 
ec ~1 İçır faydala addolunabilir. 

uzvelt''n 
Devletlerle G H 

' 
•• 

e 
w• 

cegı 

orçlu 
·yleniyor 

.. Tanııtığam kızla HYiftiifml:s 
,nalerde, kız hemen herıUo bana 
mektup yazar, bir an enel e..
lenmemlzl, akıl takdirde intihar 
edecej'ini ıöylerdL Bir mOddet 
ehemmiyet vermedim. Nihayet 
tehliJreyi hi11ettim. Kızı annufn. 
den istedim. Annemin bu izdi
vaca muYafakatl tartile razı olda. 
Bir mOddet annem bu it• mub .. 
lefet ettL Sonra uzua mDddet 
utraıtam. 

M. Heriyo, ndeal IS lcln•nu .... 
Ycı!de ~l"lea Fr11nH1u11 Amerlk•J• 
bo ç akıl inin cUenmeme1I fl&erlna 
llif etmi4tJ. Doğruaunu a3ylemek 
tbımıelirH FranH, borcunu kat•ı 
ur tto ödemek i•temlyor deA-ildL 

F k t borç ar meaelHinia eeaah 
• r tt hal l f~ia bir konferr nı 
top anmaaı ıartile bu tak.aiti Y r-

·y razı ıdL 

A rit.a, f nrlltere'nln bu b ı ata 
ay en yaptatı itiraza ret c ı 
Yerınce, Franıa Meb'uHn Mec '•ı. 
tart.ıı tediyenin dotru olmıyacatına 
ilk. ttl, takaitln nrilmemealne 

k rar vordL Bu brar, Heri10 luıbf. 
ncuılnl d6ıOrdG. Çilnkl M. tlerlyo 
aks t"n verllmeal l6ıumuna kanidl. 
m rika'nıo i.erl ıürDJecek ihtiraz! 

kaydı reddetmealne ehemmiyet ver
miyordu. Çuakl 4 martta nzif•ıi 
biten buwfiak41 Amerika hOkilmet 

e in. kendlain pek yakında la• 
lhllf edebilecek diter bir bOlcO et 

h•yeU hHctbına herhangi bir ıHı 
., rmeılncs imkin •örmGyordu. Gele• 

k hukih d bu huıuıta anlaım• a 
nıı mua blle bu takıitl yanmıt 

dde ek vcı ancalc o :&amaıa Ame• 
k le bu l>ıauil Ozerınde çekiımfye 

ar af tardı. 

Bu olmadıı yerinden ayrıldı. fklnct 
fa yıne kaı ine tqkillne memur edil· 
ek ndi, f kat kabul etmedi. Zira, 

el ı He ar a ndald fakir f11r ını 
tnıiye imk n yoktu. Bu n:dfe, 
eııai arka Af arından ye istifa 

k b"n n'n Dahil ye Naz rı M. 
' tek if edi dL M. Herıyonun 

zır ınfııtile ab n ye lşt rakinl to• 
hı demeyi.1ce o da bu ıtl Ozerlne 

almada. lıL Po Boakur yaz fe batına 
ağmldı. Sabık kabinenin Harbiye 

z r olan ve so yııılu fır 1•ll• araıı 
~ık bulunan M. Bonkur, l\t Heriyo 

dahil o!m:ıdığ'ı bilde aynen onun 
kabl 11 be .zer bir kn ine teıkU 
etti. Dun okuduğu programda iıe o 

abln nin bü un daYaların1 benimı' r, 
fakat borçlar me1eleainin hallini • 
Ruzvelt'ın İf batana Jrelmulne bara• 
Juyor. 

Franaayı lual eden meseleler 
., .. oda. bundan baıka bir de ıllih 
lahdıdı Ye bu Ç• meaele•I Yardır. 
Sıl hlann tahd dl ifnc4e. konferan1a 
on verılen proje-, blxxat Pol Bon• 
ur'undur. Bu it barla bu nhada da 
eğ'ı klik olmlyacakhr. Ger ye bDt· 

f• meHlcs kalıyor. 
Fransa bütçeai aç ktır Bu açık 

Nevyork 24 - M. Runelt'io 1 
Anupada blr seyahate çıkacağı 
ıöylenmektedir. Ru:nelt'in yakın
lan bu habere pek ihtimal ver
memektedirler. Bununla beraber 
M. Runelt'in Fraua, lngiltere, 
Almanya 'yi ziyaret edeceji. biJ.. 
h&1aa harp borçlan, Layton ra• 
poru ve tahdidi tealibat meıelesi 
etrafında müzakerelerde buluna-
c ğı tahmin edilmektedir. Ni-
york Taymı gazete.ı A nupa. 
şimdi Ruzvelt'in vazifesi bqma 
gelmesini bekllyorf demektedir. 

Paria 24 - F ran11s ıazet .. 
leri, Hu•er • Runelt ibtillfını 
dikkatle takip etmekte ve Ame· 
rika Rei icUmhuru M. Runolt 
iktidar meYkline ıelmeden ne 
harp borçları meaele1inin, ne de 
FranJız • Amerikan ihtilAfımn 
halledilemiyecegini yazmaktadır
lar. Gazeteler, harp borçlarım 
vermemek karanna aadık kal· 
makla beraber bir Franaaz • Ame
rikan ibtilAfanın bir an evvel 
b lledilmesini •e müzakerata ~ 
ri-ıilme0ini istemektedirler. 

6ir Oo;andırJCI 
Parla, 24 - Ceu mahkeme.1, 

altın imal ~debileceğl lddiasanda 
bu unun Lchiıtanlı milhendlı kimya• 
ker Dunı owı 1

1yi dolandırıcıhk •• 
emn yeti ui atlmal cıl mil~ mah m 
etmlttfr. 

borç yap lm kama kapanmak Iıte
n yor. ti riyo hukume.I, bunun için 
rue ur ma ılarından tenzillt yap• 

ı dil" nüyor, fakat ek*erıy t ne 
dayandııtı soayftlıstlerfo "hayır" ce
v ıJe k rtıla,ıyordu. Bu bahiı üze• 
r i e vuiye ı t hl keli idi. M. Bo ı• 

ur, kabı ea ne maliye nazırı atfatılo 
1\-L Seronu aldı. .Bu zat, eıld ~abino • 
nan tanı hnreketini taavip eder. liu 
it bar ile yeni hükü nelin bütçe nıe• 
ae esinde ıoıyallstlerle muarız ha· 
Jlnde kalmuı ve düfmeıı çok mOm• 
kOndOr. Ta ki l:athhareketlnl det f• 
ti ıin. Şu halde, dun okunan pro
gram, yeni hükumet:n eaki hıll!uıne. 
ten farkaız oldutunu bize, reaıut bir 
auret•e anlatmaktan ba4ka bir feye 
yaramamıştır. - Süreyya 

TEFRiKA NUMARASI: 32 

• • CEP E GiBiSi 
' M l L L 1 R O M A N ,, 

Muharııri: Barlıan Calıit 

Gönlll olsun diye bir.im Levazım Diltüba H. ona meıeaini 
İkinci Şube MüdUrline öyledim, uHttu 
bana al>odu, bir t y yaparız, - Size t•ııyorum Faruk B. 
dedi. dedL Sixden iıtifade ediyorlar 

Üç glln sonra hayretler içinde da ıizin kendinize faydanız do-
lcaldun. Bizim çocuğa ldarel Mab• konmuyor 
uaa fabrika ar nın MlıteabhiUiğ'nl - Beuim n~den lttifade 

Termitler. lık it olan on bin lira- ed~cekler. Vak 1 ilk defa Berline 
Jık çiYI Ye balat Iİpariı etmitler. ıiderkeo birkaç mlibinı yatlı 

Biobata Faruk ailldD: teklif karı aanda kaldım. Fakat 
- Peki çocuk bunları nereden fiddetle reddettim. Hatta aizin 

bulacak 1 8. Ef. de beni bir iki kere tec:-
Bulmaya ltllum 1ok. Bu rDbe •ttL Bu, abıkanbk Te ka· 

fin ::aten ıayeal yar. Bizim Ni- rakter meaelesi hanımefeadL 
yaz:l onlardan ucu alıp, idareye - Sizin elioiıdeki f,ra.tttan 
devrediyor. Arada bir iki bio lira latifade etmemeniz. böyle fırsat 
komiayoıı. ar•JIP bularak zengin olanların 

Binbqı Faruk aa acı ıtıldll: qine engel olabilir mi 1 
- Kazandırmak.. TOccar tabii - Hayır.. benim olmam. 

kira ı alıyor. Komlİyona da çakı· kendi terefime aiL 
yor, arada bOkCUnet aldatılıyor. - Peki hayatta fır1atlar 

Ve asabiyetle lcıdehlnl aonuaa biribirini koYalamaz.. Harp niba-
adar bOfaltb ı . yet relip ıeçid bir hldi1edir. 

Bb yapmadıtımıEla ka- Yana 6bllrg0n berıey yoluna 
iaLm 

r a lannın folnde 
b r c Noel> baba çıkıyor Te 

Hem kızı• babu1nı, hem 
annemi kandırdım. Fakat ba 
defa da, heni tehdit eden kızı• 
beaimlo eylenmek ı.temedi§inl 
&ğre!ldlm. Halbuki hu defa ela 
ben kıza tlddetJe .eY1Di1e laqla
mıfbm. Bu YUiyet beni alta.t 
etti ne 7apacatımı Pfll'dım." 

Aakaraı Mana 

Ojlurn. Yuiyeti kızın anuma 
anlat. Evlenmenize taraftar ol
duğu için kızını ula bir imti
hana tabi tutar ve onu yola ıe
tirir. Bu iıte onun anneıl aenia 
•n kuv•etli mUttefikindır. Bir ta-
raftan da kwn uzaldqmuıma 
aebeplerinl arqbr. Eier beraber 

an - lngi iz htıliifı 
yaıamanıza mani olacak ıebep
Jere iıtinat ediyoraa o •akit 
bu işten vugeç. 

* Maotıa•da E. K. K Beye: 

a edil cek Mi? Yaptığınız glloab bDyDktlr. 
Fakat kızı almaktan bqka çare 
yoktur. Madem ki sizin aileniz 
kabul etmiyor, o halde kına 
evine içgllveyai fı'lrerıiniz Falnt 

sa 1 arasındaki 
erin 1$ Klnunuaanlden 
eği nm dindedir. lran 

dlıye n ıra ırza Ali Ekber 
Han ile Mirza Hnseyin o tarihte 
C ::ıovrcy ı;.e m"'' ı bel 1 niyor. 

Bu zevat, kon eyde lran nok
t i nazar nı müdafaa edecekler· 

ir. L gilterc hlikümetinio husust 
•• 

Hi lercilerin Bir Suikastı 
Vl ana 24 - Don bir tasarruf 

a ~ı b naama a-öz Y•tı dlUıtürücü 
srax era t arruz edilmiıtir, içerlaind• 
b l.ın n ar kapıları, pençereleri lı:ıra• 
rak knçmıtlardır. Maakell itfaiye 
efradı nnta itorlarla hu·ayı değ~· 
t rm ı erdir, ıu kııatin Hıtlerciler ta• 
rafından yapıldı}'ı r.annedilmektedir. 

binbaşı olarak kalacak değil 
misiniz? 

- Pek tabıt 1 
- Acaba o zaman bugnnkü 

flkirlermize f&lmıyacak maaamz? 
GörOyoraunuz ki fena g6rdüğU· 
ıllz ıeyleri bu,;Un •İzin amirlori· 

mz yapıyor. Şu halde.. 

Binbafl Faruk baııoı Mlladı: 
- Hakkımz var Dilrüba Ha· 

nam, Ben timdiye kadar hiçbir 
fırultan İitif ade ehnedim. etmek 
te iatemedim. ÇUnh.ü bfln vazi· 
femden baıka feyle uğratmayı 
mealeğ'ioa ıçin zararlı bulurum. 
Memleket benden bir iş b~kler. 
Ben bu iti ken<ft hesabıma ya
paraam vazifeyi ihmal etmiı olu
rum. Ve o kanaaltayım ki bana 
mDbim bir vazife Yerilmeai aırf 
benim me 'eğe ka11• gösterdiğim 
11mimi alakam n 11eticesidir. Ne
tice bir zabit ancak kendisine 
verilen vaz'fcyi yapmalıd.r. Bele 
harp ı:auıamndL. 

