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ı2 sayıfa.

BugOn

y
İdare iş

Nushası herver

Fener
Anllımak i5tiyoı-ıu

Bu facia ne

zaman
bitecek?

Kaldınmlan
tnızın

llzerinde
bir hazan ağa•
tının

"

AKŞAMLARI

papa,slarının

ih8net

NEŞROLUNUR

ele geçti

vesikası

lHıra kalpli~ kara niyetli
kesişler, bakalım şimdi
yapacaksınız?
Yunan konaolosunun gönderdiği mektup bQtün
esrarı meydana çıkarıyor

Kara cüppeli,

ne

perİfU

Yapraklan ha·
1iılde, dajalmıf
1Gzleri pzleri
Çamurlu yamı- ·
cuJdar g&rllyoroz. Talilerinin
hazin cereyanlanna terkedillbif olan bu kllçnk çocuklar,
'8 bir kaç dilencinin vasdai
lllaiıetidir, veyahu kaldmlmlar
berinde ~eder olup fena bullllap mahk6m zekAcıklardır.
Onıann bir çoldan bu memlekette bir hisan gibi doğar, faIrat bir linek gi~ 6lllrler.
Nllfua tezay&dllnden bahse- ·
latanbulda bırakılan Rumların
denler, g&zleri 'Sntındeki bu debilhaua
Fener kili&e&i denilen
rin faciayı neye gCSrmüyorlar?.•
fesat ocağmm memleket hakBugO.n mtıreffeh bir amrtın
kında ne derin bir llUl niyet
llude 1ayesinde ferih ve nülsbealedilderini
hep biliriz. Fakat
lerih gerinen Efendileri. Her
bunlaruı artık fili bir pkllde
teyden evvel unutmayınız ki bu
ihanetten vazgeçtiklerini, Y11ocuklann bugilnkll hayab, be!nanistanla velev korkudan olamı
. bir gtın de lizin çocuklarımlinasebetlerini keıtiklerini sallm bekliyor.

Papaslarla
beraber
her Rum
heyecanda

ocağında

çevrilen
dalavere

abfınm uma lir
.......
gözlerimizi kapayalım. ve onla-

nn yerlerino kendi çocuklanllUZI ikame edelim. Belki o zauıan kalbimiz titrer ve vicdanlanmızda bir 1111 haad olur.
Anlamak imtiyoruz:
Bu yavnıcuklar fadan, kaldınmlanmız llzerinde daha ne
•akte kadar devam edecek?

~orduk.

~

Meier 6)-le rJğilmit;

Bidmç

glln evel m..-Jeketlne
avdet eden Yunan konaoıo.
vekili Kiro münhal olan bq-

papashk dairesi bqk&tipliğine
bir Ruma namzet g&termif YO

tayinini musırrane iatemiştir.

Fentrdekl

Y mwı komoloe vekili tarafın

mGmanaatinden dolayı teesaGflerini beyan elm.İftİr.
Mektubun buraya kadar olan

dan sureti kat'iyede b8f kitabete
tayini istenilen ba adamla Sardeoa metropolidi Y ermaDOMm

kısma,

arası açıkmq.
notta u:adır.

nane bir niyetine, entrikalanna
alet olacak bir adama bqpapa-

Yermanot Senai-

Bu talebi Semi·
not ta kendine taraftaf olan
azalarla birlqerek redclettirmlttir. ~e baaclan ....,. da ihtillf

............

..,~

Yaau kouolom yeJdU

fira

bqpapulığa bir mektup JU1D1f

vıe

ba mektubunda mlhıhal bu-

hınan bqpape.ıbk batkitabetlne

keneli tavalye ettiji adarmn tayinine bqpepuhk mahafilinin

etekleri

1111

Yanan

yanma

hnldimetiııiıı

bai-

yerleıtirmek istediği

ni g&termek.tedir. YunanWann
balA latanbul Rumlan tizerinde
bir nevi nnfuz iddlaundan
............ •• bmalaq mem-

leket aleyhinde kullannuya yeltencHlf mal6mdm •
Papulann tam hareketi adeta
onlarm memlekete sadakatlerini
iapat eder gibi g6rtlntlyor. Ôy(Mabadi ikinci sahifede]

uza~ken...

Adliyede
Yeni ic r'a reisi
kim c lacak?

icra

dairesi
imi Refik bey
emei Teme tayin ediliıtL Onun yee lzmir icra
elsi
Sadettin
eyin tayininden
abaolundu. Haer aldığımıza
azaran icra rlaseti, ikinci tl~...-.....-.--._..ı-aet reisi O•
man Nuri beye
Refik Bey
teklif edilmiştir.

Ankara 18 (Telefon) - lstanEytam idaresi tarafından
llluayyen Yade ve faizle, emlik
lllukabili olarak millga Maliye
lezaretine verip te vaktile 6den._İf olan 400 bin liralık borcun
~izi hakkında hllk6met, B. M.
•eclisine bir tefsir talepnameai
tevdi etmittir.
qu)

~ çakanlmı§br.

QnoO -hlfede

,{ızuıı sana !Öyltyorum.. (Oeman Cemal
taydalı oaıihatlar.
QncQ aahlfedo

Son macera ( CllSU!ıbık 8ergftzeşti),
NiçiD ölmeli (Roman). bsa ~

ıncı

6

Sinema

aahtfeCS.

sayıfası

a anot -httede

Sal, rolculan
maıu).

(M. Tuchan be,m ıo-
kaçilk eğlenoder.

e unou

Gnzcllik

.-.htrede

mQsabakaeı

h#cbnclaki

11 lnot 8ehlfode

(Son Saat ) in

mgortaııı..

Olmaz şey
Amerikalılar bizden taş
satın alacaklarmış
Bandırma civarındaki «Erdek»
havalisinde zengin granit ocakları vardu. Bu ocaklardan, lokaklara dötenen parke taflan
çıkanlmaktadır.
Haber aldığımıza göre Amerikalı sermayedarların teşkil ettiği

bir gurup blJ bavalideki ocaklarda tetkikat yaptırmıı, taıların
cina ve metanetlerini çok muvafık bulmuıtur. Gurup miiınea
ıilleri bugünlerde ıehrimize geİe
cek ve ocaklan görmek &zere
Erdek havalisine gidecektir.
Öğrendiğimize g&re AmerikalıJar bu gr~t ocaldannı
kiralamaya ve buralardan çıkar
tacakları tqllll'I yığın halinde ·
Amerikaya g6ttbmiye karar vermiflerdir.
Gurupun buradaki mnmeısili
Amerikaldann bu ocaklarda bllyllk fenni tesisat vllcude getire•
/
ceklerini , çıkartacaklan tqlardan Amerikada bina ve yol inpatmda imtifade edeceklerim
sCSylemektedir.

Tabir Kevkep bey

bcHndc QerQinlik

llDenetmittir. Kuriyera -OeUase~ muhabiri ~e Sırp arazisin-

3

olduğu anlqılmıştır.

münaıc

Yugoıll~ hnk6meti Tribllna
tlzeteıinin Sırbiıtana ırirmesinf

clq •ahlfelerlmlsde)

Paris, 17 - Geçen akşam,
Paris operası Salamin piyesini
temsil ediyordu. Tiyatronun il•
çllncll perdesinde, garip kıyafetli
bir kadın ıahne ortasında belirmif, bir ayağını bir artistin
omuzuna koyarak ıarkı s6ylemiye baılamışbr. Herkesi hayrete d6ftlren bu kadının deli

l

• Sırp

yazılan

Paris operasında
bir hadise

Hükumetin bir
tefsir talebi

ltaıya

Bugünkü

tek.lifim.is

feıat oca'#ı

Kadın eibiselerinhı

=

in

4

Mel'anet

.. ..rM,

Son Saat

Kibrit inhisarı müdOril Tahir
!lltll!ll!l!!- Kevkep beyin mOskirat inhisan

-

-

Hanımefendller
gllrlJyoram 1d hepiniz yeni tıwaleRerln&sl /azla delcoUe
vaptırmış5ınızl.
.
&,ka çaıe bulamadık. Etekler uzayınca bur.ılllrdan eklemek Ltzıın geldi.

mndtUUğtine tayin edildiği hakkındaki haber kendisi tarafaıdan

l tekzip edilmektedir.

'1 Sahife

ihtilal yurdu

müdürlüğü

Polis
Şerif

Son Saat

Aieksikada nelct
oluvor?
llebiko, 17 (A.- A.) - Öil

beyin yerine Sa-

dettin bevin geleceği
sö ...~4.1i~or
Mardin va 1tıi

Tevfik Hadi

Yenı

be1in Umumi
Emniyet müdürlüğüııe

yıni ile
lnır

po ia

müdüri.\

Şt· t if beyin

de

ı•yla-

yeniden
Şerif JJeg
canlanmıştır. Deveran eden pyi•
alara nazaran Şerif beyi eabak
Polis müdürii Sadettin bey
ıstıhlif edecektir.
lan

madarıyet

Po'"''
ne

yapıyor?

G11etelerin ikinci
maaı

kalkı

ıırar

görülerek Polis
tedbir alacıjmı

Devlet

taabı

yı~

anahiyetinde
müdüriyetinin
bir refikimiz

yazıyor.

Eğer

bu havadis vaki lıe
r-örftlOyor ki Polia M. bu ıelırin
sokaklarında gezen balkı reşit
bir milletin efradı değil, bir
aürü mabaıle mektebi taleb-'
acağed•yor demektir. Bil •atandatiannaııa b..andan tenlib ederiz.
Po is M nün, buna gelinciye
kadar yapacağı pek çok itler
vardır. Modnrlyet, ilk önce eaas
.-•ıızlfelerinl ifa ettin de IODra
bu gıbl tA 1 i•lerle meşpl olsun.

bankası

Berlıncle

arbede-

Ne şekilde kurulacağı

ler, tevkifler ve

•ala!>iyeti var

karsrlaştırıldı
Tesbit olunan eaaslan
.nefl'ediyoruz

nümayişler

Atinıı..

a ..!..eri vatıle
sine avdet edcc:egı

Yunan

s11firinin tam

ta•

bera
lat•nbul

Uzer! frlrkaç arbede wkn b
16 mmtaıcaya
nlnnfhr.
Buralarda deVTİyeler gezme
tedir. İçki Hblaa yerler düacl
itibaren kapanm1fbr. M. Orti
nıdionua
intihap
edilece
zannolunuyor.
muıtur. Şehir

.., ( Hususi) - Hilkiimet, yena · olcara sefirinin yapacağı t" ~o Te mfikilemelerin
deticesine :- ,dar ve bu ınllrAle- ı
rnelerin dev; m edeccğ: mitddet
zarffnda Cemıyetf Altvaını1 nalracaatta bulunmam:ya karar verm"ıtir.

Atina, 17 (Hususi] - Yeni
Ankara sefirine verile' talimat
hakkında sıka bir ketumiyet muhafaza edilmektedir. Bununla
beraber iyi maJUıııat alan mehafilden tere..üb ettiğine göre,
bu talfmat arasmda pasaport
mesele oıinde eski Yunan noktai naunnda lsrar edilmektedir.
Sefir Yunaııistan tarafından
tediye edilecak. Mübadil emlik
farkının tezyidi meselesi hakkında da talimat alm1Şbr.
M. Polihronyadise mntemmim
talimat almasına lüzum kalmamak llzere aa ihiyet verilmiftir

Belediye ta)'ibam
Ankara 17 - Belediye llyiL~ını tetkik etmek llzere tqek·
kül eden komİ_9on içtimalanna
haşlıyacakhr. Encihnen riyuetİ·
ne Cemli ( Tekırdağı ), mazb~..
ta muharrlrlltine AbdölmattaUp
( Malatya ), kitlp ife HO.eyln

...... 'Mat ) . ,.........
edlldfler.

Paramızın istikrarım temin,
bu suretle memleket iktısadi

yab ftzerinde bir nazım rol&n&i
ıea edecek olan Devlet bankuının anonim firket halinde

iefkili tekarriır etmİftİI'.
Mlatabherabmıza g3re banka MnDAJUİDİD 50 milyoa
lira olma11 doıonnlmektedir.
Şimdiye kadar bir çok ..yiaar ve nefl'lyat ile teyit olunan
çıplak eJmaıılarla tarihi kıymeti

olmsyan baza zikıymet ..,anan
atalatak aermayenill tedarik
edil~ dotru delildir.
Baakaaın ftlifealal bakklle

yapltıOmeal için Hrmayenbı
•50• mUyondaa az olma111&11

icap etmektedir.
Ba paraam yamıııclo fasJuını bOkiime vazedecektlr.
Şunu da
haber Yerelim ki
1
btikiimetia vazedeceği para
i1ç ba~uk milyon Tnrk albnı
olarak hazırdır. Sermayenin
diğer ~ı eşhas ve milli
mfteueseierin alacaklan hiıse
lerle temin olunacaktır.
Bu suretle bankanın para·
mızın istikran işinde muvaffak
olmamuı için hlo hlr Hbep
dfftl.mtenf~

·'"'·ı

Berlin, 17 ( A. A. ) - Prusy~
ve Sabonyada Belecliye iDtilı•
bab sükGD içinde geçmiştir. BerJinde 337 kiff tevkif edilmiftir.
Polis inzibatı temin için yirmi
defa mfldahaleye mecbur ol·
IDUfbır. 4 nftmayişçi yaralanmııtır. Breslivda komünistler bir
askeri Gldtlrmtışlerdir.

500 kilometrelik

ıürat

Paris, 17 ( A. A. ) - 1000
beygir kanetinde yeni bir deniz
tyyaru nin tecriibesini yapan
Payar saatte 500 kilometreden
fazla bir dnt elde etmfıffr.