DilrUba Hanını genç erkina 
harbi allka de dinliyordu. 

- Çok doğru dDşDnllyoraunuz 
Faruk Bey, dedi. Yalnı-ı vaıi· 
fenizi yaparken kimseye z ırara do
kunmayacak ve vazifenize de engel 
olmıyacak, belki de: iılikbalinizi 

kum nya ile lran kabinul ara· 
.nd ki ticari bir lbtilifa mUda

hale etmesi ile ortaya çıkan pren
elp meseleainia hallinden bqlca 
yap lacak bir iş k•lmıyacafl ml
taleasmdadır. 

Aynı mahnfil imdikl mOza· 
kere erin bir neticeye wauln tak· 

bunu kızın ailesine naııl açacak· 
aınaz, o da bir meıeledir. Onaa 
için kızla oturup mnşterek bir 
hareket hatla kararlqtarmaDD 
lizımdır. 

HANI .t r ... YZ1l 

Amerika'da içki Yasağı 
Kalkamıyacak Mı ? 

dirind Cenevrede iki bOkfimet 
arasındaki ihtilif ın mtlhim miktarda 
bafifliyeceğini teslim etmektedir. 

Vaıiuıtoa 25 - Ayandan M. Hol· 

Paris Darülfünun Mahallesinde llıon, konıreain bu içtima dencıln· 
de içici memnuiyeti kaaanunua tadil 

Parla, 24 - Parıı DarillfOnun edilemiyeeetlnl, bu tadı la iy n tar .. 
mab llealnde vOcude ıetirllen Yunaıa fnadan kabul edllmlyee•tinl, ıoe 
mueaaeaealnla kGtat reaml. Rei•icüm- defa hafıf alkolln biranın lçllm..t 
hurun rıyaHtl altında •e Yunan hakkında müm~aailler mecllaınia ka-
Hfirı M. Politla lle milli terbi)• bul ettitf l.lylbanıa da lyaa tarafan-
nazırı H darülfllnun emini hazır da ı kablllDAD ıllphell ıardiltünl 
olduğ-u halde yapı1mıtbr. aöylemlıtlr. 

~=======::=ı::ıı===z:.::::::::=:==:=:;=====-==========-

iki iş yapsanız bundan ne ıerefi. de çabımaıaınız. Ve ıOpheılz ki 
nlze. ne meılekiniıe hiçbir leke nihayet ıiz bir zabitıinb. 

ğelmeı ve hıç ldmae yaptıtınıı bu Bin bati Faruk ıenç kadınıa 
işten dolayı ıizi mes'ul edemez. O~ cDmle içinde ihsas ettiği 

Binbaıa Faruk ıenç kadının mak1adı acı acı anladı. 
bu nı11kul görünen •lSz'crinl ta.. Ve Dilruba Han m ıefkate 
tik etmiye mecbur oldu: benzer bir aevimlilikle iJAve etti: 

- TahiJ ve tUpbeai:ı. - Gençsiniı., ideal HhibisinİL 
O halde. Nasıl diyeyim. Çalaımak isteraioiz.. Fakat bütOn 

MeııelA bu Almanya seya- bunlar ıizi yaranı dtlfllnmektea 
batleriniı:de sıelip giderken ol- menedemez dejil mi? 
aun kendi hesabınıza biraz eşya Binbqı Faruk mükellef ıalo-
getlrip g6t0raeniz e .. Sizden ldmae nun ılık havasında, mimoza ko-
v zıfenizin esrarını ıoracak, ıiıe kuları içinde ve portakal rengi 
verılen veıika!arı iıtiyecek dej'il. abajorua prup 111klan aaanda 
V cı aiı buuuo mukabilinde para ınzel ve ıenç kadım bir hayal 
kaıan•cak değilıiniı. Yalnız kD· 1ribi &6rd0. 
çUk bir ıernıaye ile bOylik k • Ve dliflloceleri yıllara at•ıya· 
unçlar... T amamlle ticaret İfi. rak meçhul bir iıtikbale dojna 

Genç erkim b•rp tamamile kaydı. 
kavrayamamııtı. O gGa aaatlarca clertJeftit' 

- Ne f ibi? Dedi. arkadap yDzbaşı Nibadın hali 
- Ba1it. Burada Almaoya'ya ıı&zlerinio Z>nDne geldL Hayabn 

çıkarılması yasak olan ıeyl ~ teraliği, taliin aksiliği onu Oç yal 
karmak ve getirilmeıi gllç olanı içinde ne hale getirmİftİ. Niha-
gelirmek. yet ikilİ de mektep arkadap ıillh 

Binbata F arul< ylh:nna burq- arkadqı idiler. Bir k6r tesadüf 
turdu : onu cepheye atmıf, iki yıl içinde 

- Çetin f•yl o gtlrbllz, geaç, net'eli hıHDI 
- Belki de.. Fakat harp her yanıından çıkm f bir bakar kili-

zaman gelmez, ıiz de her vakit ~ b.U.. ıetirmiıtl. 
• 



----------------------'-~ Dünya Hadiseleri 

Koyunun 
Faydaları 
Pek Çoktur 

Atmanyanın 

Toprak lle 
Koganan 

MünasebtJti 

en mUkemmel 
tayyare mey
d olarından biri 
de Berlin civa· 
rındaki Tampel· 

bof karar~ah.dır. Bu arazi. vak· 
tile Berfin civarındaki köylerin 
koyun siirOlerine mer•alık vazif& 
&ini görüyordu. Lufthanza hava 
irketi burasını meydan yapmak 

Uzere sabo alınca, bittabi koyun 
Urüleri meydana giremez oldu. 

Meydanda yDkselen otlar maki· 
neli makaslar vasıt si!e kesiliyor 
ve daimi urette tanzim ediliyor
du. Son zamanda meydan ın otları 

bitmiye, baz.ı noktalarmda yarık· 

lar ve çöküntüler hasıl olm.ya 
başlayınca tayyare işleri de teh· 
likeli bir vaziyete girmiye başla
mıştır. Bunun Uı:erfoe meydan 
tetkik edilmiş ve görlllmüştUr ki 
arazinin yanlmamasmı, çökme
me ini e otunun muntazaman 
bitmesini temin eden, evvelce 
oralarda otlamakta bulunan ko
yun aUrlllerl idL Çllnkn gübreleri 
toprağın feyzini arttırıyor ve 
)'likselen otlar araziyi kuvvetlen• 
diriyordu. Lufthanza ıirketi. bu 
vaziyet knrşışında kendi hesabına 
bir koyun ellrüsli aabn alarak 
bu meydanda otlatmıya başlamış
mıştır. Makinenin ıslah edemiye
ceğini sakin koyunlar şimdi ıslah 
edecektir. .. 

ispanya ile Fransa arasına 
Bir Aşiretin sıkışmış ve aha
Bir Devlete )isinin adedi iki 

O . bini bulmıyan bir 
llımatomu , prenslik vardır. 

Adına Andor derler. Hakikatte 
bu memleket climhuriyetle idare 
olunur. Fakat pek eski zamanlar
dan kalma bir itiyatla bu küçük 
toprak parçasının ıekil ve gidi· 
oine ilişilmemiştir. Andor bir 
taraftan Fran ız Cumhur Rei ine 
t bidir. Fakat onun iÇin Cumhur 
Reisinin unvanı prenstir, diğer 
taraftan d Andor başpapasmın 
rei Uğini tanır, bu iki zatın mllş· 
terek karan olmadan Andor 
cOmhuriyetinde eaash birşey 
yap.lnmaı.. 

Son zamanda Andor beledi-
yesi, memleket jandarmasına 
yeni tabancalar dağıtmııtır. Fa· 
kat bu tabancaların kullanılma· 
ıını kimse bilmediği için Fransa· 
dan tecrllbeli birisi istenmiştir, 
Civar &ansız vilayeti valiıi de 
bir fransız jandarması göndermiş, 
ama Andor cll'llburiyetinin i tik· 
laline hürmet ederek sivil bir 
jandarma.. Bu dama. icap eden 
dersleri vermiş vo Andor jandar
malarına tabanca atmasını öğret• 
miş, fakat memleket hoşuna git· 
miş olacak ki Fransız jandarması 
Andorda faı:laca kalmış ve buhal 
Andor lıükümetinin canını sıkmıı, 
Fransaya bir Oltimatom vermiı. 

Diyor ki: 
"Burada bulunan Frans12 jan· 

darması. takip ettiği fena politi· 
ka yüzünden memlekette huzur
suzluk çıkarıyor ve memleketin 
istiklali için tehlikeli bir hal alı· 

yor ve bu surette yetiştirdiği 

askerler arasında, memlelceti 
Fransaya ilhak için meyil uyan• 
dırryor, tahrikat yapıyor. Bu 

dam derhal geri çağıralmadığı 
takdirde Andor Cümhuriyeti Ce· 
miyeti Akvama müracaat etmlye 
mecbur olacaktır. 

Alan size ufukta bf r harp 
tch!ikeıi dahal 

VAPURDAN AMBAR KAPISINA KADAR 

asıl Ç kar? Bizde G ·· mrükten Mal, 
Tahmil Ve Tahliye, Manifesto, Ordino, Konşimetno, Kon

enjan, Vergi Tahakkuku, Muayene, Vezne, Makbuz, 
Ambar Muamelelerini Kimler Yaparlar? 

F arzedlniz ki 
ticaret hayatına 

henüz Rtılmış bir 
adam mız. Malınız 
gelmiş. Onu, gUm· 
rükten çıkart· 
mak istiyorsunuz. 
Eğer gümrüğe 

hiç işiniz düşme

mişse. muamele· 
nin çokluğundan 

ve kar.şıkl.ğm· 

dan adeta buna· 
lır ve sersemle· 

şirsiniz. Ben ken· 
dimi bir glln için 
böyle acemi bir 

tüccar yeriue 
koydum. Ve bir 
komiıyoncu re· 
fakatında gümrüğün btıtnn dai· 
relerini dım adım dolaımağı 
göze aldım. 

Yanımdaki komisyoncu bir 
mahn gümrükten nnııl çıkarıldı· 
ğım anlatmazdan evvel bana ıu 
izahatı verdi: 

Vapur Limana Girince •• 
- Ecnebi memleketten. lima• 

nımııa her gelen vapur, gümrük 
idaresine bir hamule s nedi ver
miye mecburdur. Hamule sene• 
dinde, o limana çıkacak bütün 
malların miktarı ve evsafı ya-
zılıdır. Senedi, acnnta doğ· 
ruca gUmrük idaresine gön-
derir. Vapur, ancak --bundan 
onra, eşyasını boşaltmıya başlar. 
Eğer vapur. açıkta demirlemişse, 
çıkan mallar Liman Şirketinin 
mavunalarana yükletilir, eğer rıh· 
tıma yanaşmışsa, doğrudan doğ· 
ruya gllmrUk ambarlarına ve 
nhhm antrepolarına yerleştirilir. 

Ambar memurları, bu malları 
marka ve numaralarile tesellüm 
eder ve yaptıkları listeyi Manifesto 
Kalemine gönderirler. 

Manifesto Kalemi .•• 
Komisyoncu sözilnil ikmal et-

miye vakit bulamamışb ki, Mani· 
festo Kaleminin önllno geldik. 

Bizim arkadaşın ilk vazifesi 
bu andan itibaren başlıyordu. 
Kalemde genç bir mem1tr, kom· 
siyoncunun uzattığı kağıdı, ken• 
disine ambardan gönderilen mani· 
festo ile karşılaştırdıktan 11onra 
kayıt muamelesini bitirerek ken· 
disine iade etti. 

Manifestonun Vazifesi ... 
Komisyoncu bu İf bittikten 

ıonra bana döndü: 
- Manifestonun vazifesi çok 

mühimdir... Manifesto dairesi va• 
purun noKsan veya fazla mal 
ihraç edip etmediğini ilk olarak 
kontrol eden yerdir. 

Vapur, bamulesini nokınn bo
ıııltmışsa, bunun sebebini izah 
etmek mecburiyetindedir. Acente 
izahat veremediği takdirde, o 
maim bedeli ile gilmrllk resmini 
ödemedikçe vapurdan bir şey 

çıkaramaL 

Vapur, eğer bamulesinden 
fazla boşaltmışsa. fazla olan kı· 
ım kaçak addolunur. Giimrük 

kanununun ( 105 ) inci maddesi 
şıp diye en&esindedirl Her şeyin 
usuln dairesinde yapıldığını ve 
yolundn olduğunu farzedelim: Bu 
vaziyette, mala gilmrlikten çek· 
mek işi kalır. 

Mal Gümrükten Nasıl 
Çekilir? 

Malı sıUmrUkten çekmek ••. 

f Bunun biraz da azap çekmek ol
duğunu hesaba katmalısınız. 

Bakınız mal gllmrnkten nasıl 
çekilir? EvvcJA, şunu bilmeli ki, 
her mal, mutlaka bir konşimento 
ile gelir. Konşimento, o malın 
tasarruf senedi bUkmftndedir. Bir 
adı da tahmil senedi olan konşi• 
mento. elinde bulunan bir mal 
sahibi mahna gfimrlikten çekmek 
için ilk olarak Liman Şirktine 
gider ... 

Ben hayret ettim: 
- Liman Şirketinin Gümrük 

işite münasebeti? ..• 
Hemen cevap verdi: 
- Tahmil vo lnhliyc ınasra· 

fmı unuttunuz galiba ..• Bunu öde
yip mnlcbuzunu almadıkça hiçbir 
iş yapılamaz. 

Makbuzu ele alıncn dugruca 
acenteye gider siniz. Konşimento
yu verir, mukabilinde gUmrüğe 
hitaben yaz lan ordinoyu ahrsı· 

, nız. Sonra ordinoya taalluk eden 
malın faturasına mlistenit Uç tane 
idhaliit beyannamesi tanzim etti· 
rir ve altlarını imza edersiniz. 

Bu llç beyanname, ordino, fa· 
tura ve menşe şahadetnamesi ile 
birlikte evvela manifesto kale
mine gider. 

- Deminki kaleme değil mi? 
- Eveti... Sizin de gördüğü· 

nnz gibi, manifesto kaleminde 
bu beyannameleri alıp kendile
rinde bul.ınan manifesto ve an
bar liıtelerilo karşılaştırdılar. 

Kusursuz buldukları için imza 
ttiler. Sordum: 

- Şimdi nereye gidiyoruz? 

Numara Memuru ... 
Kısaca cevap verdı: 
- Numara memuruna •.. 
VakıA, biraz sonra. numara 

memurunun karşısmda idik. Me
murlardan bir zat, yanı başında 
duran defterlere kayıt dUşllrerek. 
beyannameye sıra numarası ve 
tarih lçoynrak komisyoncuya iade 
etti. 

Ben bu aralık, muamelenin 
sonuna yaklaıtığım zannederek: 

- Eh... dedim, arhk yüzdük, 
yüz.dük kuyruğuna geldik. de
ğil mi? 

Güldü: 
- Ne diyorsun, azizim.. Daha 

muameleye yeni başladık. Şimdi 
kontenjan kalemine gideceğiz. 
Maifesto bizim beyannamenin bir 
nüshasını bu kaleme gönderdi. 
Bakalım biıc ne gUn sıra ge
lecek? 

Beraberce kontenjan knlemine 
gittik. 

Burada, komiayoncıya ıu ce· 
vahı verdiler: 

- Evrakımı sıraya airdi 1 

\ı 

Dıprı çıkt~ 
ğımız zaman, fn
turauz bir tavırla 
bana anlatmağa 
başladı: 

Kontenjanda 
SıraBeklemek 

- Şimdi bi
zim mal, konten
janda günlerce 

ıra bekleyecek. 
Sırası gelince be
yanname üzerine 

meşruhat verile
rek ait olduğu 

gllmrllğe gönde
rilecek. Gümrük 

mlidllrll, beyan· 
nameyi muayene 

heyetine havale ~edecek. Giimrllk 
kapılanna yapııtırılan kAğıtlar 
ara ında araya araya birgllo ken
di evrakımın numara1ım bulaca
ğım. Hangi muayene heyetine 
havale edilmi~se o heyete mUra• 
caat edeceğim, muayene başme
muru, maiyetindeki memurlardan 
birine malımızın muayenesini em• 
redecek. Muayene memuru faali· 
yete geçmiye hazırlanırken ben 
hemen ambara koşacağım. 

Malı arayıp bulacağım. Kan
tar mahalline getireceğim. Muaye
ne memuru, malları açacak, kan
tara koyup tartacak. Safi ve 
gayri afi kilolarını tesbit ede
cek. Malın nllmunesini alacak 
bu nnmane kimyahaneye kitmek 
lazımsa kimyahaneye ıevkede
Değilse, beyanname lizerine bu 
nümunelerden birini reptede-
rek üzerini mnhnrleyecek, gOm
rUk resmini hesap edecek, be
yannameye muayenesini yaptığı• 
na dir şerh verecek .•• 

Artık dayanamadım; 
- Oh... Yarabbi ıUkOr ... 

Bundao sonra ıen aağ, ben. ae
lAmet mallara gtlmrllkten çeke
ceksinizl .• 

Başını Omitsia bir vaziyette 
salladı; 

işin Yarısı Bitmedi-. 
Dur bakalım... Daha işin ya· 

rısı bitmedi. Beyannameleri, bu 
sefer de muamele vergisini ta
hakkuk ettiren bir heyete götllre
ceğim. Bu heyet malao kıymetini 
gllmrlik resmmı, masraflarını 
hesap edecek. Muamele vergisini 
tahkik ettirecek. Beyannameyi 
ona göre imza edecek. Ben, bunu 
oradan alıp bir başka tetkik he
yetine götüreceğim. Burada mua• 
mele, yeni baıtan tetkik edilecek. 
Baştetkik memuru da gördilkten 
sonra, beyanname mlldilr gide
cek. MüdUr: "Muvafıktır!" diye
rek imzaıuna koyacak. Bundan 
sonra vezne, gümrük resmmı 
tahsil ederek beyannameye şerh 
verecek muhasebede nç kişi tek· 
rar tetkikata girişecekler, deftere 
kaydını dUşOrecekler. Makbuz 
muharririne havale edecekler. 

Beyanname tekrar veı.neye 
gelecek. Veznedar imza atıp, 
mes•uı muhasibe gönderecek. 
Mes•ul muhasip, bunları bir kere 
daha tetkikten geçirecek. Muva• 
fıksa mühürleyip beyannameyi 
alakoyacak. Yalnız makbuzu ba· 
na verecek. Ben bu makbuzla 
birlikte ordinoyu nlarak gümrük 
ambarına geleceğim. Ambar me• 
murunn kaydını kapattıracağım, 
ordinoyu imzalattıracağım. Am· 
bara girip malları bulacağım. 
Kapı memuruna müracaat ede
ceğim. 

Kapı memuru. ordino Ue 
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Faydalı Bilgiler 

Zihinle 
Ufak 
Bir Hesap 

BugUn size halledilme l basit, 
Bir Süt fakat ilk bakışta 

müşkül görünen 
küçük bir hesap 

meselesinden bahsedeceğiz. Me-
Mesel si 

sele şudur : Sabah erken kalk
tınız ve haklınız ki sUtçD gel
memiş. Halbuki behemehal lll 
lazım. Çünkll evde çocuk v 
hasta var. Alacakları süt miktan 
da doktor kararile tesbit edil· 
miştir. El"nize iki kap nlıyors~ 
nuz ve sokağa çıkıyorsunuL Bir 
mllddet sonra da sütçü ile kar
i Jaşıyorsunuı. Fakat aksilik ol 
cak: Sütçll o gün ölçülerini y 
nına almayı unutmuş. Elinizdeki 
kaplard n biri 5. öbftril de 3 
litreliktir. SntçUnlln tenekesindeki 
slit ise tam beş litredir. Sizo 
lôzım olan ant le dört litredir. 
Eldeki bu kapları &içil gibi kul
lamp müşklllünlizil nasal halled 
bilirsiniz ? 

Hepimizin batına gelme 
mOmkUn ohın böyle bir aksllik.t n 
ıöyle kurtulmak mllmkündOr. 

Kapların muhteviyata şudUI' ı 
8 litre - 5 litre - 3 litr 
SDtçDnlln kabındaki antü t 

mamen kendi kaplarımza boşal
tınca vaılyet ş5yle olur : 

3 litre - 5 lib e - ıhr litre 
Şöylece ikinci bir boşaltış 

ayırma daha yaparsınız: 
3 - 2 - 3 
6 - o - 2 

Sonra tekrar llç boşalb, y 
parsınız ı 

1 5 2 
1 4 3 
4 4 5 

Altı defa bu sütn yukarıdaki 
miktarlarca kaplara boşaltıp çı.ı 
kannca tam surette 4 litreyi böyw 
lece temin etmiş olursunuz. 

makbuz ve mallar üzerindeki 
markalan karşılaşbrdıktan sonra 
bunların kapıdan dışarı çıkmasan 
mnsaada edecek... Bi:z de bu su
retle geniş bir nefes almağa hak 
kazanacağız. 

NelerdenŞikayet Ediyorlar? 
Şimdi gelelim, komisyoncun 

tikiyetlerine... Diyor ki: 
- Her vakit. bu muamclelor 

ııpınişl bitmez. Bazan mahn f 
turasında kUçUk bir yanlıtlık 
olabilir. Manifesto tescil memuru 
bu kUçllk yanlışlık yfizünden siz 
istediği kadar mllşkilAt çılcanr. 

Manifesto numara memurunun 
başkaların ait beyannameyi si-
zinkinden evvel numaralandırma 
ıuretile kontenjan hakkınızı uzuq 
müddet geciktirmek elindedir. 
Hasılı, akla gelen gelmiyen öyle 
aksilikler olur ki ıaşmamak kabil 
değildir. 

Çok defa bir kilo fazl hk için 
gllnlerce kontenjan kaleminin 
eşiğini aşındırmak zarureti h5sıl 
olur. 

Hele muayene memurlarile 
aramızdan zuhur eden bazı ihü
IAflar, aylarca sUrUncemede kalır. 
Meselfl baza eşyalar.o, tarifede 
ismi yoktur. Bu yüzden muayen 
memuru tereddüde düşer. 

Si:z iarar edersiniz. Nihayet 
ihtilAf. mDdOriyete aksedcr. 
Müdür muayene heyetinin kana
atine kar~ı bir ıey diyemez. Me
seleyi ya tarife mDdUrlüğline ha• 
vale etmek, ya Başmüdliriyetten 
ıormak, yahut hakem heyetinin 
reyine bırakmak zarureti hasıl olur, 

lş bir kere bu ç ğra girdimi, 
o malın gDmrUklenmesi artık ay• 
lara mütevakkıftır.,, 

Şikayetlerin ardı arası kesil • 
cek gibi görUnmeyordu: 

- Allah tuttuğunuzu kolay 
getirsin... Diyerek işi tatlıya bağ· 
lamaktan baıka çar• bulamadım. 

lflf. 



Bu Sayfa Dünya Matbuatında. 
· ~nftada Bit Defa Neşro· 
lunur Ve Bütün Dürya 
Matbu tını Slze Getirir. DÜKLERİMİZ 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

ALMANYA'DA KAVGALAR! 

Hitler f,rkasındaki kavgaları anl.ıtmnk mnksadıle bir Alman mec
muesında çıkan yukandaki kariksıtür, bize Hitler fırkasın:n iç yUzUnO 
l,!6stermektedir. 

A vr palıların 
inandıkları 

Bazı Garibeler 
Bir Alman gazetesinde f. ör

dllğnmüz şu batıl itikatlardan 
bazılarım, Avrupahlano inandık· 
lar. bazı garibelere bir misal 
olmak üzere naklediyoruz : 

Bardak kırılması saadete alA· 
mettir. Ayna kırılırsa yedi sene 
felaket var demektir. 

Bir masanın köşesine oturmak, 
yedi ene izdivaç için beklemeyi 
intaç eder. iki kişi ayni zamanda 
ayni şe}İ söylerlerse, ikisinden biri 
evlenecektir. 

Sol kulakta bir çınlama iyiliğe 
ili mettir. 
Sağ kulakta çınlama fenalığa 

aUimctlir. 
Rüyada ölnm görmek uzun 

6mre dclAlet eder. 
Yoldan kara kedinin geçmesi 

fena alAmetidir. 
Burunda kn ıotı bir hayir alA· 

metidir. 
Sol yağın uyuşması iyi, ıağ 

ayağın uyuşması fenadır. 
Avucun kaşınması paraya de

IAlet eder. 
Birayı dökmek hayir alameti

dir. Bira dökillünce derhal par
mağı bntınp kulaiın arknsına slir
mek lazımdır. 