Deniz konferann
Paıil

17 (A.A)- Franaa hn-

k6meti 21 kAnunusanide Londra
deniz konferuama lıtiraki kabul etmiftir.

cip

ofmaştur.

• Maamafi kurbanm bu bad1sr
de yar8'aıuın artisluden biriaia
ailesi tarafmdan keaildiği, bunda
diğerlerinin alakalan olmadajf
zaanediliyor.
K.tla Tepebafı bahçeaincl•
keailmit. eti fukaraya tevsi
olunmuştur.

Anh11l'aya ,.._kledilecelc
S4bıkalıı lar

Sirkat mahkümlarınm Ankara
hapisanelerindeki Aiır
ceza
hOcrelerine nakilleri kararlaftl"'
nlmlfb. Bu husuata Viliyete
emir gelmem istir.

Borsa mahtekirlerl
Bouada ihtiklr yapanlar lçla

filosu

hona komaerlijine tebligat yı/

Malta 18 -

alınacak tedabır hakkında

heaU.

palmam..ıv.

Akdeniz lnglliz

donanmasının kunetlerlıtde bazı
yapılmaktadll'.

Amiral
gemisi olan K&\fia Elizahet lagtltereye d&nerek, yerini «Vanplt• dritnavb alacaktır. Barbam,
V41ya1t

HAber aldığımıza göre Dartılgeçenlerde ıinema
kQzasmdan salimen kurtulanlar
için. dün kurban kesilmiştir. Ba
hadi~o bir haylı dedikoduyu mu•
~edayide,

•

Akdeniz lngiliz

tadilAt

Dariilbedayldc diin
bir kurb4n kcafilcr

aw.,.aer..-.......~

GÜNDE 10 PARA
Anadolunun her k<>şesinde
birer çocuk aaraguıuı gükselmest için HJ},JA YEi ETFALIN hepimi:ukn
ardım.

fngfftereye dl5neceR1erdfr.

Karahan
Anke.ra,
nihayetin~e

11 -

Karahan a7
An1'arada
bek·

leniyor. Rus hariciye nazırmıD
T~rkiyeyi .ziyaret karan, burada

Veniıelos be1anatta bGlunıraki •Tlirkiye lle itilaf _..._.,

•

da ~ulundojumum herkes bU..
ır.elıdfr. Tilrkiye haldunda bg,t.
yab dostane bulenı...7dim Sa·
limia u bh'tmn Ttlrklye tandua~aa alınmaaana tememıi ederdim.•
dem'ıtir.

• Rasatene mlldtlrll Fatin
hey beyanatında 1933 aeneainde
fel: ap yağmuru yağacağım tayleıı İftlr.

h~ntlı Rei.tcGmbur Hı. 11e
lthrıatnameslni takdim etmedfli
için bir t~Y 16yliyimey«Scetllli
be~ an etmiştir.
'1 T ~rko.t tltkttlnfn yeni mukeveleai tııdik edilecektir. Y iDİ
mu aveleye nazaran su Bereleri arfataktıt •

; eyh

il Hava gazi firketi de zam
!lllştir.

Perşembe gOnlt fırkada
f•tlmı ed~cek ohm Cemiyeti
Bt!ledlye f rka gunıdunda meı

babl
•

meı~leıi görllşül~cektir.

z ·ratt umum mtıdGr

dlU&-

.tnllt nı tıyin edilen Tevfik B.
Alınah1adab gelmıttir•
rtl Horoıaika davam dGn nakzan rti'yet edilmit ve a.,ri7at
tahkir mabiyetinde olmadıiaadan

mlldllril ••'tal matmuel Eleni
b•raet etmiftir,
• Maarif mGdllr maavialijhıe
ilk t.driaat mftfeiıiflerinden

O. . S&tJu

Tate111.
• Malakeaıel

tı~ ikinci
nJalitin• Fuat Hula.i bey mtl·

llap

Yubatt eefiri M. Polihrooyadla
dOn ıehrlmize gelmlttir • Muma...

at

..

• Ecnebilerin yapacaldatı ı
ler bakkaada bir kaau liyibua
balrlaaabttuı. Bwaıarın /.apamı
ytcôlıta itler meya~nı a kim·
ya,.wr. baytarlık, ,amrnk komla~. borta mnbayaatı..
Jıtl, arabaedak, toflr1Gk, nakliyat
au, tatlnt it eri, •irortacahk
kuael..,. ltoyacalıtı gibi itler

bu~- edfüoiıtir.

~.

•TGtGa.~ bil& lbtld·
det temdit tdUecıtt laaber

.........

• Dalnle

ftldllltme

maktadır.

KolDfUmD Raya ile iktısadl
ve ticari muamel&bmızin -ıiyut
mhaaebetleılmiz flbi bir u
eve 1 temil •• lalbİml bir ıelde

intihap

dıHktlr.

• Bi116mum memurlann yerli
kum.. glycnilerl lrakkmda bir
kanun llyibası huırl-.ım8'br.
• Ecnebi tacirlerden mOrekkıp b ~ prup ..hrimlae gelmiıtir.
• Maarif •eklleti telif haklımm muhafazüı hakkında bit
kanuD liyibaaı hazırlamaktadır.
• Ttı rraE meseleli hakkında
Deftotdhlıkta tahkikatta bulu•
ban Ma! ye müfettişi nporunu
Maliye \'ekiletine g611dermittir.

Bir tayyarenin
idbbdeclı
Bin·faayo telsiz iltuyonumm
bir tayyanden alıp ta tekrar et-tiği «S.0.S.• istimdat lfaretlni
ıehrimil aahll istasyonu da al·

Bu (faretm Frauaclan

Afrikaya giden tic.aret tqyareaiDe ait oldu~ uppedil•eldodiA

umhuriyet - Yunuı Nadi
bey, son Tllrk inkıliplannm

C

en mGhlm fuıllanndaa birini TDrk bdmhtmm kamll Is·
tihalta: tetkil ettitlni, laayatm
ya1111 demek olu kadmm ite
karlftlnhaamuı

cemiyetimizi aon

umana kadar yan yarıya meflaç
bırakbp kaydederek Amı

firmlt. Ankanda Wb'mun e....
b bir tenıennillnl t1tllll ediyor.

pada Şark bin bir ıece ma·
aallanm idame ettiren bir yer

Fener papazlen

demekti. Parlate, Akaiyon Frannı gueteıinde TGrk iDlnlAbına

(Birinci ıahifeden mabat]
leya, YuDan bUk6metmia mtlda..

tdllen MGtldrat umum a.OdM
ZıkAl bey buglıı Aakara1a ıt·

mıtur.

memnuniyetle karwılandı. Bazı
alakadarlar M3s;ya Karahabm An·
karaya geJmesini, Rus - T&rk
ticari mODuebetlerindeld mor
ktllltın halli için bir ht-t ıay·

halMIDI reddediyorlar. Halbuki
bakm11 mıkt6bun alt tarafmcla
ne~er ftl' ı

M. Klronun mektubunda bu

tahaiı eclllen bir batmakalealnde

M. Leon Dodenla bugtlnldl hakikati t..um .Wllnl yuchktan
ıoııra Uln ediyor:
«Geçen ıene Paril bDylk elplitlmlıde

veril• bGylk bir ılya
biz de bulwmaut lclllL
Batta M. PuYankara olarak bir

mnmaneatin Yunaniatuca mllaamaba ile telakki olunamayacağı,

fett;,t

vı bafpapııhia f6nderllen tala·
sısatm kat'ı ihtimali oldup likred lmıktedlr.

çok ricalin ye nf kalarmm haıır
btalundutu bu ziyafette n Wılbi
ıeflremb yaz yeti en mGmtu bir
zarafet •• lıtafltle idare etmiş
ti. O uman arkac:lqlar arumda
me.cut haıumlana bit mU.ye-

Mektubuna afhayet ••rmedea

evel 'bu m11eleden tevelltıt edecek ferainliilD btltQn IDH'ullyetlerinln ele baıpıpulıta raci ol·
dutunu tıbdltamlz cDmlel-.(e
bildiriyor.
Elt pçeıa bu mektup bqpa•
pulıjın blla Yunu bGktmıtla•
clın tahti•at aldıiam tlplaeye

ıeaile kendi •atandqımıma mtı
kemmel banımlıtı herindı ka-

nr kılan bir hublhal J•P•lf
ldllr. Ayni fikrin bir HDe 1011ra
bemea ayni ifadelerle bir ecne-bl kalemi taralmdan tekrar Ye

mı1du kalmayacak ıeldlde lapat
edl10r. Bu kara Yiccta•lı, karan·

teyit

bk Diyetli papalar hllA buna
DUal cuaret ediyorlar? Batpa•
pulık Y UDaDiatanın bir nezareti

M

sDidir?

klye De

ıdUmlf

mtlftelıir

olmımnclu tabii

olduk.»

ill~et Siirt meb'uu
Mahmut hey, Yunan balı
.ri)'uinden bahsediyor. TiirYuanjetaq

aıuuıda

denli muvazeneıi demek, Yad
nanistamn Adalar denizine br
kimiyeti mana ma alınmak latr
niyor. Bunun akami zihinlen.ı.
ıığdıramıyorlar.

Ertiya ıazetesinde netre~il~
bir mektıq> Mzim berbangı bW.:
hazırlığımızı Y unaniltaM htıculf
etmek tasavvuruna hamlediyor•
Ba gibi neşriyattan Atin••

naml

dlşlndtıtGnl

clah&

anlıyoruz.

l'1

Muvafık, muhalif blltDD Y
nan gazeteleri bu muele il
mqguldnrler. Mantıklarının W
katlığını iıpat etmek için d
bir yazımda ben de bu no
&zerinde duracağım. ftte Ptf.....,
mut beyin buıtızaldl yazı.amı.,.

t.r

bGllsuı.

akıt M. Asım bey oktrud':
tehlikeaiaden ~tmekt
dir.
Bu yazı, lanir ve baYalW
cirlerinden alınan tikiyet m
tuplanndan mUlbemdir. Me•
da:, lıtanbıiİdan İamir üı"~
vuıtua ile iç Anado uya •e
kedilen .,-.dua uaulsll& Y
ahb•n realladir.
latanbulda oktruv•
bir malUt ikinci bir defı reSlll
tabi bltulması lıaklızdır. Vardı
y
ayni maldan içnDc:tı
okfnwa almmuı Yarittir. E
ara ~oaiarda da lmilr
si.lla
alınmaya kaJkilırlt
if ne bal8 girer?
_• ~
A1aım beyin naıan dl~

V

c:elbeWği

tehlike ille budut.

t

-

Son Saat
u

Belalılar

Sarhoşlar
Bedava rakı istediler
veriJmeyince, ..
Dün gece, Çarşık2pıda Ner·
min bara Uç şahıs girmiş, bedava rakı istemişler, verilmeyince bar sahibi Sadi beye üç
el silah atmışlar, bunu müteakıp
otomobile binerek kaçmışlardir.
Bunlardan Bursah Ahmet bilahare yakalanmışlar.

nuşhr.

Bunlardan ha- " - - - - - bu işi
kendilerine
nıeslek
edinerek
bir kısım
lokantacıların başına bela kesilmekte, bedava yiyip içmekte
oldukları ve hatta para istedikleri bildirilmiştir. Bu gibi zorbaların böyle l~UstahlıkJarına kat'iyen meydan verilmemesi, ufak
bir hareketleri halinde derhal
Yakalanarak tehdit ve istirahati
Uı:numiyeyi s~!p cürümlerile mah·
kemeye vcı i me!eri alakadarana
zdarının

It·

Ankara, 17 -

Adliye veka-

ince

gibi
avukat'arı sı

Avrupada

lil<le de Temyiz

olduğu

la-

ht' ım

tayin eden bir kanun
v hası fanzim o'unacaktır.

---m-.:IZ:"llO__________...........

Son Saat

addetmemiştir.

Bunda merak ve tereddüt edenler varsa « Son Saat » ve
« Milliyet » holeksiyonlarını açar
ve kimin kimden mehaz göstermeden daha faz'a yazı naklettiğini karşılaştırırlar.
alacakları netice her

O takdirde
halde Mil·

liyet refikimizin lehinde olmıya
caktır. ispatı pek kolay o!an bu
vakıa karşısında meselyi karilerimizin takdirlerine terkederiz.

1

Diin gece saat 23 te İstinyede
Fuat paşa yalısı civarında tuhaf
bir vak'a olmuştur:
Liman şirketi memurlarından
Bekir Sıtkı beyle Emirganh Şerif
Hazım beyin bekçisi İbrahim
ağa
bu yalının
civarından
geçerlerken evveli
önlerine
taş
atılmak
suretile
yolları kesilmiş, sonra da ' baştan
başa beyazlara bürünmüş
iki
maskeli şahıs çıkarak üzerlerine
hücum etmişlerdir.
Bekir Sıtkı beyle bekçi istimdada başlamışlar, fakat bu seslere imdatçı değil, ormandan
gelen iki maskeli şahıs daha

B:r refikimize cevap
Diln bir ikinci tabı yaptık.
Bu, bir refikimizi münfail etmiş.
Bizi yazdığımız yazılarda mehaz
göstermemekle itham ediyor.
Son Saat, ta bidayeti intişa
rındanberi
herkese
hakkını
vereceğini söylemiş, fakat buna
diğer refiklerinin riayet etmediğini görmüştür. Maamafi bunu
hiç bir zaman (Milliyet) in yaptığı gibi
bir tariz vesilesi

o

Beyazlara bürünmüş dört maskeli
adam yakalandı

Dün Beyazıtta Çatal handa
kunduracı Cemal ile kunduracı
Halit bir alacak yüzünden kavga etmişler, Halit bıçakla Cemali üç yerinden tehlikeli surette yara amıştır. Mecruh hastaneye yatırılmıştır.

tebliğ edilmiştir.

hazırı anıyor

Gulyaba

Alacak yüzünden

"""====~~=---:-:----===============

Avuludlar için bir kanun

kosmuştur.