Tuz dökmek evde kavgaya 
delalet eder. 

Sabahleyin ihtiyar kadına raı
gelmek felakettir. Bundan kur
tulmak için yere üç defa lUkti
rilnUz. 

Gündüz iki Fransız rahibeıine 
ra gelmek felAket elAmetidir. 

Alacaklıya raıgelmek talisizlik 

s R 

Kan Dökmeksizin 
Ameliy~t 
Yapıyorlar 

Cernhl fenni yeni bir harika 
haber ''eriyor. 

Londra bnstanelerinden bi
rinde kcn döl{mcksizio ameliyat 
yapman.o usulünü keşfetmişlerdir. 

Bu muvaffakıyetin sırrı kulla
nıhm bıçaktadır. Bu bıçakla ya
pılan ameliyat esnasanda kat'iyen 
kan akmamaktadır. 

Ameliyat yapılan bıçaktan 
elektirik cereyanı geçilmcktedelir. 
Bu elektrik cereyanı cif din temas 
ettiği kısmı ısıtıyor. Eti yarıyor, 
sonra t edavi ediyor, bu suretle 
kan akmağa vakit bulmadan yara 

kapnmyor.Bu sayede evvelce beyinde 
yapılması tehlikeli görülen ame· 
liyatları da yapmak mümkün olacak· 
tır. Netek iru ~ eçcn hafta Lond
ra hastanesine ümitsiz derPcede 
hasta bir adam kabul edilmiş, 
saatlarca süren ameliyattan sonra 
bu adam kurtarılmıştır. Kurtula .. 
bilmesi de bu elektirikli bıçakla 
ameliyat yapılması sayesinde milm
kün olmuştur. 

Beyninde ur bulunan bir m~ 
aJlime, birgün sUren bir ameliyat 
yapmışlar ve adamcağızı kurtar
mışlardır, 

Yine bir kadmm beynindeki 
ur yedi aat süren bir ameliy.ıt• 
tan sonra çıkarılmıştır. 

Bu yeni bıçakla ameliyat teh
likesi bUsbntlin azalmıştır. 

olRmetidir. Bunun önüne geçmek 
için görmemezlikten geliniz. 

Bnşkas nın aynasına bakmak, 
onun takdirkarlarmı elinden almak 
demektir. 

• talya' da Faşist Kızlar 

ltalyada kızlar için ayrı Faıist teık'IAtl vUcude getirmişlerdir. Bu 
h~tkilAta girmek için on 1ekiz yaıını bitirmek llıımdır. TetkilAta 
giren k zlar böyle merasimle kabul edilir. Meraıimden biri de 
Üpı..şmcldir. 

f Avrupa Karikatürleri f 
İran Petrolleri Üst Katına Otomobille 

Çıkılan Mağaza 
İngiltere'de Yapılmakta Olan BuMağa· 
zanın Her Katında Otomobil Yolu Var 

lran petrolleri meselesinde 
lngiJtt'lre ile lran arasında ihtilaf 
olduğu gibi, lngiltere ile Amerika 
arasında oa anlaşamamazlık var
dır. Bu karikatür petrol kuyuları. 
etraf nda yapılan kavgayı gös• 
termektedir. 

Bir Rus Karikatürü 

Yukarıdaki reıme bakınız. 
~Su, dOnyanın en garip mağaza
ııdır.' Londrada yapılmaktadır. 
Mimara, lngilterenin en meşhur 
mimarlanndan biridir. 

Bu bina yedi katla olacaktır. 
Her katın etrafında bir otomobil 
yolu bulunacaktır. Bu yolda 
otomobiller işliyecek ve müşteri
leri istedikleri kata çıkaracaktar. 
Otomobiller bir yoldan girip 
başka bir yoldan ioeceklcrdir. 

Ayraca binanın ortasında 
merdivenleri bulunacak ve i ti-

yenler buradan da yukan çıka
bilecekler. Yahut asansörle d 
istenilen kata çıkılabilir. 

Bu mağazanın diğer bir h~ 
ıusiyeU de damanın bir tayyara 
ini§ merkezi olmasıdır. Yakın bir 
istikbalde dimdik ınıp çıkan 
tayyareler çok kullanılacağı için 
bu tayyarelerin mağazanın da
mana inmelelerl mümkün ol • 
caktır. 

BUtUn bina çelik ve camdan 
yapılacak, gfindUz ve gece ten• 
vir edilecektir. inşaat bir ıene 
zarfanda bitecektir. 

- Ann2 bu 
bocacıı mı? 

Milli Çin Hükiimetini Do-
- Nerden bildin. 
- Baksana göğsfinde ccm 

işareti var. 
~~--::7----~~~~-

A l m an Karikatürü 

- Her şey gittikçe pahah
laııyor, faşılacak f ey 1 

- Her ıey gittikçe ucuzlasa 
daba fazla, hayret e tmez misin? 

l ra ir Kurnaz 
ükfımeti 30 Milyon Dolar Dava Eden 

Adamın Meteliği Yokmuş 
Milli Çin hnkameti, Japonya 

ile giriştiği mücadelede ona mü
him bir para yardımı vadeden 
gayet cilretkar bir kurnaz tara
fından dolandırılmıştır. 

Mesele tudur: 
Çinin Şantung vilayeti hal

kından Liyan-Ço-Yu namında bir 
adam, bir giln, o vilayette çıkan 
Çin gazetelerine birer mektup 
göndererek vatanın giriştiği cidal· 
de muvaffak olması için Nankin 
Milli Çin kUkumeti emrine tam 
30 milyon dolar para tahsis etti
gını bildirmiştir. Liyan-Ço· Yu, 
bu mektubunda, verdiği para 
kAfi gelmediği takdirde bir oka
darını daha babşcdebileceğini 
kaydediyordu. 

Bu hadise Uz.erine Çin'i ga• 
zeteciler, bir çekir~e sUrüsfi gibi 
bu vatanperver Çinlinin etrafım 
alm şlaı dı. Her hareketini, her 
sözünü kaydetmek suretile günün 
bu yeni adamına bat döndUrücO 
bir reklAm yapıyorlardı. 

Ayni zamanda Şantung valisi 
de hükumet merkezini hiidiseden 
haberdar etmişti. Nankin hUkQ· 
meli, derhal bu adamın emrine 
hususi bir vagon tahsis ettirdi, 
kalabalık bir maiyetle Nankine 

hareket etti.Şimdi Liyan-Ço-Yu'nun 
senasmda bulunmak sırası Şang· 
bay, Nankin ve Hanl<eu gazete
leı ine gelmişti. Ayni zamanda 
Nankin maliye naım M. Soong 
vatanperver zengin Çinliyi hüku
met hesabına birinci sınıf bir 
otelde mİRafir etti. Oturduğu otel, 
ziyaretçilerden bir arı kovana 
haline gelmişti. Hergilıı bir 
jeneral veya ıiyaset adamı M. 
Lujan'ı davet ediyor, şerefine 
muhteşem ziyafetler veriliyordu. 
Bu baı döndUrilcU parlak hayat 
Uç hafta kadu deYam ettikten 

Bir Çin gazstealnde çıkan do· 
landırıcı ile Cenerahn 

MU il katları 

sonra Nankin Maliye Naurı bir 
güu M. Lujan'ı hususi ıurett 
ziyaret etti, vadini yerine getir
mesi zamanının geldiğini hahr
)attı. F .ıkat M. Lujan fU cevabı 
verdi : 

" - Bu paraya ait çeki 
ancak Jeueral Şang - Kay- Çek' e 
verebilirim ... 

Fakat jencral Şang-Kay-Çek 
Nankin şehrinde değildi. Hon-
Keu 'da bulunuyordu. M. Liyan 
yine hususi bir trenle Nankiııden 
hareket ettirildi. jenerala mülaki 
olmak Ozere Hankeuye gitti. 
Faknt orada, meteliksiz bir do
landarıcı olduğu anlaşıldı. Faknt 
hakkında yapılabilecek birşey 

yoktu. Jeneral Şnng-Kny·Çeti 
vak'aya ÖUkümet merkezine bil
dirmekle beraber dolandmcıyı da 
kapıdışarı' etti, ve mesele, umumi 
bir kahkaha tufana uyandırarak 
bu ıuretle kapaumıı addedildi. 

,.., 





En Son Keşiflere V • 

HAZRETİ YUSUF 
ve 

AZ ETİ MUSA 
• Yazan: Ômer Rıza 
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Firavunla Kavga Ettik O Da 
Beni Kovdu 

Kin;n kendisi cewap verdi: 
- Bann Mıımn jlihları, aize 

böyle bitap etmeyi emrettiler! 
Prena bapibirbazı tanımıt. 

ona: 
- Kalkl demiı, ıonra sor

muıtu: 

- K. İ>ına Firavunlara mah
ıun ıelimı verdin. Bu hanımı 

aelimlal 
Ki, Meraplye bakarak: 
- ilah Haturun tacı, isisin 

ıevgilisi, g ökyüzündo bütUn n~ 
runla ııılda •• uful etmeden 
orlahğı aydmlık ~e ışığa garketl 

Ba~sibirbaz ve kahinin sözleri 
çok manidardı. 

Merapi onun maksadım hemen 
anladı, ve kahinin uı.un bir ömür 
aürmiyeceğine işaret ettiğini 

kavradı. 

Prens Seli çocuğunu gösle· 
rerek: 

- Buna ne dersin 1 dedi. 
Başsihirbaz, çocuğa baktıktan 

eonra söyledi: 
- Firavunlana hu yavrusu, 

okadar çabuk büyüyor ki gözlerim 
taht na irişemiyor. 

Merapi çocuğunu taşıyarak 
odadan ç ktı. 

Seti, Ki'oin yüzüne dikkatli 
dikkatli bakarak sitem etti: 

- Bu ne karanlak ıtö:ıler. 

Kadını korkuttun. 

- O bizden korkmaz. Bizim 
elebaıımız odur f 

- Bizim kadın mı? 
- Evet. 
- Ben inanmıyorum. Sen 

tunu bunu bırak ta buraya niçin 
a-eldiğfoi anlatl 

- firavunla kavga ettik. O 
da beni kovdu. 

- Neden kavga ettiniz?. 

- Ben İsrail Peygamberlerine 
lcnrşı Aciz kaldım ve lsrailin git
mesine müsıtade verilmesini isle· 
dim. Firavun razı olmadı. Onun 
için evvelA aramıı: açıldı. Sonra 
kavga ettik ve nib tiyet kovulduk. 

- Fira,_;un lsrailin gitmesini 
niçin istemiyor ? 

- Sebebini kat'iyyetle bilmi· 
yorum. Fakat prenses Userti ile 
Firavun lsraili b·rakmamıya israr 
ediyorlar. 

- O halde ıen benim fikrime 
ieldio 1 

- Evet l Ve onun için Men
fiste ikameti tercih ederek buraya 
geldim! Bilmeın beni kabul eder 
misiniz ? 

istediğiniz. kader kalabilir· 
alniz! 

Çok 
Setil Sizin 
olacağım 1 

minnettaram prens 
en aadık kulunuz 

* Kiye Sarayda bir daire ayrıl· 
mıı, o da prenı:ıin mniyetinde ya· 
tamıya başlamıştı. 

Bu ıırada bütl\n Mısır'daki 
hayvanlara veba musallat oJ... 
mu~tur. Hayvanlar biner biner 
ö'üyor, halk bunlan çöle tAşımak
tan Aciz kalıyordu. Bu afeti, da
ha baıka bir nfet takip elti. Ve 
Muıır halkı bütan bu felaketlerin 
nabakyere başlarına geçen Fir
avun yUztlndea geldiğino kani 

olmağa baıladılar. Bu Fira•uD 
atılır •e yerine Seti gelirae, bel
ki bu fe)Aketlerin de ıonu ge
lirdi. Paytahttan menfiıe gelen 
gizli hoyetlere prens Seti ile 
görüıerek kıyam etmesini dile-
yor Ye kıyam ettiği takdirde 
b6tlin balkın derhal onunla 
beraber olacağını ıöylDyordu. 
Fvkat Seti bunlara uymadı Ye 
hiçbir harekette bulunmadı. 

Afetler biribirini takip etmek· 
to idi. 