Dört beyaz elbiseli ve maskeli şahıs iki yolcu ile mücadele ederlerken bir hüsnü tesadüf
olmuş, pek yakından bir motosiklet sedası işitilmiş, mütecavizler de ormana kaçmışlardır.
Meğer
bu motosiklet polis
dördüncü şube müdürü
Saadettin beye ait imiş ve Sadettin bey teftiş için Emirgana
gidiyormur. Hadiseye muttali
o!unca Emigan karakoluna telefon etmiş, oradan alınan kuvvetlerle dört kişinin kaçtığt ormanın
taharrisine çıkılmış ve bunlardan üçü yakalanmıştır. Yakalananlar Rizeli Hamza Hüseyin,
Refik Hakkı , Hasan Ariftir .
Kaçan arkadaşları kara Mehmettir ve aranmaktadır.

in

8
T eşriniıani

Pazartesi
Namaz

Sabah

O~le

6;53

12,00

cezalar

16

Belediye esnafa çok ceza yn- OAL.".: '>tAAU.AAA•••••••••·u~

vakitleri

zıyormuşl

İkindi Akşıtm Yatsı

14,:>S

16,49

Yazar a, elbette yazacak, elbette bir kusurlarını görüyor ki

ı~.'?4

Ölüm bize hayret ve haş
yet verir, ben bunu sebepsiz bulurum: Hayatın
bize bahşettiği yegane katiyet bundan başka bir şey
midir?
Hava

raporu

Bu sabah tazyıkı ne·
simi (762) milimetre idi.
Dün azami hararet «17»
bu sabah asgari hararet
(12) derecedir. Bu gece
lodos, hava ekseriyetle a·
çıkhr.
[Kıındllll rastıtane~fnden

Borsa

yüzük'

Feci kaza
Otobüsün sürüklediği
bir adan1 öldü
Dün akşam saat 10 v~puru
ile Köprüc!en Kadıköyf ne r.;eçen
Gediz kaymakamı Halit bey
Halk otobii~ şirl,ctinjn 3209 numaralı cto~il,L... e binmiş, iç.erde
yer olmad6ı İ<:;n .~o~örün ~·--r.!·
na oturmuştur.
Otob:.:.s süra~!e g~C:erken :~adı
köy po~is merk<:zi önünde .ı...o.ııpı
a.1.mış, Halit bey süt«~i... g:d~n
otobüsten düşmüştü.-. halit bey
pantolonunun paçası takıldığın·
dan birkaç metre de sürüklen·
miştir. Otobüs hemen durmuş,
Halit bey eczaneye kaldırılmışsa da biraz sonra vefat etmiştir.
Zabıta ve müddei umumilik tahkikata baş 'amışlardır.

Bir Ermeni intihara
teşebbüs cti·i
Dolapderede Dericiler sokağında oturan Pangalb eczanesinde kalfa 24 yaşında Kigork
müptela olduğu veremden kurtulamıyacağını anlıyarak
dün
gece kokain çekmiş ve arkasından zehirli bir madde içmişt!r.
Kigork tedavi altına alınmıştır.
Galatada yanf!ın
Galatada Karaoğlan sokağında
Düzceli Mehmet beyin tütün
deposundan yangın çıkmış, birinci kat döşemesinden bir kıs

Sandal bedesteni
Sandal bedesteninin mücev..
herat dairesinde yeni ve dedikodulu bir hadise daha olmuş..
tur:
Musullu Cemal Ef. isminde
bir zat mücevherat dairesinde
evelki gün bir pırlanta yüzük
müzayedesine iştirak etmiştir.
yüzüğün etiketi üzerinde bedestenin maaşlı muhammini tara..
fmdan «400» liı·a kıymet takdir
edildiğini görfince bili tereddüt
pey vurmıya başlamış ve yüzük
bu zat ütcrinde « 345 ,. liraya
ka!mışbr.

Cemal efendi yüziiğün böyle
kıymetinden aşağı fiatla satıl
masına hayret etmiş, yüzüğü
kuy~mculara göstermiştir.
Bütün kuyumcular bu malın
150 liradan fazla etmiyeceğini

söyleyince Cemal efendi mezat
müdürüne müracaat etmiş ve
kend:sinin
aldatıldığını söylemiştiı
mı yanmıştır.
Sual muhammin Vahram efen..
Bir yankesici yakalandı diye tevcih edilince:
Sabıkalılardan Kemal dün ge-« Tahminde hata olur; maa•
ce Ayasofyada tramvay içinde
mafi ben efendinin zararım tehvin eder, yüzüğü 300 liraya alı
Şehremaneti Harita şubesi mürım» cevabını vermiştir.
dür muavini Tal at beyin cüzdaCemal efendi 45 lira zarara
nını ça!mıya teşebbüs etmiş, yarazı olmamış ve gidip Emanete
kalanmıştır.
şikayet etmiş, bunun üzerine
müfettiş Cemil bey tahkikata
vazıyet etmiştir.

TAKVİMİ

Cemaıivelahir ı

3

yapıyorlar?

Son gtinlerde -----ıııiıı
bazı kimselerin
Beyoğlunda bazı
bar ve meyhanelere giderek
gürültü, patırdı
etmek suretile
Umumun
istirahatini selbettikleri
anlaşıl-

Nevyor ktan bildiriliyor: Otolnobilli ve silahlı yirmi kadar
haydut g·eçen Çar~amba günü
sabahı Brokliu devlet tersanesine
tecavüz etmişlerdir. Haydutlar
tersanenin muhafızlarını bağla
dıktan rnnra içinde 80 bin dols, bu!un1n kasayı aşırmak istcltıişlcrdir. Fakat yetişen imdat
kuvvetleri sayesinde firara mec·
bur olmuşlardır.

~a~ife
ıs:

Emanet n1uhamminleri
Bedestende tavcılık mı

lardan haraç alan
zorbalar var

Nevyork ter&anesini
soymıya kalkhlar

wı

Kıymetsiz

Beyoğlunda gazino-

Haydutlar

·
ELS i&YWt

ıı1ınmı~tfr1

cetveli

Ingiliz 1036,()(); Frz.~k
11,95,00; Liret 9,00,00; lsviçre2,43,00; Dolar 47,'Jl,08;
Dahili 97,37,S;Allın 900,0C';
Anadolu 21! ,40,GO; Rumeli
6,80; Tramvay 73,0; Düyunu muvahhidc 213,00.
[lı b<1ol;a$ınJan .1lınnıı~tır]

•

~ ~azef el eri okurken ~
ikdam - Zorla olur mu?
- Tabii clmaz, güler yüz,
tatlı dil, bilhn.'.Jsa bol piyaz
ister!
Cumhuriyet -1933 te Arzda semavi bir donanma olacak, yüzbinlerce şehabı sakıp
lar buradan gözle görülecektir.
- Desene ki o gece Kamerdeki hemcinslerimiz muazzam bir fener alayı yapa-

yazıyor.

Yoksa durup dururken ne
diye yazsın?
Belediye kepdilerine bu kadar
ıık ceza yazarken esnaf müşte
riye bu kadar kaşkariko yzpıycr,
ya bu cezayı yazmayıp ta ken·
dilerini başı boş bıraksa, bizim
halimiz ne olur acaba?
Hepsini bilmem, zaten benim
esnafın hepsine sözüm yok, ben
· onların yere bakan yürek yakanlarını kastediyorum.
Daha bir hafta evel bunlardan biri kaşla göz arasında benim on sekiz lira canımı yaktı.
Ahmet Haşim beyin cüzdanını aşırarak evrakını iade eden
yankesici, beni göz göre göre
ve bin bir yemin, bin bir teminatla on sekiz lira kafese koyan
esnaftan hakikaten :daha muh·
teremmiş. Herif benimle halis
ormanlı kömürll bazarlık etti ve
bana o kömürü mostura gösterdi, fakat bizim kömUrlüge
yanmak değil, değme ateş

caklardır.