Ki fırsat buldukça Merapl ile 
konuşarak ondan lsrailin aırrmı 
öğrenmek istiyor, fakat bütün 
bu gayri tabii felfı.ketlerin nasıl 
vul.ubulduğunu bilmiyen, zavallı 
kadın bir şey söylemiyordu. Onun 
bu cevapları Ki'yi okadar mtite• 
essir ediyordu ki o da Menfis 
şehrine çıktıkça temas elliği her· 
kese, b ~itün bu afetleri Merapi· 
nin getirdiğini söylüyor ve onun 
aleyhinde dedikodular yopıyordu. 

Bu sırada Merapinin amcası 
Jabez Meııfise geldi ve Merapi 
ile konuştu: 

- Kınm 1 Bütün l!'lrail Mısır'· 
dan çıkmıya hazırlanıyor. Sen do 
bize refaknt edecefcsin 1 

- Gelemem amcal 

( Arkası var ) 

sorı POSTA -------.shnlıul 

BORSASI 
24 - 12- 1932 

Paralar ( sata,) 

),uru, 1 

~· 1 lbfcrlln 710,- ~ kuron J22,-
1 do1ar 213,- 1 şilin Avuı. 'Zl,-

20 h. Franıız 170,- J pu:eta 17,-
20 liret 219,- J Mnrk 5",00 
20 lr. Belçika 118,- 1 w.lotl 24,'\0 
20 dralıml 23,- 1 Pengö 31,-
20 &. lavlçıo 820,- 20 lf'.y 23,-
20 leva 21,- 20 dinar 58,-

1 florin ss,- 1 Çervoneç -,-
Çek ler 

Lon dra 709,00 p y 15.903750 
N ... v .. york 0,4701 V iy na 4,06.'iO 
Parla 12,CG M dr lt • 5,77 4 
Milano 9,1888 B li :ı 1,9763 
13rUksel 3,3985 Varşo\·a 4,17 
Ati na 69,7675 P<'tte 3,«93 
Cenevre 2,438750 Bil' ret 79,87:.?5 
Sofya 65,7350 B lg.:ıt 34,635 
Amıterdam 1, 1719 Moskova 

Hl •• aenctlerJ 
Ura Lira 

I~ Bank.(Nama) 10,00 - -
Anadolu •iı ıoov. 37,50 .. (Hlmile) 10,Z'J Şark D. Y. * 41,45 

" 
( MüeHia ) 95,- lıt. Tramvay ~o.oo 

Oımaoh Bank. 35,-
OıkUdar ıu 11,00 ~e·Aalk ., 5,95 
Tcrkoı Şlrlı:etl Hayriye Jl,30 32,40 

Haliç 0,90 Hıvııgaxl Zl.-
Anadolu·~ 60V. 6:l4,85 Telefon 15,-

• CAı60 P. 2'l,15 Bom on ti 23,65 
Eahom ve Tahvlllt 

ı::ra J..f r" 
lıtnuuı Dahllı"'95,00 Reji 4,20 
Dllyuı.a Mu. 59.00 Tramvay 4,97 
CilmrUk 6,00 Rıhtı n 'iS.60 
Saydl mahi 6,60 Oıkildar ıu no,-
Bafdat tertip 1 8,75 Terkoı 41,50 .. u 5.50 Elektrik • • -,-

BORSA HARiC( 
TahvllOt - MeskOkat 

Lira J.,ira 
Türk Altım 9,23 ( Rf'.şat) 47,50 
lng. ,. J0,47 ( V~hlt) ~,, 25 .. '"'• 
Fr. • 8,25 ince bc9lblrllk altın 
R J S il J0,8j 
Mecidiye 3f,OO ( Cümhuriyet ) 45,-
Banknot (Oı. B.) 242 (Hamit ) armalı 50,00 

(Reşat) ,, 47,00 
Kalın bcışlblr!ik altın _ _ ( Vnhlt) 

11 
48,CO 

( GUmhurlyet J 46,25 Mıaır Kı,fo. J886 156,00 
(Aziz) 46,25 " ,. ,. 1903 ~9,00 
(Hamit) "6,25 • ., ,. 1911 ifl,50 - --n Muamele 1apılmaınattır. 

Memlekette '"lasarruf Haftası 

Yerli mallar ~e tanrnıf baftau mtınasebetile 
Anadolunun dört kaşeaiodeld muhabirlerimizden 

Ankara'da, Uıak'ta, Çankırı'da, lımlt'te, Sima 'da, 
Kozan'da, Diyarbekir'de de taaarruf baltası pek 
bnynk tezahnratla tes'it edilmiştir. aldığımıı mektuplan ve resimleri bundan evvelki 

nllshalanmızda neşretmittik. Muba birlerhnizdeo 

gelen mektuplann hepıinin Muğla'da, Denizli'de, 

Gerede'de, Beypazar'ında, Akşehir'de, Bozdoğan'da, 

Tarsus'ta, Malatya'da, Çeşme'de Gönen'de, Kırte· 
bir'de, Tokat'a Amasya'da, Afyootc:arahiaar'da. 

Realmlerimizde Dat sırada 1ağdakl Diyarbeklr, 

Yeni Bir 
Mesele 
Daha 

Baotar.lft 1 lnci enyfada ) 

ıçın ciddi teşebbüslere girişilmiı· 
tir. Hatırlardadır ki bir miiddet 
evvel şehrimizde Balkan güreş 
müsabakaları yapılırken Tiirk 
pehlivanı çoban Mehmet, kendi
sile güreş yapan Sırp pehlivamaı 
aayı besabile yenmiı, fakat hake
min yanlaş bir tefsiri yllzftnden 
Romanya peblivanına karşı mağ• 
lüp ilin edilmişti. Türkiye glireş 
federa1yonu Türk pehli.anınm 
kaybolan bu hakkının meydana 
çıkmasına bir vesile olmak Uzere 
bu müsabakaları tertip etmek 
lüzumunu biasetmiştir. 

Milaabakalardao biri beynel· 
milel ağır sıklet müsabakası 
şeklindo olacak, diğer müsaba· 
ka da bir Macar ldübUne menıup 
güreşçilerle bizim pehlivanlar ara· 
ıında yapılacaktır. Ağır ııklet mü
sabakaları için Merkezi ve Cenubi 
Avrupa memleketlerinin bntün 
meşhur güreşçileri şehrimize davet 
edilmişlerdir. Bu mUsabakalara 

tamam on altı memleket güreşçisi 
iştirak edecektir. Ayrıca Bulgar 
milli güre~ takımı da yakında 
ıehrimize gelecek, Türk ıllreşçİ· 
lcrile karıılaşacakbr. 

ortada G6nen, •oldald Uıak, ikinci ıırada sağdaki 
Afyon, ortada Çankırı, solda G3nen. Oçnncn 11rada 
başta Gönen, ortada Çankırı, ıolda Kırşehir. Alt 
11rada saida Amasya, ortada Ankara, ıolda De-
niztid eki tasarruf haftası intibaları glSrOnm"ktedir. 

fsveçle Yunanis
tanın Tütün 
Mukavelesi 

Bertin, 24 ·- Volf ajansından: 

i•vcç tülün rejisi ile Yunonistan 
arasan da b·r mukavele aktedllmıttir. 
Bu mukavele mucibince, Jeveç rejiıi 
Yunanistnn'dan bu acneki :nahıulden 
olmak üıcre en aşağı 400,000 do arlak 
til tün lacakbr. Yunanis' an sattığı 

tütün bedelinin yüzd" 80 ini İneç 
emtiası aatın almak auretıle alacaktır. 
Geri ka'an yüzde ~ lıvcç bükume• 
tinin alacakları i.e takae edllecckllr. 

Aimanya'da Knmilnist 
Karışıklıkları 

Bcrlin, 24 - Eberfeld'dc nhim 
komünist iğti~atlan olnıuıtur. 3 polia 
dövUlmüft birtakım aokak fener eri 
luni mıf, kaldırım taşları aökülmÜf 
ve birkaç erzak mağuaıa •Oyuf· 
muştur. At lan kurşunlardan 3 kiti 
yara· anmıttır. 

... 

TAKViM 
PAZAR 

JOGb .25· 1 el KA.,fUN 93 J Kaııın47 

J.ra.ı1l H ..ı ıı • 

2 > - Şaban J351 il lcl K1 :11m · IHJ 

1 \'ak• V • lc • E • • ! v,sıı.' 

\J'. 
J .kıl J, 

.J .,9 7. 2t ~ ., ... ı 2 -
7. 28 i:Z. 1 4 \' .Alı 1 9 

~ 48 ı. 331 ··DH• ı.l 5ı 

ı'~füthiş 
Bir 
Kasırga 

Vanlı:uver 24 - Bt1~·ilk Okyanoı 
sahillerinde aaatte 116 kllomehe 
aüratinde bir kasırga eami,tir. Ka• 
aırga mühim hasarat yapm.ıft iki kitl 
ölmüştür. 

Bir lnWAk 
Zurih, 24 - Topçu melılebinde 

bir infillık ,•ukua gelmiş, 5 asker 
ölmüş tur. 
~-===-========================-

SON POSTA 
Yevmi, Myaat, Hancü. •• Halk 

razeteei 

f da re. fgtanlıul ı F..ekl !aptiye J 
• Ça1alçetme tokatı 2&-

Telefon ı Jstanlıul • 20203 
Pot1ta kutusuı letan bnl - 7 41 
Telgrafı f stan bul SON POSTA 

AB0NE FIATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. t Sene 
750 " 6 Ay 
400 " 3 •• 
150 " 1 •• 

~ 'tCKr 
1400 " 
800 " 
300 .. 

Gclon evra geri verMmaz 
llaııl ~rd.111 mes'ulıyut ahonıaı 

cevap için mektup! ara (6) kuruıhzk 
dul ilAv.381 ltızı ıııdır. 