~

MiUiyet - Postane cnünde
kurulan sergiler arasında bir
. cevelan..•
- Ve sanki Avrupamn bü·
yük sergilerinden birini anlatır
gibi bu başlığın altında iki
bucuk sütun da yazı ...

~~~~vvv+Y+••••••••••••••~
karşısında kı~mak bilmıyen sır
sıklaın
kestane kömürü boşalttı.

Cemil bey yüzüğü bir kere de
Emniyet sandığına tahmin ettir- .
miş, oradada azami «300» lira.
edeceği bildirilmiştir. Tahkikat:
devam etmektedir. Maamafi çarş'
kuyumcu esnafı arasında bir oa..
yia vardır ki çok şayanı dikkattir.
Bu şayiaya nazaran bazı kuyumcular ücretle tuttuktan ka•
dınlara miicevher vermekte, bu
kadınlar mücevherleri kendi malları imiş gibi götürüp sandal
bedesteninde sattırmaktadır.
Bu mücevheratın sahibi olan
esnaf muhamminle uyuşarak mücevhere fazla kıymet takdir ettirmektedir.

hangi birini sayayım oilmem ki?
Bundan bir buçuk ay ka<lar E.vel
hala sofuluğu kimseye vc:rmiyen
ve hala başında şapka yerine kahve rengi özbek külahı taşıyan bir
kasabın, önümde kıydığı eti, nasıl bir el çabukluğu ile kokmuş
lnymaya tebd l ederek paket
halinde bana sokuşturduğuna
el' an şaşarım.
Sonra bizde belediye esnaf· ŞEHREMANETi BU AKŞAM
tan sık ve çok mu ceza alıyor
· Tepebaşı
muş? Bilakis o kadar seyrek ve
tiyatrosunda
az alıyor ki müşterilerin çoğu
her gün değilse de gün aşırı
salı günü akşam
doya doya kazıklanıyor.
saat 21.30 da
Onun için esnaf bin kazansın
yalnız muallimfakat hiç olmazsa arada bir şük
1111 \
lerle talebelere
retsin, şikayet değil 1 Çünkü şi
Katil
kayet bizim hakkımız.
3 perde
Osman Cemal

m~~

l

e===~-~~~

-
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Önümüzdeki 20 teşrinisani

~1

çarşamba akşamı

MELEK

sineması

meydana çık:n kadınlann hayatını gece alemlerini musavver

geceleyin

Belediye böyle madrabazlara
ceza yazarsa kim sev:nmez, kim
(oh!) demez? Yalnız kömür~e ve
ya odunla canımız yakılsa gene
filminin mümessHleri
bir şey değil, yağ alırsınız yarı ya- 1
DOLORES KOSTELLO ve
KONRAT NAGELİ
rıya ayran ve tortu çıkar, yufka j .
temaşagirana
takdim edecektir. IUI'
alırsınız küf kokar, gaz alırsınız
sudur, su içersiniz karnınız ağrır; W§~~-~-~-~-~~~~:f>- Haka film
=s:
c
llıJ

GECE GÜZELİ
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KISA HiKAYELE

SON.MACERA
1 Casusluk

...-.ti

1

~I fır.pam

Elrlbacalııı aotıarıaclaa ı

.,.,.. ......ti Ye pabrddar .....
Anton JeneraBa pek hlclcletli
oldatmm Ye Foa tJasema1am
iler tutar bir yeri kalma•• bulundujunu .&ylemff.
Sonya IDIDde chanmlt olan
arabaya atladı Ye:
- Allaha ıamarladık Olivyal
diyerek benden ayni.da.
Şimdi kalbim biraz daha mtlaterih bir laalde iataJoamı ,.omDU tattum.
Gara muvasalat ettiiim zama

Berrm

poatumı

harekete mi·

Nakl•d~n•

ha firar b7ft1etl JBılııaden u8 mi
edilmifb"? Eter ba dopa ile
ntaechp• fnn dcl.I• mlbim bir l&fbaya Uhil ol8JOr

O p:e,l ae . . . laabrla·
... ttııJerim clikea .... oı...
Hatta, &utUn bil• o bafpJı

yazarken YGcudtbiıde bir lıper

me duyuyorum. Bmmnla beraber
korkala ye ..ruh ..,ı.ı. cazllaCli beni bu hiklpJI ,_.,.
mecbur etti:
~ecH arbdq, 1emekten .,...
gece . .t OD bfre clOinı toplanlmftık. EY plafbl
ciftnada blylk bir lslycfe otunayonla. EY, 1a nelare kadu- .....
nan genit bir balaçnie orta-

demekti.

Ben kemali muumiJetle _...

dum:

- Allah, Allalal Ba md karara Mbep De? Daha ild 8'n eni
........ b.. i
lanp PflilJGt•u••
H

.-..r

.......

Ylll tea. etti; iri

f t pOI

IMJaklan titiemİJ• bqlada ••
.........,_ cebri aellleclerelg
- Arbk onlacla ~
eledi; aldeclilch, ... OU.,a, ....
ledUdimL.
- Lalda o fhw lr.e,81et1 ytl·
ibden IMa nekbet. . . . . . ol-

amdal

o rece

he11a buldum. Ellmdeki mektubu lokomotifin arkalllldaki pmta vaıonuoa tealimdea aoma
geriye d&ıerken •aıoalardm
biria nia 6nlbade Mil elbileli
uma boylu bhisiai ,erdim.
& sima bana hiç te ,..bena
F•U.,ın•hNiaa .... Wr
. . . . . . . _ . . . . . . . . etti
fıebniyorcla; dikkat ehim: V.,1
bizim Unıemah dejil mL Ben o ft etrafiaa ...,._. bir auar
zamana lradar kendlaiai daima ... atanla
lreri Dniforma ile garmiye alqmlf
- Ama11 ..,. o~ dip 6olduğumdan birdenbire ihtiyar
..ıd• firar .,,.,.... mt-

..,..

ukeri tamyam&Dllfbm.

tıni ve bu yüzden cidden m&te-

euir idim.
- Hayrola binbıpm. Ba,le
aM1zm DereJe ? ff• halde
bisleri btlabitla t.kebaij ....
DUS yal Elbet gene ~
Mahzunane Hfpia ulladı Ye:
- Şllçtan ebediyen a~yo·
~- Dedi. Yoba foa Unıemah

"Soa Saat,, ia

cajız..

- Madam da Mancmlra ...
raddv mı?
- Ent elıendlm, illi ..-..
•ıhlrla bekH,ofda.
Birdenbire iki klçlk ...,.
kepek top ribi içerlJe afddalır.
Haham e.t&nden ..ı.,.

.......

lar

Ye

orada yan yana ~

clildratli

,ellerle 1r.,.,. ....,

kaldılar. Çok geçmeden

LeliH

im slrtbadtt
çlzdlil
Ye levent
. . . ......
ya •bhmt.
plerl iri. llJlh
kirpilderla ........ ....~. . .
bir caalaWM ~ llıftUD
portrenin api..
bir.....

••Yi

81Duzl•n ve dar titr ~ _..

6

Wla......._

..__.,_,.... DdClb

ecı•baıeye ılacfet..

•... EY uba"lthün

1U

.............

ria.

~

.....

Wr .....

bir elinde .....
bira
~~

~d..

- luaa bu kadar - - bir
•be,ıe .hiç ••"•• .., Qot-

,... .,,,. Wr ......".......
'81P•• ınd•.

- Orali ljle allta lruU W..
11k..t lsaleml

----·-~•att•
..............
...,....
,_ u.--. .....
sat ....,.,.,_

N"'l~ELİ'
Mobilyalaım laepii ele 1'alaincle
bir mllaeye U...c.U 111.....U
•cllr n .,Uals ..,ı.. Hl•etçi kıza baktım. Siyahlar ..,.._
mit, adeta ilk. e1111er bir kaz.

blımetçiyi

ct. h•ataem lilat-. WC-111

ld.ak'a........
me çok ....up.

Ama yaptm. dedim, Ec:el

Bir mlllclet .....,. ...u.tnk
cipra dnmaalan ..ı.m doldarID.Uf; tOtlba içmirea •• .Uıbiai
hafif bir bq afmi ~
bd kue upirlD alam ~

........

roıaaauı

-9-

-

latemlye g&da.
E•ubibi,allaaHdl.

- .......,,.
......
....,............. .
~

Fon lJagemab belli &Grhce
.P adımlarlt beaa yaldqb. Ve
bozuk lngilizcemle:
- Olevya, •..w.n, dedi; ~
tüi a1t~eplanm . , . , . . ~
sze anı veda ftiİt~bbt

llGmd• bahaetmit-

tik. içimizden bir inim: •Aclaa
1e11 del» diyordu.
EY lahibi decli ki:
- BeD lark J•fllldaD . . .
llmiyec:etim. Bunun btı 111rette biliyorum.

.............
..
.........

......... . . . Dtıİsolİlre
~

.. · · · - ..... llpWll ta km-

~

-~

elinde peahe bir liMI ld•kı..ıa.
Vlcaduatla, oto.obiWe .., . .
... .,.. kob ...., ....
v............ ,... bira

.... ...,..rıa Wr . . . ıc....
...,.dald . .,. ....... .ti
........ ... mı .........
elrpcla. Bo1• ı'zm•• "9iel Mrblriae balh;• t•ı lnn ti••
- ~ ...... cla..tıml lra·

W.

t•u.-....

llıcl

lclo

ba,lk lafr ..,.ıtir.
Vakla ~ det bldl1-lndea - - . . ..WW• ....
. . olll)OI& ..... iki " ...

... ......
,~,.

~

. . . . . . . . . . . . , ...t .....

t6acle •mtar ....... Hatta •izi
mdlalelH ..,...... aelrtaplar
,._- ıaUtaa eclealer bflle.

-

••,.,......illi
p.

. . dalail oldam.
~

o kdWea addet.clijlml
teımlJe

kddir, mneclerim.
- Size .........., efendhn•
O- lçtn (Ben lteld bmnlardan

deidlm) cli1e l8nnum bir •"'"

y... ......

beldeme il• 6e

chliMe

-.ıa,acak

ta

•••itsin, . . . me1leld tel•

•...... ..-.eap. .....0,0-

,__

- Beadenll de 1J1e tahmin

...... .,......, ..............
edlJOl'llD. Yalım Madım beadea

................... Dlçla ....
mlrac:ata 1Gzum ...........

..... lltei4lm.
- ......... 1ebepleri ppt
balt.. Bir defa . . . . . . . .eledlıWd teerlWetlals ......

bfa aldlrmeı bir ı.tclkattlr•
-Bana itiru eclecetim h....
,.... Kirle ~ lfk

........... ite

JU&J&catma
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Son Saat

ŞEHiR
'DEDİKODULA
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•

Oto~obilli dileneiler türedi !

Ruhunuzu tahlil ve ı u ur arınızı
tedavi edece~i ~.

arabasında geçen
görülmemiş hadise

Bir tünel

l:ler ıeyin iyisi hoıa gider; yellıeğin, latifenin, havnın, ahladın
hatta dilenciliğin bile. Dun anlattılar da hoşuma gitti, bizde
de epey Amerikanca usOller
bulunmuş,

dıye

ıeviadim:

Karaköyden haraket eden ikiuci mevki bir tülle! arabaıın~a
eli yihü temiz,
fakir kıyııfetli bir

-

başlıyor

.
Yamndakiler soruyorlar:
- Niçin aglı
yorsun hıınım?
Kadıncağız, derdi deşilmiş gibi
boşanıyor.

-

Ah!

Ben
ağlamıyayım da kimler ağlasın?
Bir gecenin içinde kül olduk.
l<.ızcağızıma on iki senedir şehit
babasmm yokluğunu bildirmemiştim . On sekiz yaşında taze
güller gibi soldu. Bir tek evimiz vardı. O da bir gecede kül
oldu. Ah... İki gündür aç...
Arabadaki yolcular kulak vertnişler, duyanlar duymıyanlara
anlataıi19lar,

etraftan allka

ğaldıkça kadın

ço-

sesini ybkseltmiş.
Derken hamiyfl keseleri açılmış.
Tünel arabası IBeyoğ.una çıkın
cıya kadar bir hayli para toplanınıı: Hem de taliin uni bir d~
besine uğrıyan bir fehit karısına
Uçer beşer lira verenler olmut.
Fakat aksiliğe bakınız; bir saat
sonra o araba yolcularındıın biri

Durun!.. De
miş ne yapıyor
sm:mz?
Ben yukarı çıkarken de bu
kadın bir araba
halkını
soydu ,
demiş. Y ofcular;
- V:ıy hain!..
- Yok canım
bu değildir.
- Kadıncağızın halinden belli efendim.» Derken araba Karaköye gelmiş. Memurlara haber
vermişler, kadın

dıtanya

çıka

rılmış, polise telefon etmiılor,
fakat bu sırada kadın yola fır..
!adığı gibi Tünel kapısında ale1ta
duran bir otomobile atlamış.
Arkasından ahalı dur, mur,
<Jiye ıeslendı!ersede ıof<>r Kan1k6yde iıaretçiyi bile dlnlemiyerek u:ı:aklaşmış. B:r otomobil de

Beyoğlu

kapısında

galiba.
Bu dilenci

~n

müzmin huylarmızın (kripto psikoloji) usullerile
son derece basit tedavi çareleri vardır
llk •ualleri ve bu suallerin

~cleri sorab'ilirsiniz?
Bu ccd\·eldeki şeylerden her hangi
biri için kısa bir mektupla ( Kriptopeikoloji ) nıntahhaeemmı~a m<ıraca
ot ediniz:

yanamamış:

kadıncağız ağla
ttııya

Karaköye dönecek olmuş:
- Ne?.. Ayni köşede ayni
kadm ve ayni suzişli hikaye..
Göı.yaçfarı ..•
Gene herkes keseye davranmıç; fakat biraz
evel yukuı çı
karken cebindeki üç tek lirasıaı
dan birini aymp
bu felaketzecleye vermiş olan
adamcağız
da-

bekliormuş

kadına

9 numara
verdık. Şu işi hiç kokusunu çı
ıkarmadan yapsa ve her gün bir
apartıman kiHsı kadar para toplasa 1O numara vereıı:ektik.

I - Kendi ruhunum ve tabfatı

nm, yahut se\'ç ve ya ıevcenizin
ruh ve tabiatını tahlil ettirınek, öğ
rı·nmek isıiyorııarıı2.

2 - Neş'e&İr.lik:, can 11ıkıntılım,
ferta huylar, her nevi evhrun, sa hır·
tıızhk, titir.lik, utangaçlık, korkaklık,
tcnbcllik, kararııı~lı 11) ınatçılık, fiıerdOmgiriılik, geçinuıidik ve ipıil41ıır·
dan her hangi bir şiUyetiniz varsa

S - Zevç, ıtvce ve ya evlAdınızM
dan her h,anJri birinJn kuııurlannı
düzeltmek

ıııtıyoreanıı.

4 - Sırf ruht usullerle gOıelle,.
mek, ,işmanlamak ve ya zaiflamok
ıırzuııumla isenıı •
5 - Her hangi beğendiğinis bir
insann ma'ncn ve ya maddeten hen•
zenıek istiyorennız.
6 - Vuktından evvel

ihtiyarla.