Adrce d11ğlştirllmP8 (20) kuruıtur • 

Gasetemiıde ç.ıkao real•o •• 1uılu .. 
bOtli11 baklan aahfua •o f&aelomıze 

alt Ur. 



~~~~~~--~~--

Çer kes Mehmet Paşaya Birçok Cinayetler isnat Ediliyordu 
clu çakmaz ve ukerlerden de Mehmet papya pdermif: 

lldarlrl Jf. 1 ce1• kadar Mehmet pqa ••pur· mak için bu aara1b,a Çerku 

Her Halt/a Malıfu•dur hiçbirinin plrma11U meydan - Ne yapma, yap1111.. Bunu 
-228- •ermezdi. llylebln ..• 

Galata'dakl ffmu clairmde Vapur hareket ettikten eonra Demlf ••• Çerku Mehmet pqa 
ODU bir oclaa •arda. Sik ilk mutlaka Betlktat ininden ıeç:r- enel& ima tatla clWe, .. lerylzle 

ini tilir, tul Yalda& aaraymın ininden muamele etmif. Fakat kıs, .ay-!;-~Je ~== pçerkea iatibclal efradı Oç defa: lem••· Bira •rtlik rhtermlf. 
Kaclaklfll HafÜD e.,ı. twlf•, - Paditahım çok yap. Kıs, buuda ellemml1et verme-

la.....t Dl,. ltajutal.rda. Bu eanada mlf. Mehmet pqa, ıfttik,e tici-
::.. ~I. lmldalMla Çvkea '4e•et P•• istimbotla detl artbnllq. Sara)b, buna da 

Gldea vaparlar, kA.U• Mela- nparaa arkwada pler, lbaaa- aldarmamı• Ea allaayet k•mlf, 
met P•aaa ......ett altmtla WL Ba dan pkıacıya kadar iıtibdal ef- lana ıljabe bir JUmrulr indlr-

racLnı takip eder. Vapur uzakla- mı., Bu 7amrak, la11D kalbine 
••fMll'lana JOlcalan, reaml ..... ilaca. mabe,.. dinerek: teAdlf ebaif. Zanlh, o aacla 
taoıa koatrolundu ieçmelde be- ( Sayel phanede iatlpdal ef. arkall idi dit•... bir tek ıls 
raber, Mehmet Pqaa•n ad..... raclanm mlreffebea n muauezen bile llJlemiJ• muktedir olama-
n de banlua ada bir aeunt alı- memleketlerine ••kolundukları ) d d bal 1 .. 

taada buluadunıyorlardı. Son sa- na dair mutat oln jumali takdim an,F kert bcaaeli•ermb..-d" 
1UDlvcla bu kontrol ve aezaret eylerdi. a • •·• • m a •Ht onu 
o kadar fiddet keıbetmlftl ld bir Çerkeı Mehmet pqaya, ttlyler bDt~n mtlddetl hayabnd~ tazip 
çok it tabipleri, 'bu mlb'lç ma- lrperten blrcok cinayetler lanat etmlft ba sDnahıma affa ıçia bir 
ameleclea dolayı Myabattea ••• olanmaqtur. Sarayda, lltintak için çok zamanlar ıh Jafl d6kmlftllr. 
ıeÇIDİJ• mecbur olmutlardL kencliuae tealim olunu birçok N•ll oldup meYki •e lkbal 

Mehmet Papaıa eaulı nd- kl ... Jerl da,.k •• lfkenceden dola,..Ue Abdllhamide kattı 
feleriadea biri de aıkerllk mldde- lldGrmek, birçok mekteplilerin bo- k&rll kirine Ndakat bealiyen bu 
tini ikmal eden efram, memle- f ulanna demir gllleler takarak adam, kendi ale1hino te•eccOh eden 
ketlerlae ••ketmektL Ba, 

0 
ka- ıecelerl Marmara d•izine dik- bu banmetlerl bilir, ı&n&a birin· 

dar kolaJ bir it detllcll. Slllh al- mek •• Nİre gibi ona atfolunan de feci bir akibete ufrayacatını 
bacla Waaduldan mldclet ur- ciaa1etler temamea aml11ıdır. Nmiml doatlarına llylerdi. 
ftncla, laflalumda kusa albi _. Mehmet Pata. .. klu ıayet icaba (10 temmuı) iakılabmdan ıonra 
lria " midi bir laakle lllwa we bafin ılribl•lde ._aber, ...., Abd pait ~ 
--L rl ( bclal ~ 1 el Mrk " ı..tta ....... ...._. tura,. Wa a.tiı t'allr'lftd 
uae er, iatl ) oluulc an a- taharriyat yaptıtı zaman orada ç k M h t p d (K" 
kikaclan itibaren birer aalaa k.. b 1 . er eı e me •ta a ırma1-
lillılerdi. ol~anaa k kimlelere bile mll•klln ti) 1• nef1eclllmifti. Kuwetll bir 

Mllteraklm maatlanm alar al- ed:J'!e: adar nezaketle muamele mubafua altmda ~ra,a ••lredil•• 
--. lllllhca clllddalarma. bede.. ft lalkimet daireliH t..Um 
tw .. mlala utu dllrkl•'-- - Ba sfbl .. ,ı.n. iftira ol- 9CIU.. Mehmet Pqa hallaa pi .. 

mak ibtlmali ele Yardır. ı..uala • 
k...,._ birer n•elYer, birer yalaıa korktupauala bhnauz. ' J&111•claa n kead11ba• hakarette 
kw ahrlar. Soara da, ll•"••t Gibi t..U etnht olacak llzler baluaulacajmdu Grkmot Ye bua 
Paf8••• ıatbkca dlkklalanadaa llylerdt. 1 mecauaue barekete tepbb&a 
tedarik ettikleri ip8k kefipleri Çerkea Mehmet P•'aıa laaJa- etmlftL O sa111&11 Klrmutl by-
d• .......... warlar, ı.t..laal tanda bir telr cinayeti vard lcl makamı olan Tabeln Be), (bilah-
aobldanaa datıl.rlarcla. Birkaç o ela tudur: " ara latanbul Yali •ua.u.i olmutta). 
defa mtllümce badiaeleria &ah.. Yaldız Nrayında, ( alfalar Bu adamm hallae aa•lft ona 
ruu ramak kalmııtı. Baa bina- meaelui) aaruile m .... ur olu bit iuanhğaa icab ettlrcllti btlttıa 
e .... sa.aaaluda latibdal ıru- hadme olmUflu. Burada izahı Yicdanl muameleleri 7apmıı bu 
ku bulacağa r&•, derhal (lclarei •ltkll olan bu hadlledea fey• nretle hayabm kurtarmlfb. 
malaaau) tarafmdan bir •apur kalad• mliteeuir olan Abcl&Uba- Ne preld; bu kurtulllf, pek 
lauarluır. MOddeti hitam bulan mit, llİnirlqtilcçe ainir!eımİf, ha· muvakkat olmaftur... Çllnktl 
ukeria liWıı ve beylik .. ,.. rem dairelİnin ı0k6n ve iame- bir mDddet ıoara ( 31 • mart ) 
ahurak toplu bir halde 16tl- ti;al haleldar eden bu badieenia hldiaeai mhlir etmif. Çerkeı 
rlllr, npura Jerl .. tiriliı-di. A.. Mil •Dlebbip Ye mllnllidini 6i- Mehmet P .. a da mDrteciler ztımre-
keril Yapura pmelinl mttteeldp reamek -...if. sine ilhak edilerek tekrar latanbula 
Çark• llelamet pqa bir iati_. Mlc:rim •rayWardan biri, bu ıetlrilmi1- Dl•aauharp tarafından 
botla npma pUr. Aakere (..- esrarı btldiji halde, buem daire· ( idam ) ıaa lltHımedilmlf. Ve 
llma pbue) teblii edilir •e aiodelü iaticvapluda hakikati ket· Nihayet bu adamıa laa7ata da 
... ,. teık•elerUe mlteraldm metmİf. Abdtılhamit, bu kızı kor· Beyas1t meydanında kurulan bir 
•aatlara Yerilir. Bir slriUte,. katmak Ye bu auretle asal mile- dar atacı altında laitaaııa ermlttir. 
.. ,c1u Yermedea l.taabuldaa rimlerla laqam ... eydana çık•r- ~rkım Yar 

aalslıflwalarak memleketleriee 

..,....._ Vapur ı....w ~~ Kıdem Zammı ! Amele Çocukla~ 
r .- - .. 1500 Muallimin Zam Gör- Fabrikalarda Çahıtı -

Rnl• T•Alill K.,,... f meıi cap Ediyor rılmunalıdır 
T .......... eer-•ek ilelTOftH&ı 
NlaiDlsl • ldel hpoa llt lılf· 

Uk• "84-lnfa. RHmhals ara11ı 

·-

ewıı •• u. ..ıu .... 

..... ..... 

..,. .. ·.u 

R•tın ınUı•· 

edMek mi ' 

1 

a.tmla kl"911 30 Qnflu 
1

• P•aakablUaclı ,oa~tt~l•ltll ~. .._ 

Bu ••• ı•hrimiıde buluaan Belediye k•auau mudbince 
bla yedi ,Oz lptld•t auaalfüoia- fabrikalarda kDçllc çocukların 
da bla b9f ylzl maat Hm•u çahfbnlmamua IAıım relditl hal· 
ılrecelrlerchr. tu huaaatald liste de basa fabrilralaraa az llcretle 
laazarlaamaktad r. Altlcadar!ardan lcüçlk fOCUk çalqt·rdıklan 16-
biriei bir mubarririmıze faDları rllmeldedir. Bu 1awular on bet 
16ylemiıtir: ku"lf mukabilinde alade oa u-

.,_ Kıdem zammı r••celde- at callfla'almaktadu-. On yedi. 
ria iç MDe zarfında alclald.n oa Mis ratlarmclald amele lcıs-
mlfettit raporları nazarı dikkate lara ela ancak 25-40 kurut 1ev

mı,. Ymilmektedit. Y Afla kadaa 
alm .. ktadır. Aynı zamaacla •e erbklerla IH )'•Ymiye OD iki 
Maarif Mld&rl Beyin de hU...Dn.. .at Çahibklan .a,lumektedir. 
uri olmak lhuadar. Ş.Wr llec- Belecl,eaia klflk çoealdarm 
illi mualli• kıd•m . umlaruu ~ ... itin in- tetWrler 
1111ı.-..-1c bW _. .... .._ • alaeafa talta1a ı•l•ı.._.,. 

t KAY E 
Bu Sütunda Her~:in 

~------------Yazanı Naci Satlrıllalı 

Hararet Meselesi 
Blrkac haftadaaberl dolhlm 

Ahmet Naim'• raıtıelmemlıtim. 
D&n Beyoğlundaa ıeçl1ordum. 
O, ( •••• ) otelinin cadde llatla
dekl uloauncla pencerenla inine 
oturm111tu. Y almı •• dalpacb. 
Bana fula mit .... slbl tirin
dl. Şqirclım. Ona hllakif, ... 
aat Ye ... balacajulll umyor
dam. Çlakl bir HDeduberl 
HYcllti .... ft cuip •netle 
eYlenmek lbere ldL Otele p. 
elim. Yuma oturm... KeadW 
baklanda cok umadar baber 
alamaclata-. merak ettltlml llJ
lecllm. Çalafbm. Fakat lldml 
ketti: 

-a....at ... hahe .. kla 
çok habaıhk ecll1onm, ....... 
dan okadar cok ,.yler ıeçtl ld 
eorma? declif. Çok acıklı bir 
aeale ili•• etti: 

- "Ser•et" le bealm ., ... 
da her feJ bitti 1... Hem de 
kendi kabahatim Jldndea 1. 

- Kendi kabalaaba yllda
denml? •• 

- Evet benim. yahutta ml
nuebetaiz. tuhaf bir tuadllflla 
ytlzlbıcleal 

Yldnde acı bir tebenl• 
dalıalandı: 

- Hararet mneleu doatumf 
dedi. 

- Hae1l? .• 

- Hararet m...leal declimL. 
ı-. ......... it.. ....... 
nın, bir apartımanan hararetl, 
ylni derece il• llçlle bilen 
bararet.. 

Şqlaa, Pik•• Jldae balu
yordam. Sordm 

- Serntia ....... •e ka
dar k~ farbtmlı mi 
lclla? 

- Farlmlda cletiU.t 
- o, ufacık bir ....... , ... 

karfaaande bile 11ka 11ka lrttba• 
bir kadındı! odaaıa harareti 111 .. 
eliti derece de olthama ke,,._ 
IOR ıelmesclll dold. Cndet 
Nami oau• dprlerlai a,.f bal
muttu, ona IOj9k ••ırdı da. 
Halbuki bea. bUalda •cata 
dayanamam. 8illnla. ta eocak
luğumdaaberl Ul•• 1pOr Japar, 
yaz kıt aojıak IU ile 11ku•rdım. 
Her mevlimcl• Hria .... arar
d1m. Uıat•J•Jam, buna ........ 
•enet ıeleceil zaman, apanm.. 
nama lait eilrl1et etmeden. hep 
onua letedlji mcaldakta bulaa
dururdum. Tabi, o sider ıit
.... de, racll1atlrleri kapatır, 
ateti llndtlrOr, ~enleri fora 
ederdim. 

Ahmet Naim. ~atarlamak iller 
ıibi 1U1ta; ben mer lanmıft • 
Abnalhlda: 

Sonra? Decllm. O IOfSblDQ 

tekrarlad. 
- Soara? .•• E•et itlerin na

aıl kar tlıiıaa anlamak İ8tİJoreual 
biliyonuo, Serntin eski ıkoca11 

oaclaa çok yaıl1t aaala11f8 z, ao
tuk blı adamd1. Ondan aynldı, 

•rbeatti. 
Akpm, •b lkiacli, 

hatta gece bile ...... ı& Artık 
apartmanı•cla Mr • dar•n· 
•Ü imktıu .......,.. Wr lleaklak 
Yarch. Oasleri atet iciade oturur 
stW lclm. ;eceleri terler İç.Dele 
., .... bir claba .. , ....... .. 

Glacl• ............ ,.. 

bir adam olmaya bqlıyordwa. 0-
arahk, ifleılm icabı, lamire ,ıttlm. 
Oradan Senete çok tatlı, çok 
mlffik MYll k.U..elerlle dola bir 
mektup 11Ddercllaa. Fakat .... 
letef uzun ıaman la•ı a cnap 
beklecll .. 

-Ya, decllm. ..... -
danlm11? .. O IMpnı Allıcla 

- Ha,... dedi, ... ,.... IJI• .. 
tul ona baaa cenp ..,.Utta 
meaeclea .. , clujıabktaa dalaa 
mlldmclL O haataych. Hem de M
aim Jklmdea çok telallkel Wır 
hutalık yakalaalfb. ..... .,. 
rdmca aotata ahı.. ...... ı.. 
tıclltl• dercel hararete ... ..... 
olarak bqalamak W.mfl W,.. 
tlrlerl bpu111, ıecel .. Wle ..... 
........ ,.. ,.. ... blnbu1• 
bqlamq, ............. lalr 
aabah uncalar lçiade slllırliıl 
açmq, •• haftalarca illmi• ıartlak 
ıartlata botafmut· 

Alamet Naim derla ....... • 
acı içbd çekti: 

- Ben dedi. o .,.da _.... 
buma cevap bekleJip danyordawl 

Daalfllmde ODU ., .......... 

- Ne dl1onu11 ? .. 
- Eveti A1111eal tebclllmn 

için Kapcluaaa ........ Bir 
yabana adam da onlara refakat 
etmlf. Hem kim bUIJor - ? 
Haal fU bizim m•• cloktor 
C.•det Nimi yok ma. itte o.., 

Krı•d•.... lldldllillll11&._,,,._ ... ._ 
olanca , .-ı1ra1a. 
mııl Hatta aıkla bakma1o Çlakl 
..m. ODU leYİJormaeL .... inat 
bil. ba, .......... ~ .... 
lrocı• olma11 lıak...,.. --. 
Meter bea, farkmcla ol•ıtıa • 
•dl. •• alplı roll 0,.. .... 

Senet te -- ..... teldl-
flal bbal •t•lt .. ...... ..... 
ba ıuretle hwteJ bil 'I'·· 

Ahmet Naim ımta. Y......, 
ıkleri. ebedi1• kaJlaol• ... 
detin• dalllllfb. F- lldrlerla 
hlcıi•nM- ......... -
lıat.rpbl: 

- Bak, dedi, clalaa _. Wr
.. , lçlrmecliml.. S.._.. 

- Ganoa, laiftl S.,. Wr 
duble bira, bana da her ftldtldlt. 
den... 

Bana diadl: 
- Bir u ol.un --.WI tık 

içia çok içmeli dejil .n ... . --·· • 
Galhana Parkmı Selti Dikildi 

Topttapa ura,._ ._.. ..,._ 
f111da Ntlumaillerine n Glllt•• 
parkının 10D lueaınlanaa 8e1ec11Je 
tarafından IOO Ml'fi cllklmlftlr • 

Mimarlan Davet 

* Alay Köşkün Slrf 
H•lk Ewl 8llzel 

........ ............. hl.tauell• 
( ıınıhurly~ .QrtaaıekteW' mullia " 
talebelftlat Mne urflada ...... 
getlıdlklerl eeerler 8Q • 1 Kaa • ..._ 