maktan şikayetiniz varsa.
7 - Drıgncak çocuğuııuzun güzel
ve zeki olmasını~ ve ya hangi renk
gü:ıellikte olına11m iu~orunız..•
Sırf

1-

ruhi usullarla masrafsız
çarelerini sorunu:
llalıis

ve ya

şikAyet ettiğlni1

btıli nnsıl hi~sediyorsunuz?
:ı - Mesleğiniz ve yaşınız nedir f
miııiniz?
İsim yerine

Evli

alfabe rümuzu kulln-

nahilirsiniz.

... ~- ·---·--·

yak ta iyice bakahm. Belki de
-

Böyle demekle beraber ayaının ucile itti:
- Heeeey hemşeri... Hele
Syle bir doğrul, bakalım göreı m boyunu, bosunu...
Rüştü gerinerek ayağa kalktı.
folislerin elleri tabancalarında
duruyordu.
Kısa boyhısu sordu:
- Teee ne arirsin burada?..
Yatacak bulamadın mı başka
Yer koca İstanbulda?..
Rüştü omuzlarını siıkti:

Kendi evimin eşiğinde yatıyorum. Buradan askere gider ..
ken burasını, içerisiıu' eı iki canla
dört dufar bir çatı bırakmıstım.
-

A,

O

--
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-·- - - - - - -
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-·
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şıyorlar mı? Bilmiyorum..• Bu koca ıehirde kaybolan insan nasıl buluhur, dUıUnünilz?..
Kııa boylu polis, sözfinO kestiı

'lukırdatmışlardır ..

ıalı••

latanbul

Kcıybettiğinlı kilolara yazık.
Sizdeki h:ll ( hayatiyet deŞiklyet
ettiğiniz hal gayet
recesi ) nin azı!lmasıdır. Az
şiddetli lraceniı olmasından
tegaddi ve kendinize mtıte
dır. Bir ıeyin olmasını veya
madiyen fena telkinattA buolmamasını
elinizde olmadan
lunmaktan olur. ( Kendinizi
o kadar şiddetle istiyorsu·
dinlemeniz ) kendl kendinlıi
«manyatize» etmenize sebep onuz ki olmayınca taşkın iraluyor. Mütemadlyen uykuya
denizi. sarfedemiyorsunuz, temeyil duymanız, kendi kendi·
hevvilr halinde ruhunuza binizi dinliyerek ( ipnotize ) etrikiyor. lıeride bilA istisna
tiğinize, yani ( snn•t uyuıtur- ·
her &-zu ve hiuiniz sizde
ma ) yaptığınıza delildir. Can•
gayri ihtiyari tehevvnr uyanlabmak için uğraşmazsanız lh·
dıracağı için
muhitiniz sizi
tiyarlık erken üzeriniıe çlSke·
cektir. Her sabah uyandığınız
daima mahkfmı edecktir.
zaman açık havada 4 - 5 defa
Çaresi: Her hangi bir şeye
teneffnı hareketleri yapm. Şid·
veya birisine kin duyar duydetll teneffnsle deveranı dem
maı zihninizde tu dns~uru
tiddetlenerek kendinizi nisbesllr'atle dn90nmiye kendinizi
ten dinç hiuedeceksiniz. O
alışbrınız:
vakit dindarsanız Allıaha. de«Gene fazla irademle teğilsenil kendi benliğinize, i..
manla dua edin: ( Din9lqiyo·
semmüm ediyorum. Bu iş börum. Velıimler hayabını mah·
ylece eyidir. Ben gene hataya
vedtyor. Net'eliyim, eanlıyam)
yUrOyorum. Her ıeyi sevme·
ıeklinde. Bu suretle tedit tellidlr.•
kinlerle ruhunuzun uyuşturdu
Sevg-iliniıe
kartı
nefret
ğunuz kuvvetlerini tekrar diduymiya bqladığınız zaman
rilteceksiniz. Kalp evhamından
derhal onun en çok sevdiğiniz
kurtulmak için kendinizi bir
taraflarım dllfOntlnlb:.
doktora muayene ~ttirinlı.

diğerine ıordu:
- Şu lambanı bir kere daha

..

yazıyoruz.

latanbul Mı:. M.

Kendi yanına durdular. Biriıi

Haydi sende.. Ne cinayeti?
İıte görUyorıun ya asker.. Neyine tama edecekler. Yırtık
elbiselerine mi?
- O kadar geniş düşünme,
O kadar saf olma!. Ben eminim
ki bir karmanyolacıdır, bu..
- Fakat bak ölü gibi yatıyor,
ses çıkarmıyor.
- Asıl böylelerinden kork-

cevaplannı

- Teee benzirsin, apukat bir
adama. Haydı tut liifina bir yekdn da sonunu merkezde dinliyelim.
Uzun boylu polis slh~e müdahale etti ve arkadaşımn koluna
Tefrikası :
girerek söylendi:
Kısa boylu poliı yanına sokın.. Sizlerden ldtuf, merhamet
- Bırak İbrahim efendi. Biz
ku!du; ve kafa tutarak sordu:
istemiyorum.. Fakat hiç olmazsa yolumuza devam edelim. Görü·
- Ne bileyim nesin abe..
sene!erdenberi hasretini çektiğim
yoruz ya yüreği yaralı zavallı bir
Kavun değilsin ki kokup nnlı~
evimin yllnmış eşiğinde olsun
asker. Şuraya çekilmiş. Yangın
yalım... Belki bir hırsız, belbeni rahat birakınız... Ben bu
yerinde uyuyor.
ki bir karma:ıyolacı... Tut ki
topraklar için nelerimi kaybetpoliı İbrahim efendi, itiraı
bunlarm hiç biri diğilsin... Sermedim arkadaş?..
etti:
seri olduğunu da inkar edeKalbi hızlı hızlı çarpıyordu.
..- Abe, Oseyn efendi.. Silyle:'
mezsin ya? ·
Kendi ıstıraplarına ve acılanna
me iki gözüm büUyle sen de
Kendi kanile müdafaa ettiği
kapılmıştı. Muhatabı olan ikl
Bolamamış mı koca Istanbuld•
toprakta ve surları içinde doğup
adanı tarafından karakola dabannacak otel, bekar kavesi de
büyiidliğü şehirde, yanan evinin
vet edilmekte olduğunu unut·
burada yıkılıp kalmış?...
eşığinde bir serseri sıfatile yamuştu. Onları, kendi dertlerini
Sonra mütefelsifane ilAve etti:
dcdilmesi, ona çok ağır geldi:
dökeceği iki insan, kendi dert- Unuttun mu dediğini bizim
-Ayıp, ayıp, Yahu.. Diye söylertni dinliyecek iki arkadaı admuavin efendinin?.. Merhametlendi... B raz vicdan, biraz merdediyordu. Sözüne devam etti:
ten maraza çıkar diye...
hamet yok mu s:zde?.. Ne fenaBiraz durduktan sonra sordu:
- Sen de•.. Yanan ev yapılır,
alınan yara kapanır: fakat kaylık ettim. size? Ayağımın tozile
- Abe.. Oseyn efendi... inadaha bu sabah askerden geldim.
nır maauı ki bu adam bir karbolan kanm ve çocuğum nasıl
Memleketimde evim diye buldumanyolacı değildir?.•.
bulunur, bunu bana ıöyleyin...
ğum, şu taş yığını oldu. Onun
Uzun boylu . polis, Kat'iyetle
Bakın şu koca şehre hele... Seeş:ğfne sısındım. Kimseye bir zacevap verdi :
nelerdir ki onlann mektuplannı
rarım yok •. Derdim başimdan aşalamıyorum. Öldüler mi, yoksa ya[Arkası var}

Selihattin Enis

"Son Saat,, in
Şimdi

bir

geld'm, eıiğinden başka

şey bulamdım.

İki polis bir saniye birbirleri-

nin yüzlerine bakıştılar. Kıaa
boylusu söyledi:
-Teee.. Merkeze kadar gel de
onu ifade verirken söyle öyle .•
Rüştü bir an durakladı. Vü·
cudu ayakları üstünde sallandı.
İki polisin nezareti altında mer•
keze celbini icap ettireck ne
yapmıştı? Hırsızlık mı, yankesicilik mi? karmanyola~ık mı?••
Kusuru, kabahati neydi?.
Bu toprakların müdafaası için
hudutları kanlarile sulaması mı,
evinin yerinde bir yangın harabesi bulması mı, karısını, çocuğunu kaybetmesi mi?.•.
Ellerini arkasına kavuşturarak
sordu:
- Karakolda benim işim ne?
Karmanyolacı

mıyım?.••

mıyım,

hırsız
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Almanya, Skandinavga
ve Fransada milyonlar-

ca insan, erkek,

kadın
çıplak yaşıyoı·

Bir Fransız muharriri ~ize bu hayab anlatmaktadır.

Nakilli Natuk Ziya

AJmanyanın

bu köşesı hakikaten çok latif.. Zaten buraya tevekkeli değil «küçük İsviçre»
diyorlar. Çamlar, güller.. burası
tam.amile bir (çam ve gül) memleketi.. Manzarayı göriiyonunuz.
Hertarafta, mösyö Hügonun
ldStkçOğil tarzında, bir •firii kır
köşktı.

İçinde oturanlar, şehirlerin
asabi hazan yorgunluklarını çı
karmak üzere bu «gül ve çam»
memleketine istirahate gelmişler.
,

""

Bu köşklerden bir kaçım geçtim.
Gördüklerim: Temizlik,
nq'e, çocuk sürüleri••

.

Profesör Hügo, içinde beş
on dakika istirahat ettiğimiz
köşkün hanımına, önOmilzdeki
pazara,
Nakendorf otelinde
bir konferans vereceğini söyledi.
Projebiyonlu bir konferans.••
Mevzu: Serbest kültür, insan
vücudünün serbest terbiye ve.
lleşvünümaıı••
Şayet bu serlivha Nakendorf
serbest parkı civarında kanşık
bğı mucip olmazsa, konferans
bu Pazara muhakkak ..••
KarıııklıkJ.. Malum a, hatip
çıplaklık «doktrini» hakkında söz
söyliyecek, ve projeksionlarla,
hep donsuz fanilesiz yapılan açık

I

/

/

Alman çıplakları kendilerini len kit edenlere soruyorlar: «Bu kıya/elle blzlmkller arasında fark var I1l,!?
ğiz, dedi, çünkll bu pazar iÇm ve ailesini • bir profesörün böyResmi nniforması, halk aradaha

evelden

~ eporlannm ve banyolaruım

bir

eglence ve gOzellilderini meydana koyacak.
Ev sahibesi, ev halkım konferanstan ve davetten haberdar
edeceğini vadetti ve her kesin
geleceğini tahmin ettiğini söyledi. Sonra birden:
J:., affedersiniz, gelemiyece-

edeceğiz...

planıma

kararlaşbnlmıt
•arı

oma tatbik

Bunu gayet tabii ve serbest
bir eda ile söyledi.. Profesörün
bizce aykın telakki edilecek, bu
teklifinden zerre kadar şaşırınışa, utanmııa benzemiyordu.
Bir de, bizdeki Kan şehri civanndaki bir kadını • kendisini-

o

le açık bir i~tfmaa davet ettijini tuaYYDr eclinJ..

Salon epi

Maazallah!
Kadın hemen «imdat!» diye
mahalle bekçisini çağınrdı.
'1ProfeslSr Hllgonun konferansında mahalle bekçisi olmasa
bile orman bekçw bam bulunuyordu.

o

c es:
Fennin
Bizim "öldü!,, dedi

11Dda iyi bir yer temin etmişti.
kalab&lıkb;

civardan,

kiJometrolarca mesafeden bizim
profesörli dinlemiye gelenler vardı. Anlaşılan «serbest ve çıplak
kültür» bütün memleketi alakadar ediyor.

*

ProfesiSr Hügo parlak bir muvaffakıyet kazandı.

Yeniden bu yeni tarikatin
tezini dinliyorum:
Güneş ve ziyanın vücudu beşer üzerindeki nafi tesiratı;
Ayıp ve haya itikadı bahlını
kökOnden söküp atmak lüzumu;
Tabiatteki örtüsüz ve serbest
insan vücutlarının güzelliği;
Venihayet, yeni neslin eski
Jerman sevki tabiilerine avdeti
için müheyyiç bir davet.
Sonra fevkalade nefis ve faydalı olan «Vanderfogel» hareketi
için knçtik şık parçalar, nükteler.
İşte bir iki fıkra:
Vanderfogeller - geçici kuı
lar - hürriyet ve «Serbesti» işıkı,
kadın, erkek, bütün gençlerin
btıyük, muazzam teşkilitlannın
ismi imiş.
Bu gençler Alınanyada: baş
açık, ayaklar sandal ayakkabı
içinde çıplak dolaşıyorlar.. Erkeklerin pantolonlan, kızların
etekleri dizkapağını geçmez..•
Profesör Hügo, dişi Vanderfogellerin, yeni modanın, korselerin ilgası, eteklerin kısalması
ve kısa eteklerin intişan gibi
muhtelif noktada büyük ve müessir bir rol oynadıklarına kani.
Kadın erkek, bütün Vanderfogeller, seyahatleri esnasında
yollan üıtünde, natüristlere ait
bir nehir, bir göl veya bir araziye tesadüf ettiler mi, hemen
Üzerlerinde elbise namına ne'
varsa sıyırıp bir tarafa atarlar
ve yerine göre ya banyo yaparlar, yahut ta serbest kültüre
koyulurlar.
[ Arkas1 var 1

ien er Diriltiliyor

bir çok insanlar var ki,

....--- -
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işleri

Seyyah

--

Mütevelliler

Bir müttehit büro

Evkaf idaresine cevap
veriyorlar

teşkili düşünülüyor

Geçenlerde Evkaf erkanından
bir zabn mütevelliler meselesi

lstanbula seyyah celbi için
Emanetin, muhtelif mllessele
ve teşkilAtlarm senelerdenberi
çallflıkları
mal(Uııdur.
Fakat
biribirinden farklı istikametlerde
çalışan
bu mllesseseler

eauh
- Geliyorlar ama ağhyarak f
- Tasalanma şim:ii susarlar.
Evlerini, kalelerini yıkan tabiat sadmesi, sanki arkalarından
geliyormuş ve köy haricinde de
başlarına bir ıeyler yıkılacak
mış gibi ıuursuz bir tehalükle
sahile doğru kopn kanşık kütle,
alb Tilrkün heybetli endamım
görllr görmez olduklan yerde
cf.vüiadL Ağbyan gözlerin yaşı