10 • il Kf.!!. • 918 tultllae Ullu' 
Gllbaae1-11fMl .......... ldlJ1' 
Kotkfl ealoa•• ............... , 
D ıla.tip ... ei&&rt. 



1rgfltere IJGktmetl tarafından GASt 
B1o ne hediye edflen eserin tercameıi 

CANAKKALE 
-187 - Yuu: c.,,.,..ı 06l•n4en 

Anadolu Sahiline Asker 
Çıkarılacakb 

1 - Ya t.o.'da Yeyalmt Ba
la11r'ın ıimallnde bir 1erd• ka
raya uker ihraç etmek: 

2 - Boğum Anadola uhi
•e aıker çıkarmak; 

3 - Tekrar cenuptan taar
ruza ıeçerek Kilidilbabri uplet• 
mekı 

4 - Boğalara hlkim bir 
waziyet almak Ye Kilidilbahr'iD 
fimalinden Tllrkleria mlnakale
Iİnİ kesmek ipn Amac cephe
linden bOytlk mikyuta bir tam
raza geçmek; 

Cihetleri hfllallm6ftll. 
Bulayır'ın fimaKade karaya 

pkmak huıuau oldukça cazibe
liydi. Burayı ifgal etmenin temin 
edeceği cazip ciheti...- biri de 
Marmaradald laıUiz tahtelbahiı
lerine muavenet imkanının huıl 
olabileceği idi. Fakat laer 
ne kadar Balayır' claki Tllrk 
kunetlerin alaaa •JIH nisbetle 
daha aı oldup mal6m idiıe de 
burada karaya pialabilecek bll
tlln mevkiler dikenli tel ile tah-
kim ve mOdafaa edilmişti. Diğer 
taraftan bu fikrin evYelcede red
dedilmesinde aaik ol• biltiln es
bap el'an meYcuttu. 

Aakerl ·~d- Pula· 
yerin ıimalinle tedafO \it haf 
tatmak bile Uç fırkahk bir kuv· 
wete mlte.•akkıfb. llokl hu' 
he• tl•llclea Ye Hem ae eenap
taa. taarruza maruz kalmak ihti
mali çok bYYetlidi. diğer taraf• 

tan 1nı battı el• pçirmek daha 
ı..a. lnanetlere m&teukluf bw
l•an uzun bir muhasara hare
keti istilzam etmekte idiki buna· 
da lmkln yoktu. 

Saniyen bu ıuretle harekette 
daha bl,ak bir mah•r Al'cL n 

donanma kumandanı da bu mah%ar 
1Bz8111den Bulayer civarında kara
J• asker çıkarmı1a muanzdL Ci
•arda Alman tahtelbahirlcriaia 
buluamua laMeblle Uliral ukliye 
ıemilerinin o kadar ılmale çıka
bileceklerini garanti edemiyordu. 
Karaya uker çakarmıya IDU

Y&ffakıyet ha.I olıa bile onlara 
mu.ibtaman erzak, levazım ve 
cephane yetiıtirrnek kabil ola· 
mıyacakb. ÇllnkO ordunun bDtlln 

lhtiyacab ıece •akb Mondr01'tan 
kDçlk nparlarla aevkiyat ,apı• 
larak temin edilmekte idi ve 
Aaacı'a 80 mil fimalinde karaya 
"karılacak yeni bir kunete ba 
8Ul'etle le•ua• temin etmek kabU 
değildL Binaenaleyh bDtDn bu 
eıbaptan dolayı Bolayir clYanna 
uker pkarmalr fikri reddedildi. 

Buiazların Anadolu sahiline 
aak• çıkarmak ta euip ihtimaJAt 
ar.zetmekte idi. Burada mDtteffkin 
ordulan Ereak6y ile Yenifela& 
kayo araıındaki ıabili ıaptottilderi 
takdirde, A mıpa uhilinde, Helleı' 
deki lngiliı Fransız ıiperlerini 
yan ateşine alan Tllrk batarya· 
lannı iıklt Yo zaptedebilecek •• 
Çanakkaleye ilerileyerek boğaz· 
laan mldafaa tertibatı ı tehdit 
etmek ıaretile Ttırlderia Gelibolu 
ranm adamnclaki kovvetleribi 
ualtabilecekti. 

Fakat k ,Uma da bir ~ok 
..Unrl .. •ardı. 

Karaya sıkarken Yerilecek 
zayiat her halde 25 DİlaDcla •e
rilea uyiatt.an çok fazla olacaktı. 
TOrkler sahil mlldafauına ıon 
zamanlarda ıon derece ıerml 
vermifler ve karaya asker çaka· 
nlabilecek noktalan topla mllda· 
faa ft tahkim etmiılerdi. Alman 
tahtelbahirlerinin o civarda do
lqmuı ha1abile donanmama ya• 
D•flP bu bataryalan imha etmeıl 
kabil olamıyordu. Diğer taraftan 
•i cenah İltilıatsız olduja halde 
Ye uzun bir m&kale hattı teala 
etmek ıuretile Çanakkale phri 
tberİlle ilerilemiye tepbbtla et• 
mek en atağı altı farblak bir 
kunete mOtevekkiftl. 

Kamble civannda bir klprB 
bap zaptederek Avropa ahilia
deki mllttcfikio siperlerini topçu 
ateıindea kurtarmak •• Çanak
kale ıehri ftzerine bir ileri ha
reketi 1apıbyorm111 hiaini •ere
rek Tark Kuvvetlerini Anadolu 
aabiliae çkmek te Yaridi babr 
olmafla. Fakat bGyle bir k6prtl 
mnkiini muhafaza edebilmek 
için de Jaakal iki fırkaya ihtiyaç 
vardL Her nekadar blyle bir 
hareket bir k111m Tllrk kunetle
riui bojazlmn c-bma çebbUir-
•• A;Uac •1a Helleı 
c:iiiplael <I• kat't bir muvaffaki· 
yet elde edebilecek kadar Tllrk 
kuvvetlerini au.ltamazdı. Böyle 

...._. lrfW•,.. i""ilell...
Hamilton'ua kuwvetlerfn( da .. 
mak ve her mutaarrız kıt'ayı 
ıayd dGt•mekten başka bir 
aetiee YeremezdL Bundan maada 
yeni bir erzak ve levazam 1evki
yat kola tetkil edUmaiae ilzam 
ha811 olaca"blô bu da donan
manın mahdut veıaiti Re 
kabil olamıyacaktı. Anadolu aahi
liDdekl TOrk bataryalarının ate
Pcf en •• aiyade mllesair olan 
Jener.al Gouraud bile J.lyle bir 
hareketi .. mf tedafm bir tedbir 
olup muzafferiyeti kat'iyyeye bir 
adım bile yaklaıtarmıyad ,. bir 
almayif olmak lzere tavıif ede
rek reddetti. 

8 iod kolordu karargAhınd• 
1.'Dİ takviye kıtaatlle ve bol to çu 
defle TUrk1erio cenup cepbe
ıinden ıikı bir taarruza geçildili 
takdirde dftfman hatbtııli yanfa· 
bilecefi knaab el' aa baki idi. 
Fakat 4 halira•-la •erilen •i•r 
zayiata, ihtiyat ku"etlerinl ba
nndıracak yer bulunmamanna 
" Tllrklerİll Abibabanın hem 
pmal •• hem de cenubunda 
1enl yeni mOdafaa laatları va
ade ptirme!erine nazaran ka
rarglbı umumi, Kilidlllbahir'in 
cenuptan zapt.na ka1krtma11 hiç 
te muvafık bulmuyordu. Gerçi 
kararglhı umumide ıılu ve mG· 
temadi bir ta:zyik ile Ahibabe 
11rtlarınm.. zaptedilebllecej'i ka· 
aaatl mevcuttu. 

(Arkaaı Yar) 

l.ıanbul icra Hlklmltl nden: 
lıt old d 

k ı ıa ko ı 
ay roühl tin cra ' ı las ka ıununuo 
1 '1 inci ma idesi ıııt clbinee 2 12 932 
tarihinden itibare ı bir ay daha ııza· 
tılmuına 'e ke~ fıJ et n ier~ ve- ıft&a 
dMreltrll& tapn ılc J lnemurtukl•nna 
luldırU1aeı•ı• karar :..urfl•lt •ld ıtu 
ilA olunur. 

' Resminizi Bize Gönderiniz 

lf. * Size Tabiatinizi Sögligelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz. 

Kupon d)#er aa7fam11dadır. 

24 N-1 m. Zeki ve çabıkan· 
' dır, takdir ve 

teıvik gör· 
dükçe daha 
çalışkan olur. 
Şöhreti sever 
eerke§liği yok· 
tur. Uyaallığa 
temayül eder. 
M e s'uJiyet ten 

endişe eder. 
:d e ti e k in de 

muvaffakiyeti temenni olunur. -· 
müteessir 'e 
münkesir olur. 
Yaratıcı, gü
rültücü ve kav
gaci değildir. 

Fazla yorul· 

ınak ta istemez. 
Anlaomıya, iyi 
geçinmiye te· 

ıayül eder. Cesarete mütevakkıf 
İ§lerden uzak kalmağı tercih 
ed~r. 

• ao All Edip EL c Tllleltel) ( F otoğ-
rafınm dercini istemiyor.) Sakin 
tavırlıdır. Her §P.ye karışmaz, çok 
oyun uynamaz, tektirden ve ceza· 

dan korkar. Kanaatkardır. Bir iş· 
te ön ayak olrnu, haşkalanna tabi 

olmağı, tesadftfJerden. istiJadflyi 

Ankara M: M. V. 
misyonundan: 

Aıkeıt Lise •tt Orta Mektepler de aıağ da ıösterilea deni erin 
maalliaılilderi apktır. Verilecek Ocretler hizalar .... yual11111tır. T ed
rla için Rumi ..aıbi1eti laaiı olan ve batka Jerlerde allkalsı ol
mayan mualllmlerden arıu edenlerin 10 aDn zarfında iatida Ye fo
totrafını muaaddak fitlerile Ankarada Aıkerl Liseler milfettiflifin• 
mlracaat. 
Mektebin İlmi: 

Kuleli Lisesi 
Buns 

Muallimlijin nevi 

Fizik muallimlili 

ucreti: 
Ocreti 98. L 

.. ., 
" 

I08. L 
I08. L 
108. L 
108. L 
I08 L 
1G8. L 

Bursa Ki•ya ., • 
Bana Tabiat ., • 
Konya Aa. O. Mp. 
Enincan ,, " 
Erzincan .. " 

lngiliıce " 
Almanca • 
T8rkçe ., 

• 
• ., 

ilin 
Ba1rıumç ka1.ae11nn Kaa

dağa ormanmın Kobakh •• 
Hotamu kıt'aJarmdaa belaer 
ıene dört bin kantar ihraç 
edilmek tbere tıı: -e mtld
detle beher kantan 15 kunt
tan mOzayedeye çıkarılan 11815 
kantar çıra 5-1·933 pe11enabe 
acftnUne kadar tekrar mtluyede
ye konulmuştur: 661·719 No. b 
kananların ahkAmı umumiyesi 
•eçbile mtlzayede Ye ihale açık 
olarak yevmll mezk6rde uat 

on beıte Çanakkale Ylllyetinde 
mliteşekkil orman aatıı komia

yonunda icra edilecetinden ta
liplerin 1800 lira 1erma7e vamaa 
mali iktidarlanw ıGıterir tica
ret odası vesikasını Ye bedeU 
muhammenden •t•iı olmamak 

ıartile vereceği bir eenelik be

del miktarının % 7,5 .Pabetin
de teminatı muvakkate teklif
namelerini k8DUDu ..... da
iresinde mezk6r ibtaLI IUti• 
kadar komisyona tevdi ve ıart
name ve moka veleaameyi g6r-

t.t ... 11ut llltncl icra ........,.. 
lulundan : Bir borçtan dolayı JD&İı• 

cuz we paraya çe•rilmMI ••karreı dtlk
klo euasındau Garderop, Kanepe, &o. 
ba, vesaire gibı eua 22/18/981 tarihlu 
mUaadif Ça.rtamba gani llM 18,80 da 
Beyoğlu lstiklAI eadcleal 840 No IG 
apartunaoın ilılnct katındaki tenJlıaane 

de açık arttırma sureUJe e_atılacağıodaa 
taliplerini~ vevmil me:ıktr •• &aatıe 
mahallinde hazır balanaoak mem11• 
runa mf1racaat!:ırı lftzuma lll1l olunur. 

la1enbul ikinci ter. Memur
ıuiundan: Bir bore1m ldenmeal 
için mahcuz ve paraya 99nilmea 
mukarrer kumaı •• claYar ayauı 
Betllı.:tathı Ihlamur oa•ft.Sade k .. 
çlk hamam kartmnda 36 numaralı 
terai dlkkAnında 28-12-932 tarihine 
mlaadlf Çarıamba pi aaat 3 ten 
ltiharen biriaci açık artbrma .... 
tile aablacatındaa talip olaalar ... 
•• .. atte 932-4778 doaya •amara.Ue 
mahaWncle hanr lhaluaacak memu 

rena m•aeeatlan iJh •-•· 

icht et. Anbrada '9maa ml
dtlriyeti umumiyealle latanbal 
Çaaakkale ormau mldlrltıkle
liae •• Bayramiç ormaa maa
metlt_ memurlujuu ..apeaat 
•yle.-leri. 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir· 

• Blll KUMBAAA 
ALiNiZ. 

Heı Fırsattan İstifade Ederek 
P A R A Artllıınız ! 



J 
En müketnrnel ve en müntehap çeşitli 

BAKER 
Mağazaları 

Halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 

ıyı mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun En Muhteşem 

OYUNCA[( SERGiSi 

--~~~~~~------~---------------------------------

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah bir kaşe • 

NEOKALMINA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe kartı en kuvvetli silAhı vermiş olursunuz. Mideyi 
ve kalbi kat'iyyen yormat 6 vtı 12 kaşelik kutuları isteyiniz . 

............ ~--------ır7JI--------------' 
1 istanbui heiediyesi Hanları r * i 

1
1

aksi Otomobilleri 
Sahiplerine 

latan&ul Belediyeaiodea : 

T elefunken, Radyo Mevsiminin en yeni '1e 

en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet. kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodin sisteminde bir radyo 

ahi'zesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfıe 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

btr Möbllya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERI BiLE TAM MANASiLE 
TA TMIN EDECEK YEGANE MUSiKi ALETiDiR. 

TELEFU KEN 
Belediye huciudu bahilinde 1eyri1efer eden blttla tabi otomo

Wllerinln bo1ua muayene ecHlecetindeo ... tada yazalı pler içia 
tayin edilen numaraı. arabalar ıahiplerinia 9of6rlerile, mal nbibl 
olan toförlerin doğruca muayene mahallinde toplu bir halde bulun
malara. Tayin edilen gllnlerde arabaaanı muayene mahalline getir
miyenleria boya mecburiyet\ hakkında eon ittihaz edilen Larardaa 
iatifade edemiyecekleri Ye bu kabil arabaların l Klnunuuni 933 
tarihinde pllkalarınm alınacata ilin olunur. 

80URLA BIRADEllLl:a we ... we 8ATIS •aGA&ALAal 

Pllka numarası ( 
1251 den 1550 ye kadar olanlar 26-1 ı.932 Pazartesi Abldel Hi ,.. 

VAPURLAR 

ıssı .. 1850 .. .. 21 .. s.ı. ~!d~ f!:~: FRA TELLi SPERCO 1 
1851 .. 2150 • " 28 " Çar9amba ban 1aha- TAVlL ZADE VAPURLARI 

9 P b Bııric:o Sp,,,rco ve nıahdumlara halefleri 
2151 " 2450 " • 2 " erşem e aanda •aat (S b k A 1ZM1 R p O S TAS 1 ı 
2451 

" 
2792 

" .. 30 " Cuma birde. 
Galata 6 ıııcı Vakıf ban llı ı rapyan 

Yukardaki numaralar dahilinde ve fakat Anadolu cihetinde _ . • HanC,JE.· iRıı0oiYkaALtEı-Nı,oE•.ETReLl.ABN.DO.A41S79E2-1 1 rs AA o E T 
bulunan ct():nobiller 31 Klnunuenel 932 cumarteai "K.ıdık6y Be- vapur tiri.eti - Amsterd,.m 
lediye Dair~si önünde saat 9

1
5 ta. A nvers Roterdam,Anısterdam ve Hamburg vapuru ber 