birden bire kurudu. lnliyen dudaklar austu ve ytizlerce irili,
ufaklı insan, tahaccür etmişçe
sine hareketsiz kaldL
Tilrkleri aanklanndan ve bil-

baua

palalaruıdan, yatağanlann

dan tanıyan rumlar, bu zelzeleyi
onlann ika ettiğine zahip olmuş
larcb. Kumsallar üstünde dimdik
duran bu alb Tiirk, sanki
alb volkandı ve bunlar, bellerine kuşandıklan yıldınmlar, ğö
ğilslerinde sakladıkları alevler
kafi değilmif gibi bugün ellerme birer de zelzele almq görünByorlanh
Kara Aptunahman, lcöy halkmm bu muaııam behtinden
kumandanca istifade etmeyi ihmal etmedi ve arkadatlarına vazifeleı-ini gösterdi.
- Haydi Oy.at, Doğalı, Boğa, ileri! Ba sürüyu biz eğleriz,
siz köye girin. Çünkü allah böy·
le istiyor.
, Üç sipahi, eJJeri JNilalannda
seğirderek geçerken, kadın, erkek bfitün halk, diz ilstü çökmüşler, Rumelinin ilk fatihlerini
se Tamlamışlardı. Onlar; iki Oç
yüz kişilik miltedehhiş kntleye
ne müstehzi, ne rahim bir nazar
atfetmiye lüyum görmiyerek köye doğru koşuyorlardı. Sevindik,
mini mini Türk, kısa adımlannm
müsaadesi nisbetinde bu kilçük
fakat mühip milfrezeye.. refakat
ediyor ve tabiatile geri kaldığı
için onlann dümdarı gibi bir
hüviyet alıyordu.
Kerpiçten yapılmış zaif kalesi
zelzelenin kuvvetli darbeıile baş
tan baıa yıkılan bu sahil köyO
meşhur Çempe idi. Bugün Çanakkale boğazından geçenle•,
üç sipahinin befYÜZ yetmiı knsur sene evel, yıkık kalesinin
ayakta kalabilmiı tek bir burcuna Türk bayrağını
asmış
olduklan Çempe köytniln yerinde Akbaı karyeaini görur·
ler. [1]
K6ylüler, !.elzeleden müteTellit haşyeti çoktan unutmuşlar,

l 1J '-c-empe, yahut Çemen, Nara
burnunun karıısındadır. ı ilk fatihlerin bu kaleye verdikleri isim
( Viranca hisar) dır. Bilahare
GOndüz Alpın oğlu Akbafın
( Aktemir bey ) ora a gömüldü
ğünden köyUn ismi de Akbaşa
· çevrilmiştir
'

Ha

Muharrlrh M. Turhan

Tilrklerin iras
ettikleri daha
büyük korkuyla titremiye bqlamışlardı. Üç sipahinin yanlarından
geçııı,
kendilerine
dolgun mevcutlu bir tabur askerin mllı urundan daha uzun
görünmliJ ve Oyvatla arkadaş!a
n, hntta dümdarlan, köye girdikleri halde adımlarından çıkan
ses, köylülerin bili kulakların
dan ıilinmemiıti. Dizleri yerde,
kollan ileride, korkulu bir huıu
ile duruyorlar, vaziyetlerini de·
ğiıtirmek cilr'etini bulamıyorlar
dı.

Apturrahman, aipahilerin köy
istikametinde kaybolmaları tizerıne:

Haydi Aygut, Balaban, sı
ra bizim. lhtarile arkadaılarını
alarak ilerledi. Türk palalarına
merbut olan mukadderatlarının
inkişaf mı derin bir tedehhüşle
bekJiyen Çempelilerin yanına kadar geldi ve Rumca emir verdi:
- Kalkın, dizilin!
Yan çıplak halk, kendilerini
köyden dışarı kaçıran ıelzelenin
daha kuvvetlisini bu sefer yüeklarinde hissediyorlardı. Kara
Apturrahmanın iki kelime ik irad,si, hepsinin canını ağzına getirmiı ve bir ipe merbut yüz erce kulda gibl btilln k&yliler,
ayni zamanda ye ayni tehalükle
-

ayağa kaikmıştı.

Apturrahman, kadınlarla erkeklerin nisbetsiz surette mahlut olduklarına dikkat ederek
amir sesini bir daha yükıeltti:
- Ev ev aynlın. Dişi erkegini bulsun. Çocuklar babalanna
takılsın.

Bu emri infaz etmek köylOler ce kolay olmadı. Can korkusu hepsinin idrakini altüst ettiği için kadınlar kocalarını bulamıyor,
çocuklar, babalarım
t&nıyamıyordu. Bu
sersemliği,
gene Türk muharibin kuvetli
sesi giderdi:
- Eşini bulamıyan denizi boy·
lar.
Artık herkesin idraki düzelmiş, gözlerin teşhiı kudreti yerine gelmiş, denize atılmak korkusu o per şan kütleyi intizama
sokmuştu. Şimdi Çempe halkı
ev ev ııralanmışh.
Kara Apturrahman, bu ilk
•
tutsakları, ihatalı bir nazar a
aaydı ve arkadaşlarına hitaben:
- Altmıt dokuz evde iki ytız
yedi baş. Her birimize otuz dört
baş düşüyor, büyük yoldq ıe
vindık için de üç adam kalıyor.
B6yle paylaşalım mı, yoku bunlann topunu birden Oyvatla
ark~daşlarına mı birakalım?
Kara aygut, reyini verdi.
- Payımız onlann olaun.
İnce Ba~aban da ayni fikir
de bulundu ve ilAveten vakit
geçiri meden tleri gidilmeaini,

r

kalelerde kendilerine rehberlik
eden zelzeleden etraflıca iat:fade
olunmasını teklif etti
Kua Apturrahman, 6btır yakaya dil götilrmek mecbwiyetini teemmillle:
- iyi ama -dedi- ötede bizi
bekliyorlar.
Münakaıa, tazelenmek tlzere
idi. Ne Aygut, ne Balaban, geri
dönmek niyetinde olmadıkları ve
Apturrabman, da kolaylıkla ellerine geçen Çeınpe gibi milcavir
köylerden hiç olmazsa bir tanesinin daha İfgal edilebileceğini
dUştındllğO için avdet ışine mllnasip bir tekil vermek cidden
milşktıl glSrünOyordu:
Üç arkadaş, bu nazik menuu
ne suretle bertaraf edeceklerini
ayn ayn dfişllnürken altmış dokuz parça halınde sıralanan
Çempeliler, hep birden denize

bakmıya başlamışlardı. Sırtlarını
sahile çevirmiı olan delikanlılar
iki yilz çift gözün ansızın denize
in'itafı Ozerine başlarını döndürdiller ve iki Tilrktın ayak ilatfinde, omuz omuza, sahile doğra

ge diğini gördUler.
ince Balaban:
- itte bu yahşi -dedi- denizi
yürüyerek geçiyorlar.
Aygut, iki yeni yoldaşın geliti iatıkametine, keskin gözlerini
diktı Ye haber Terdi:

-

etrafında ıöylediklerini yazmır
tık. Bu zat diyordu ki:
.c-MütevelliJerin telaşı lilzum•
auzdur, vakıflann
idaresinde
onların mühim bir rolü yoktur.

birşe7 yapamamfktadırtar.

E~er mütehassıs, denildiği tekilde . rapor vermiş ise, bu, mD•
tevellılerin lehinedir.
Mntevelliler cemiyeti reisi evkafın noktai nazanm göateren
bu sözlere fU cevabı veriyor.
«- Vakıflann muhafazası Ye
mtitevellilerin tasarruf haklan
muabedab düveliye ile memalı1d
müstevliye de bile mahfuz kal·

Heber aldığımıza göre bu faaliyetlerin yeni bir teşkilit dahilinde teThidi için bir teklif
hazırlanmaktadır. Cemiyeti belediye de g6rtlf0,lecek olan bu
teklife g6re Turing kultıp, seyahat acentaları, vesaiti nakliye
kumpanyaları ve otellerin ' işti
rakile Emanette bir aeyyah btı
rosu tesis edilmelidir.
Bu bllro seyyah itlerine mtı
teallik biltün hususab tanzim
ve idare etmelidir. Ferdi sermaye ile yapılamıyan kuvvetli
reklam, propagandalar ve mnessesat ancak bu bliro aayesinde

mıştır.

Ciimburiyet kanunlarile adaletin tem n ve hakların muha·
faza edildiği bu devirde, bu eski kanunsuzlukların tamir edileceği tüphesiclir. Mütevellilerin
tasarruf hakları yoktur, dernek,
köhne Evkafça zihniyetinden
başka bir şey değildir.»

yapılabilecektir.

•

SİNEMALAR

•
Elhamra
Melek

ı Zifaf marşı.
ı Ledi Hamilton.

Opera

ı Buhranlı

Majik
Ekler
Asri
Etuval

geceler.
ı Broadvayl
ı Namus belası.
ı Şehvet diyan.
ı Gelin duvağı.

Şık

ı Şehvet

Alk•M•

ıKazak qkı.

buaesi

1 Lüksenburg ı

ŞehrazaL

ı Varyete, canbaı

Ferah

Düztaban basb·
bacak anaforu.
Kamçılı medeı niyet, Ben babamı isterim.

Milli

1

Alemdar

Kemal bey ı
Süreyya Pş. y
( Kadıkay )

ı

aşayan 6lü.

Sat.

Çempeliler, böyle teker teker
denizi geçen kal ramanların gene teker teker bütün Rumeli
şe ' irlerini
zaptedecekler"ne
çoktan iman getirdik eri için her
Tilrkün şahsında koca bir kalenin sukutunu temaşa e~iyor
Jardı. Onların z"hin:crinde, asır
lardanberi yaşıyan hurafel~r, l>u
gDzel denizi kimlerin gel'p geçtiğine dair belledik!eri masallar,
son yirmi, otuz sene içinde birer birer cazibelerini kaybetn:i. U.
[Arkası var]
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Erkek viicudunu

güzeliettiren

Roussel

Kemeri
Bedeninizi ln·
celtir. Otomatik
bir masaj teslrlle
zalflatır.
Hususi
wyiki ve rnkosu·
nun elastikiyeti p·
yeı mukavim ol·
muı hasebiyle ır·
su olu11du&u ka·
dar uzayabilmesi
sayesinde her iki
tarafı temamen do·
grultur. Sizi gençleştirir. Vacudunuzu
yumuşaur ve fıklaştınr.

Bizzat

teşrlfınızde

veya llparlf va·
kutru belinizin
ile bildiriniz.

dıgınlzde karnınızın
lnlfaını wıtıınetro

Yegane satlf mahalli:
P.ırıstekl

~

lstanbul ,ubeli : Beyo§lunda

Tünel mevldinde , N• 12
1'1atl 6 Liradan itibaren.

Bugünkü yem
ıilmecemiz

Soldan

MJğa

Arzu (5) agut (S)
2 - VOcudümuzun parçaları
(3) itkence (3) her tarıfı deniz (3)
3 - Sıra (3) içki (3) nehir (3)
4 - Yapmak l3)
S - Askeri rütbe (4) istirahat (4)
6 - Sabah rüzgin (4) tarz (4)
7 - Kazanmak lazım (4) bilynk (4)
8 - Şarkta bir viliyet (3)
9 - Sır (3) köyün qrafı (3)
1 -

kıt manzarası

10 -

(3)

Şart edab

birdenbire (3)
11 - Sanayle
nefret (S)

(3) sıra (3)

1-

Dilnkü bilmecemizia
halledilmiş tekli
Yukardan a~ğı
Efsane bikayeleri (5)

Fransanın
2-

payıtahb
Ezıyet (3) bir peygam-

ber (3) ısyan eden (3)
3 - Tabak, çanak koymak
için (3) Iokun aksi (3) kadın (3)
4 - Bir nevi yerli çuha (3)
S - görOnOr (4] gen 'ı (4)
6 - Külhanbey argosu (4)
tarakların yapıldığı madde (4)
7 - Piçağın bDyOğfl (4) fa•
ideli (4)
8 - Bir nevi baston. ( 5 )
9 - Ruh (3) gün (3) laf
manzarası

10 banın eşi

mftteallik (5)

(3)

Bayağı (3) isim (3) Ba-

(l)
11 - Yazmak
yıldız (5)

ıçİD

(5) Bit

..
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Yeni Alman talebesi nasıl yetişiyor, eski talebelere
nazaran gösterdikleri farklar nelerdir?
Oksfort şimdi eskisinden ne
farklıysa ,
Almanların
Oksfordu olan Bon da içtimai
bayat itibarile o kadar değiş·

bir ırkının gururunu gösterirdi.
Halbuki 1929 senesinin Alman
talebesi seleflerinden büsbütün
başkadır. Onlar henfiz üç ile
altı yaş arasında iken, babalan
ve kardeşleri dünya harbine

llıiştil'.
1

iki Alman Daril/L1nun talebesi
satı kaçırmadıklarına iyi etmiş

ft\'kalide bir şöhret sahibi idi.
&ir Hohen!ohe vardı ki bir otul'uşta yirmi litre bira içmek su~etile rekor kırmıştı. Bir, kılıç
tıtı:npiyonu prens dö Baden vardı ki yüzlinde ve kafasında kı
hç yarasından başka bir şey gö·
liinmezdi İmperatorun dördüncU, oğlu bir Ogüst Vilhelm
lerdı ki Üniversiteden kaçmak
ltıretile bütün bu vekayi serisine
bir numara daha ilave etmişti.
Düello, içki ve kadın bir ne·
•U evelki Alman talebesini bir
fazlaca meşgul ediyordu.
takat, onların çoğu şiıOOi haya\ veda etmiş bulunuyorlar.
\ıaenaleyh gülilp e~lenebilmek
fiıı gençlikte ellerine geçen fır-

~maneti muhasara

Korku!

lardı.

Talebesi arnsında bir Ôlen-

btırg vardı ki, kadınlar arasında

't

llama1lık istiyenlerle ik-

Yunan hükumeti bir

tısat ınüdüriyetinin

tebliğ neşretti

dertte

ı

Atina, 17 [Hususi] - Adalardenizinde Türkiyeye karşı bahri
hakimiyeti temin hususunda Yu·
nan hükumetinin ittihaz etmiş
olduğu son .kararlar efkarı umumiyeyi tatmin edecek mahiyette
değildir.

Halkın ve gazetelerin gösterdiği umumi hoşnutsuz!uğu na-

zan
bir

dikkate

tebliğ
kalmıştır.

h Şehremaneti iktısat müdürlüğü
a:nal olmak
~deniere boş

ilan

etmiştir.

üzere
müraat
yer olmadığını

Bu ilana rağmen hergün yüz~tce kişi hammal kaydedilmek
için iktısat müdürlüğüne milrataat etmektedir.
Mahsul mevsiminin hitam bulduğu cihetle kışı İstanbulda
~~çirmek ve hamallık yaparak
l>~ra kazanmak emeli ile Anadolunun muhtelif yerlerinden
~~lerce kjşi gelmekte ve hepsi
1
tısat müdürlüğüne müracaat

btllıektedirler. İktısat müdürlüğü
lfııltınn herbirine birer numara

~c?'tn.iştir. Yer açıldıkça herkes
~lıttıara ıırasile kaydedilecektir.
d Resmimiz hamal na>JFl'l7:etlerin~tı. bazılarını İktısat müdüriyeti
llısmda gösteriyor.

Qlo_. .

Bize söyleyiniz ve namzet
gösterdiğinizin bir de
resmini gönderiniz!

koştular.

ler.
Bonuda hayat eskiden kahkahadan ibaretti.
Kayserin 1 nci Vilhelm abidesinin resmi küşadını yapmak için
geldiği bir gün başınamelon
şapka giyen bir talebeyi ceza
olarak sıcak suya sokmuşlardı.
Yirmi sene evel (Bon) müf·
rit (Kayser) ci yetiştirirdi. Kayserin doğduğu güne müsadif
27 t!lbat talebeye, sabah sekizden akşam altıya kadar tamam
on saat bol bol bira içmek
fırsatını verirdi.
Düello müsabakalarına ecnebiler giremezdi, fakat bazen ka·
çamak yapanlar olurdu.
Bu düellolarda hasımlar, vücutlarına baştan aşağıya pamuk
zırh giyinmiş olarak ortaya çı
karlar. Birisi diğerini tahkir etmiş olduğu için düello ederler.
Mücadele umumiyetle şiddetli
olur ve bu, dünyanın en dik

başı

Türkiyenin n. güze
zı imdir?

başlı

kadar

Bu eski bina, Borussen Haus
~iı· Zflmanlar ya.nız genç prens!etin ve yüksek asalet sahibi
Çocukların gittiği bir mektep idi.
Borussia Kaysere hassa zabitleri yetiştirirdi. Bütün oğulları da
bu mektepte idi. Kayser, Bon·
da bulunduğu zamanlar akşam
birasını daima burada içerdi.
Bu mektep o günün Alman~asııun en büyük ehemmiyet
•erdiği askeri sınıfın talimlerini
'eyir için gelen davetlilerle do-

Karilerimizden soruyoruz

alan
neşrine

hükômet
mecbur

Bu tebliğde hulasatan deniliyor ki: « Yunanistanın bahri faikiyeti ihlal edilemez. Türkiyenin
bahri teslihatı ile yarış yapmıya
da lüzum yoktur. Bir kaç hafif
gemi, bir kaç fazla tayyare sevahilimizi müdafaaya kafidir.
Türk gazetelerinin Sakız, Midilli
ve sair adalar hakkındaki neşri
yatı kimseyi korkutmamalıdır.
Kimse sulhu ihlal etmek arzusunda değildir. Bu arzuda Almanlar bile buna muktedir olamazlar.
Bahriye mütehassıslarının da
iştirakile aktedilen son bir içtimaı mliteakip neşredilen
bu
tebliğde hiç kimseyi tatmin etmemiştir.

"

Bir /ngiliz profes örü şehrimizde
İngiliz

riyaziyat akademisi
azasından Pf. Yung üç gündenberi şehrimizde bulunmaktadır.
Mumaileyh fen fakültesi müderri.!lerile temas etmiş ve Türkiyat enstitüsUnü ziyaret etmiştir.
Bugün memleketine avdet edecektir.

Fena şerait altında geçen
çocukluk senelerinin seciye üzerindeki tesiri onları vahşi ve
muhteriz yapmıştır.
(Bon) un bu yeni talebesinden ekserisinin ilk hatıraları
şehirlerinin Avusturyalılar, birkaç
sene ev eline kadar da Fransız·
lar tarafından istilasıdır.
Bu şerait tahtında' genç Almanlardan bittabi eski şetaret
eski kaygusuzluk beklenemez.
Hala içerler, fakat eskisine
nisbetle bu, hiç gibidir. Hala
düello ederler.
Fakat spor
mahiyetinde. Ata binmek yerine
şimdi, arkalarındaki yaylı selelere bir (Fröylein) m oturduğu motosikletler kaim olmuştur.
Fakat 1929 talebesi umumiyet
itibarile ciddi, müfit gençlerdir.
Yirmi sene evvel bir Alman
talebesinin yegane kaygusu, üç
sene yerine bir sene askerlik
yapmak için verdikleri imtihanı
geçip geçmiyecekleri meselesi
idi. Bugün askerlik yoktur, Binaenaleyh talebe darülfünundan
doğrudan doğruya hayata ablabilir.
Bugün Almanya mekteplerinde aristokrasi farkı kalmamıştır.

,.

Sahshlan çıkan arkadaşlarıml%dan bin r:~emıeketim.zin
en güzel kızını bulup tanıtmağa çalıştı, ::~..·i. t'!şebbüsü bu
sene de tekrar etti.
Arkadaşımızın bu teşebbüsünü gözlerimize inşirah verecek resimler vereceği için haz ve memnuniyetle te.akki
ederiz, fakat ayni zamanda ihtiyar edilen şekilde «En
güzeh>i ayırmanın mümkün olmıyacağı fikrinde olduğumu
zu da söylemek isteriz. İlk müsabakanın neticesi bu mu
fili bir surette göstermiştir.

Bugünkü

ordu

iki

muhasıın

kumandanı karşı

karşıya!
Umumi harpte, Cenubi Afrika
da çarpışan iki muhasım ordunun kumandanları, 2 Kanunisanide Londrada (Holbom) lokantasında, «Cenubi Afrika muharebeleri» şerefine verilecek ziyafette karşı karşıya geleceklerdir.
Cenubi Afrika muharebelerinde lngiliz kuvvetlerine kumanda
etmiş olan ceneral (Smuts) bu
ziyafete riyaset edecek ve ziyafetin misafiri, Alman kuvvetlerine
kumanda eden jeneral fon (Letlov • Vebek) olacaktır.
Bu iki sabık düşmanın bu suretle birleşmeleri bütün dünyayı
alakadar eden bir hadise olmuş
tur.
Bu ziyafeti tertip eden hey<'tin
katibi binbaşı A. U. Lloyd,e bu
mesele hakkında Almanyadan,
Holandadan Cemahi.ci müttehideden, Avusturalyadan, Afrikanın
her tarafından bir çok mektuplar

·

gelmiştir.

Binbaşı Lloyd ~unları söylemiş

tir :
« Dünyanın her tarafından
gösterilen bu alaka hayret eöilecek bir şey değildir. Çünkü
Cenubi Afrika kuvvetleri dünya·
mn en beynelmilel bir ordusu idi
Jeneral Smuts, kumandası altın
daki orduda 123 lisan konuşul

Güzellei"İn

1
1

güzellikleri

Halbuki bizce mühim nokta fotograf değil gtızellerin
hele bir Türk güzelinin kendisini güzel diye takdim etmekte gösterdiği zarif çekingenliktir.. Karilerimiz bilirler ki
güzellerin bir güzelliği de bu çekingenliği değil midir? O
halde güzellik müsabakasına dahil olmıyanlarla olanlann
güzelliği bir derecede bulunsa bile dahil olmıyam üstün
tanımak haklı olur.

1

Biz diyoruz ki
Güzellik müsabakalanndan maksada c, a~. ~ '• "..-,,. .... .. "J:c:••- b"
netice almak için güzellik kıraliçesi taht•mn namzetlerini
güzellerin kendileri değil. onları gil7el bulanlar göstermelidir. Son Saat Türkiye güzelinin bu esas ile seçilebileceğine
kanidir ve onun için karilerindcn Türkün en güzel kızı
payesine kimi namzet gösterdiklerini sormıya karar verı

ır

miştir.

lil

Karilerimizden rica

ediyorv.tıZ

Türkün en güzel kızı kimdir? Karilerimizden bunu bize
bir mektupla bildirmelerini rica ediyoruz. Bu mektuplara
namzet hanımın birer de resmi konulursa, bu isim ve
resim, arzu olunduğu takdirde namzet gösterenin de
ismile birlikte gazetemize basılacak, ve herhangi bir
namzedin namzet liğini teyit etmek istiyen olursa onlann
da isimleri ilave edilecektir.

İşte asıl namzetler'

duğunu söylemiştir.
Iki muhasım kuvvetlerin

kumandanlarının birleşmesi halk
üzerinde büyük bir alaka uyan·
dırmıştır. Ziyafete 600 kişi kadar davetli geleceğini zannediyorum. Bu birleşmede harp hastaneleri ve hasta vapınlannda
hizmet etmiş olan hastabakıcı
lar da bulunacaklardır.»

fenadır?

niçin

Filhakika arkadaşımız ilk teşebbüsünde şöyle bir usul
kabul etmişti: Kendini güzel bulan bir kız bir resmini
yolluyor, bu resim gazeteye basılarak güzellik kraliçesinin
tahtına namzet gösteriliyor ve bunlar bir hakem heyetinin
intihabına arzedillyordu.
Biz diyoruz ki bu takip edilen usul ile hakiki Türk
güzelini bulmak mümkün değildir. Vak!a arkadaşımızın
tertip ettiği müsabakaya iştirak edenlere güzel dememek
elimizden gelmez, fakat müsabaka neticesini Majikte bir
sinema filimi içinde görenlerin kahkahalarındaki kuvvetli
istihzayı farketmemek te ·mümkün değildi? Sinema perdeai
hakikati fotografilerden daha sadakatle naklediyor; bunda
şüphe yok! .•

Eski düşman
dost oldu
Sabık

şekil

Güzellik

'

kıraliçeliğine

namzet olabilecekler itte o zaman
anlaşılacak, hakem heyetleri önlerinde açık bir intihap
zemini bulacaklardır. İşte o zaman en güzel Türk km
meydana çıkacaktır... Refikimizin bu suretle taayyün ede·
cek namzetleri kendi kendilerini namzet arzedenler arasında intihaba koyması da mümkündür.
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Soa Saat

Büyük Tayyare piyangosu
edi ci tertip "5" inci keşide

inunevvel
Büyük ikramiye:

o0,000 liradır
25,000, l 5,000, 12.000, 1Q,000
kramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat.
Ayrıca:

ranıvay şirketi
1929 senesi

liralık

tarifesi

feşrinisanisinin

25 inci

gününden itibaren üan1ahire
kadar muteberdir
No.

Hareket
{Harbiyeden - Sirkeciye
j ~.AREIYE-SIRKH Sirkeciden • Harbiyeye
- Tünele
ş;şu Tü~:fl {Şişliden
Tünelden - .Şişliye
Hutut

-

10

K.~rtuluştan - Tünele
11 rURJULUŞ-TÜNEL { Tun
elden - Kurtuiuşa

·
....
""t---.... \2 H•K'RE\YE - f AT'H
t(.r

{Harbiyeden - Fatihe
Fatihten - Harbiyeye

1

y

~

et

1",

e

15

c,

.....

ıa

Maçkadan - Tünele
A~KA - TÜNEL { Tünelden
- Maçkaya
u··~ı'~ "iPıKEC {Taksimden - Sirkeciye
1'u • - J, 1 ' Sirkeciden - Taksime
- Beyazıta
- Maçkaya
{Taksimden - Fatihe
Fatihten - Taksime

AÇ ·A _BEYAZIT {Maçkadan

Beyazıttan

ıa TAKSİM • f ATl:I

ıgKUP,Tl'LUŞ-BEYAZI {Kurtuluştan - Beyazıta

Beyanttan - KurtulUf&

• ü

Birinci

Fasıla h:ırcı..cl ııareı..cı

7,00
7,31
3,6 6,36
9
7,02
21,10
30 21,30

7,14

6,09
5,11

8eşiktaştan

- Eminönilne
Bebektett - Emin6nline
Eminönünden • Bebeğe
Bebekten - Karaköye
Karaköyden - Bebeğe
Bebekten - Beşiktaşa

....
~
s
(#-

EBEK - EW.INÖ, {

~

y

~

~

~

1

5,8

7,10

7,9

7,35
7,00

10

14

15
30
6

13

~
<,,ı

.....

6,53
7,46
8,32

7,00
7,50

19,00
19,31
24,14
24,38
23,30
24,00
1,00
1,05
23,30
24,00
20,00
20,30
21,30
21,33
18,46
19,32
21,04
21,54

6,01
8

6,22
6,30
16
6,41
50
22,20
23,04

21,47
22,34
24,45
1,25
2,05

~

6,09 20,42
{ Ortaköyden • Aksaraya 10
OY-AK\;AP:A. Aksaraydan - Ortaköye 17,20 6,35 21,33

I•

3 ORTA.

6,21
21,40

30 22,00

Beşiktaştan .. Bebeğe
tı
~

Son

( Beşiktaştan - Fatihe
Fatihten - Beşiktata

J4 BEŞiKTAŞ-FATiH

9,15
20

7,00 20,30
7,46 21,16

I

Aksaraydaıı • Topkapıya
6,9
Topkapıdan - Sirkeciye

~ 2 TOPKAPI- SİRKE~
:ı.:.
~

'l

~.

~~
lııı(!

1

<.r

~ YtDİKULE-SlRKEG

~
~
~

e
""'

17 E. ~API -SİRKEG

••

unyanın

en

"kemmel yazı
mak'nesi
Hususile fRA)J'SJZ hiikômctinin dahi takdir ve tercih ettiği makine

Hafif, metin ve sa elam
Her ciheti taahhüt olunur d:h~a::i~ı~,
Umıımı acentnsı:

-

6,12
6,33 22,10
7,09 22,46
20
Sirkeciden - Topkapıya
60 24,00 1,00
T opkupıdan • Beya!lta
24,30 1,40
Beyazıttan - Topkapıya
2,00
Topkapıdan - Aksaraya
Aksaraydan - Yedikuleye 6,10 6,10
6,33 22,14
Yedikuleden - Sirkeciye 20
.Sirkeciden - Yedikuleye 60
7,13 22,54
Yedikuleden - Beyazıta
24,00 1,00
Beyazıttan - Y edikuleye
24,30 1,40
Yedikuleden · - Aksaraya
2,00
6,01
Aksaraydan - Edirnekapıya
6,31 22,25
Edimekapıdan - Sirkeciye 7,11
Sirkeciden - Edimekapıya 15,21 7.04 22,58
Edirnekapıdan - Fatihe
50 23,40 1,20
fatihten - Edimekapıya
24,05 1,45
Edirnekapıdan - Aksaraya
2,00

Y C:'\'ORKYA N Sndıkwe harı 30 . 33 t~tanhııl Tel t~t. 22~fi

lstanbul dördüncü icra dairesinden: Benon efendinin Berç
Keresteciyan efendiden borç aldığı mebaliğc mukabil teminat
gösterilen Balatta Karabaş mahallesinde vapur iskeleai caddesinde kain tapo kaydına nazaran
eski 51, 53, 55, 55
mükerrer,
yeni 57, 59, ve 59 numaralı bir
bap dakik değirmeninin 108
hisse itibarile seksen bir ve derununda cari bir masura mai
leıizin dahi yine itiban meıbur