~~~~~--~--~--~----~--~--~~--~~~~~~~~-' lcin yakında hareket edecek vapurla~ 
Oreet•• vapuru 28 k&uuııuevvele Pazartesı 17de Sirkeciden ba-

Oyuncaklar 
Hediyeler . 

''OSKA kunda-
'' raları 

Her sene olduğu gibi bu aene 
dahi en zengin ve en müntahap 

çeşitlerini en ucuz fiatlarla 

OS. FERRUH 
ve 

SANAi KAZMIRCI 
(Sabık Ştein) 

maAazalarmda bulacaOmızı 
unutmayınız. 

B 'o~lu tst k ~ı.ı c.: d ı ı No:303 

Dr. A. KUTİEL 
Kara iJ7 B!Srok~ hrı,ı •aramında 34 

Zayi - llG aıcıl numaralı ara
b \Cıltk ehli otnaıuc·ıni keyuettim. y~ 
n b nı al caJımdaıı lıUkınü yoktur. 

M ımhano ske osınde arabacı 
Hu O,> in IWatem 

Sabibı ı Ali Ekrem 
Neıri7at MilcHrill Halil La .. 

SANTRAL 
KABARE • DANSiNG 

Beyoğlu, İıtiltlil cad. 220 

Her Akşam 
iki saat bilifaaıla 

BUYUK VARYETE 

LAKS EKSPRES 
REVÜSÜ 

dot~~cul•• vapuru 6 K. eııniye doğru reketle Gelibolu, Çanakkale Yfl 

Herme• vapuru 19 K. 911.ııiye doğru İı:mire azimet ve Çanakkaleye 
Colhp•gnl• Royale Nee•rlandalae ufrıyarak avdet edecektir. Yol-

vapur 9ırk ti vaeıtaaile vo bllurı um cu bileti vapurda da verilir. 
Neerlaııdıusel\ vapur acı:ı.ntaları ıtrasın· Ad y · T vil d M 
dllki mulıaberat eavesinde D0NYA!\1N rea: emıtte a za e u1-
B01'CJN LJM ~NLAIU içfıı eınti kabul tafa biraderler. Telefon: 2.2210 
edilir ve DOORU K0.'ŞIME4"rO verl-
leb lir. 
Yakında Burgaz, Varııa ve Kosteoceye 

hareket edecek vapurlar 

Herculee vapuru 28 }{. evvele 
doğru. 

Herme• vapuru 11 K. saniye doğru 
Amsttırdaındaıı beklenen vapurlar: 
Hercula• vapuru 28 K. evvele doJru 
Herm•• vapuru 11 K. saniye doğru 

Amsterdaından hareket edecek vapurlar 
Hermes vapuru 21 K. evvolo doğru 
Cere• vapuru 4 f\. eaııiye doğ'ru. 

NIPPON VUSEN KAISHA 
(Japon vapur ltumpanJ a!!ı l 

Yoko ama, Kobe, Dairen, Tsingtao, 
Shanghai, Honkong, Singapor, Coloınbo, 
Sueı, Port Sait, lımlr, lstanbul, Pıre, 
Cenevre, Valencla Llverpol ve Glasgow 
limanları arasında doğru posta. 

( Al,t rmaeıı ve doğru) 
Toyooka Maru vapuru 21 K. 

evvele dogru. 

Dakar Maru vapuru 19 K. a:rniye 
doğru. 
TafailA.t içiıı Galata'da Altıncı vakıf 

Hanı.ta FRATELLI SPERCO, ENRlCO, 

SPERCO ve ldAH'fUllLARI halefled 

n.~ur actotahA'toa mUracaaL 

Tel. 4 • •'l9i-1 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

DUMLUPINAR 
vapuru p l • 

26Kanunuevvel azar eSI 
günü akşamı saat 18 de Sirkeci 
nhtımmdan hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rize ve Ho
pe)ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
talığına mliracaat. Tel. 22134 

KARADENiZ POSTASI 

s u L H 25"~:~~.ı p A z A R 
1nna aktamı Sirkeci'den hareketle 

(&etli, Zonruldak. foebolu, ayancık. 
Gerıe, Samaun. Glreaon, Vakfıkebir, 

Trabıon, Sirm•• n Riae iakelel .. 

) 
LASTER SILBERMANN ve Şii. 

Teel: 44647 • 8 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburr, Brem, Annra, l.tanbul 
•e Babriaiyab arHında azimet ,.. 

a•det muntazam po•taları 
Hamburg, Brem, Steti.. AaYeu ,.. 
Roterdam'dan limanımıza raaYualab 

beklenen .. purlar 

Akka vapuru 30 K. evvele dotru. 
Nlcea vapuru 11 K. aaniye dotru. 
Ulm vapuru 14 K. eanlye dotrıı. 

Burgıız, Varna. Köatence, Ka.lu 
Ye lbrail için limanımızdaıa hareket 

edecek •apalar 

Akka vuııuru 30/12·~/1 Kil. enele doğc11 
""llo• vapuru 22-24 K. saniye doğru. 
Ulm vapuru 14-17 K. saniye dotra. 
Yakanda Hamburg, Brem, An••• 
ve Roterdam limanlara için hareket 

edecek vapurlar. 

Macedonna vapuru limanımızda. 

Athana vııpuru ~ 7·28 K. evvele doğru. 
Chlo• vapuru 29-.30 K. vvel doğru. 
Akka vapuru 5·7 K. aniye doğru. 

Londra için hareket odecelı: Yakında 

vapurlar 

Athena vapuru f!7·-8 K. en·ele dofra· 
Chlo• vnpuru :..9-30 K. evvele dog.-u. 

Yakında Batuına b roket edocok 
vapurlar 

Nice• vapuru 11-14 K. eaniye d ğru• 
Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan hanında Laster Sılber

mann ve Şüreldisı vapur acenta• 
lıfrına müracaat. 

Telefon ı 44647 - 6 

rine azimet ve aYdette aynı lakeleler• 
le Görele, Faba ve OnyaJ• atrayarak 
avdet edecektir. 

hzla ta.fıiilit içiu 1ı;ıııiııö11U Rıhtım 

Han 2 No. 1• maracaaı. ·reı. 2047a 