dan yetmiş sekiz ve mezkur de·
ğirmenle marüzzikir bir masura
mai lezizin sekşen bir hisse
İtibarile dört hissesi ve cedit
5911 numaralı bir kıta arsa ve
cedit 61, 63. 65 No. 1ı elyevm
depo ve dfikkanın milştemil çini
fabrikası ile dolma mahal indel
müzayede on beş bin lira bedelle mtlşterisi uhdesine iba\ei
evveliyesi bilicra ihalei katiyesi
on beş gün mnddetle ml\zayedeye konulmuştur.
me.zkür mahallerin bilumum mesahai sathiycsi takriben altıbin
sekiz yüz alb metro terbiinde
olup ibraz olunan yeni tapu senetlerine nazaran cedit 65 No.h
mahal vapur iskelesi civannda
d~şemesi ahşap bir kat harap
kısım olup yetmiş altı metro
kırk santim terbiindedir 63, 611,63-1, 61-1, 61 numaralı dört
duvan kirgir zemini çimento
haricen ve dahilen sıvasız iki
kısımdan ibaret
depo yedi
yQz altmış altı metro aJtmıı beş
santim terbündedir. Gene bu
numaralarla dahil Oç duvan kargir catıaı ol1111yan ve bir duvarı ittiıalindeki depoya ait harap
mahal yüzelli metro terbiindedir.
işbu liç mahallin nısfı borçluya
ait olup her üçOnUnde hududu:
Bir tarafı apur ıskelesi caddesi
diğer tarafı halen Hosep efendiye tescil edilen yol diğer iki
tarafı denizle mahduttur : işbu
mahalde banka kiracıdır.
59/1 numaralı denizden dolma mahal kısmen arsa kısmec
ah\ap salaş zemini toprak kereste fabrikası olup yediyilz
onbeş metre terbiindedir.
59 cedit numaralı mahal tam
klgir zemin katı çimento diğer
katlar ahı•P döıemeli üstii
kiremit içi ve dışı sıvalı değir
men mahallidir. iki yüz dört
metro terbiinde olup ittisalinde
zemini çimento içi kısmen sıvalı
birinci katı ahşap döşemeli içinde muhteı ahıap asma katı
havi klgir iki kat yıkama mahalli yüz altı metro terbiindedir.
Bunun ittisalinde nç kat kagir
zemin }(at ı;imento üst katlan
:ıhşap
döşemeli ambar
yüz
yetmiş altı metro terbiindedir.
Zemin katı depo üzeri iki kat
kArğir hanenin zemin katı çimento döşeli birinci katta bir
nerdiven başı llzerinde iki oda
ufak bir mutbak ve bir hela
ikinci katta bir merdiven başı
üzerinde dört oda bir hela bir
mutfağı havi olup yüz iki metro
terbihıdedir. Değirmen methali
ve geçit mahalli kısmen salaş
ahıap demirhaneyi ve üstü kıs·
mıanmı ahşap çatı ile örtülü
ve iki ahıap camekan yazıhane
yi muhtevi o 1up zemini çimento
döşeli ve üçyilz metro terbiindedir.
Dört tarafı kargir dıvar üstü
galvaniz saç makine mahalli:
Tuğla dıvarla ayrılmış diğer aksamıda
ahşap

kısmen

tuğla

kısmen

bölme dıvarını havi zemini çimento ardiye ve kereste

İdarehane inş::ıs1
Tutun

inhisarı

umum
mudiirluğfinden:

TUtün inhisar idaresi Balıkesirde inşa edilecek başmüdüriyet
idarehanesinin inşası kapalı zarfla mfinakasa.ya ko~ulmuştur.. ~ez·
ki\r inşaata ait proje ve şartname ve sairesı 15 lıra mukabılınde
verileceğjnde:ı taliplerin idarci um:uniye mimari şubesine mliracaatla
almalan ve 30 teşrinisani 929 tarihinde saat 11 de zarfıarmı Ga·
latada mübayaat komisyonuna tevdi elme~eri.

Kiralık

ardiye

Hasırcılarda fmdıkçılar sokağında kuru kahveci bam ittisalinde 300 arşın üzerine iki kat
tam kargir tülün ve Trikotaj ve
sair imalathaneye elverişli ardiye
mahalli kiralıktır.
isteyenler, Asma altında ÇaVllf bcşı hanı kal'Jlsında 59 numarada çuvalcı M. Ali efendiye

Her yerdeki ııccnıalar haki~J
Gitlenc l'ııçeklarına mAlıktıt. Bu
Alcrnşumul tra ş bıçal<.brı ı ı 4
defa muayeneye tabı ıuıul,lı.ıklı·
rından munıaıam ve nıosıet ılı

müracaatları.

olarak

tlıl$ Ol:ıbilmc rıızı-tc 'nün

cdilıruştır.

Istanbul dördOcU Icra dairesinden : Nazlı hanım, Saim beyden borc aldığı paraya mukabil
birinci derecede teminat gösterdiği Kadıköy Hasanpap mahallesi Kurbahdere ilçlincO sokakta
eski 9 mU~rrer yeni 23 No lu
bir bap hanenin nısıf h1"!eai birinci ihalesi yapılmak tizere otuz
gfn m~zayedeye konulmuştur.
Hududu bir tarafı borçluya ait
arsa diğer terafı Sakine h;mımın
baııesi arkası lsmail ağa ve hafız Ah~et efendi bahçe ve hanesi önti yol ile mahtut 131 arşın altı parmak terbiinde araziden tahruinen elli yedi arşın murab baında bodurumlu bina mtı
tebakisi arkasında üstn açık
mutfak mahalli salat arabalık bir
kümes bir kuyu bir kaç meyva
ağacı vardır.
Evsafı: Zemini çini ufak papuçluk bir sofa bir heli odanın
birinden bahçeye kapısı bulumın
iki oda merdiven altı bir dolap
Ust katta ufak bir sofa şahnışlı
iki oda bir hela daha tistü çatı
arasıdır. Derununda borçlu sakindir kısmen mühtacı tamir bin
dörtyüz elti lira kıymeti mubam·
mineli ahşap hanenin mezkür
hisse11ine talip olanlar ve daha
ziyade öğrenmek ·istiyenler hisseye musip kıymeti muhamminesinin o/o de 1O nisbetinde peyakçes~ni ve 929-3897 dosya numarasile İstanbul dördüncü icra
memurluğuna müracaat etmeleri
ve 2-12-29 tarihinde saat on
beşe kad.ır birinci ihalesi yapı
lacağı ilin olunur.
fabrikasınm bir kısmı bin iki
yüz seksen metre terbiinde olup
işbu mahallesinin hududu da: Bir
taran vapur iskelesi caddesi
diğer tarafı cedit 57 numarah
bina ve diğer tarafı deniz kenarı ve bir tarafı da tarik halen
hissedar Husep efendi namına
müseccel mahalle mahdut olup 59 - 1 numaralı mahalde
borçlunun yarım hissesi vardır.
59 cedit nucaralarda borçlunun
yüzsekiz hisse itibarile kırk bu·
çuk ve gene seksen bir hisse itibarile iki hissesi ve itbu
kısım d erununda cari bir masura
mailezizin
yüzsekizden
otuzdokuz ve ıeksenbirde iki
hissesi vardır. 57 numaralı
mahal, bir kat kargir üstü oluklu saç iç ve dış duvarları sıvalı zemini çimento döşeli ortasında demir ray geçer ilç gözlil depo o 'up
yedi yüz yetmiş metre tebiindedir ve kısımdaki arsa el'i metre

Oille te
Fotogral
Beklediğiniz gayet büyük ~e

parlak dürbllnlü zarif fotogr~
makinelerimiz gelmiştir, muhaY"
yer ve teminatlıdır, tecrUbeletl
yap~larak teslimi teahhilt edilir·
Merkezi: Asmaalb Yıldız Hao
Sube: EminönU, (51) numa!"
M~hmet Ruhi bev mliesseselert·

Doktor f evzi
Ahn1et
.,
J<rcngi, belsogukluğu, cilt, pro t
safı tenasül ve kadın hası alıklanıı
oo sOD usullerle
ıue bir zaman~
ınfüıait ~eraitle tedav i " er.
Adrea: Babıili Çağaloğlu yoku~ 11
ko,e başı numara 43

Telefon: İ!ltanbul 3899

Zayı
Nüfus tezkeremle rıskeri te:
his tezkeremi zayi ettim. '( en;ı"
sını

çıkaradağımclan

zayılerııı

hükmü ıoktur.
Ortaköydc Apturrnhmatl
ef. nin fırınında tezgahta!
Zafranbolulu Mehmet
Sultan Ahmet sulh mahke"
mesinden: Mahküınbih bir de:Ynin istifasiçin mahcuz bir gri~e
ve tel makinesinin mahi halıO
24 eti paznr günü saat 2de bi!"
mliz<.!yede Sirkecide Milli haını"
yet matbaası önünde fruht~ m~"
karrer olduğundan
talıplerıll
yevmi mez!..urde memurine mll"
racactları ilan olunur.
terbiinde ahşap sundurma mahal"
lini havidir, hududu: bir tarafı
vapur iskelesi caddesi bir tarafı
Salane sokağı bir tarafı deniı
kenarı

diğer

tarafı

değirmetı

mahalli ile mahdut olup bu kı:
sımdil borçlunun yanın hisset•
vardır. Bu kısımda Çinkof Ef·
ve Osmanlı bankası kiracıdıtı
diğer aksamı da hissedar HuseP
efendi i~gal etmiştir.
Fazla malumat 929 - 5880 dos"
yededir. Talipler dosyedeki bıı'
ritayı görebilirler. Yüzde bef
zamla talip olanlar kıymeti mu·
hammenesi olan doksan bin Iİ'
radan hisseye musip mıktarı 11
yüzde onu nisbetinde pey akçe•
sini
vezneye yatırmaları •e
3 - 12 - 929 tarihinde saat 1~
buçuğa kadar ihalei katiyeS'
yapılacağından müşterilerin biı•

zat veya bilvekale hazır bnJuo·
maları ilan olunur.

Son Saat

~ahife

"Konstantinopl,,
ajansları telaşa
düşn1üşler
Şehrimizdeki Avrupa ajans ve
gazete muhabirleri Bizans ve
Konstantinopl kelimelerini taşı
yan mektup ve telgrafların iade
edileceğini gazetelerine bildir-

Avrupa

Haıa dayak mı?
Bir kariimiz bize gönderdiği
bir mektupta poliste dayak atıl
masının
kanunen memnu bir
hal olmasına rağmen bazı karakollarda buna riayetıı edilme·
diğini bildirmekte ve bu mesele
hakkında Dahiliye vekaletinin
nazarı dikkatini celbetmektedir. Mektup, imza ve adrese
nazaran Ortaköyde, vapur iskelesi civarında mahrukat taciri Lütfü beye aittir.

*

Ac.aba bilen var

mı?

Kardeşim Ürküplü Hasan oğlu

Ahmet altı senedenberi kayıptır.
Ahmet bundan altı sene evel
Konyadan Kayseri Darüleytamı
na girmişti. Sonra bu mektepten
çıkmış ve İzmire gitmiş . Kendiainden hiç haber alamamak.tayım; hayatından malumatı olanların insaniyet namına adresime
bildirmelerini rica ederim .
İstanbul F eriköyünde Yeni
mektep karşısında 39 numaralı
hanede vatman Ahmet efendinin
yeğeni Ürküplü Hasan oğlu
Mehmet

Cıgara

için

Berlin hapisanesinde çocuklar isvan etti
Berlinden Deyli Meyle yazılıyor:
Berlin hapisanesinde 14 ila 20
yaşındaki çocuklar isyan etmiş
lerdir.
Ekserisi anası, babası bulun·
rnak üzere polis tarafından alı
konulmuş, serseri ve lCayıp ço·
çocuklardan ibaret olan bu yu·
murcaklann isyanlarına

sebep,

polis tarafından, cıgara içmelerinin yasak olunmasıdır.
Küçük
asiler, bulundukları
geniş koğuşun içinde elleriDe
rast gelen eşyayı parçalamışlar
kapıyı
içerden kapamışlar ve
koğuşu su ile sel haline getirb:ıi.şlerdir.

Kuvvetli bir polis müfrezesi
kapıyı parçalayıp içeri girmiş
" sükunu temin etmiştir.
'

Diyerek cebinden çıkardığı
kağıdı Odreye uzattı. Kız aldı
\'e okudu:
Şanon;

Leysi yaşıyor. Hayatı elimdedir. Ölümünü istemezsen adamlarını evimden çek.•
Malpas
- Görilyorsun ki Malpas ne
tarafa çekerse Leysi gitmek mecburiyetinde bulunuyor.
- Zaten bana hakiki bir
çehre gibi görünmedi.
- Demek maske olduğunu
Zannediyorsun.
Şimdı
gidip
komşunu gereyim.
Meçhul
komşu
hastaneye
gideceğini söyliyerek çıkmıştı.
Otel defterini yokladı. Orada
Amerikalı Henri Conson diye
Yazılı idi.

*

Ertesi sabah Şanon Leysinin
evine gitti. Kapıyı geçen ziyatetinde açan kadm açtı.
- Her ha de artık yalnızlıktan
kurtuldunuz. Efendinizin
•ekili eve bekçi tayi~ etmış.

Her kariini 1000 Türk

mişlerdir.

lirasına

Bir çok Avrupa gazetelerinin bu haberleri neşretmesi
üzerine dündenberi bir çok telgraflar yalnız İstanbul ibaresile
gelmektedir.
Bizans kelimesi bir Yunan
idealini temsil ettiğinden bu
adrese gelen mektuplar kat'iyen
iade edilmektedir. Fakat Konstantinopl kelimesi beynelmilel
bir isim addedilmektedir.
Posta müdüriyeti bu kelimeyi
taşıyan mektupların iade edilmiyeceğini teyit etmiştir. Yanlış
neşriyat üzerine Avrupa ile muhaberesi olanlar mektuplarının
ziyaından korkarak telaşa düş

Görbi

sigorta ediyor!

Bu hizmetine mukabil sizden
istediği hiç bir şey yoktur. İh
tiyar edeceğiniz bütün zahmet
senede bir defa matbaamıza
uğrıyarak sigorta senedini
almaktan ibarettir.
ilave edelimt-"Son Saat,, in karilerine takdim edeceği sigorta senetleri hükumetçe de müteberdir.

)"rakyalılar

Lutfen bir kaç güne kadar
"Son .Saat,, in karii olduğu

Albnış

milyonluk mal
bırakblar, sefalet
içindeler•••

nuzu ispat etmek üzere dağıta

Garbi Trakyalılar cemiyeti,
memleketimize iltica eden Garbi
Trakyalıların Yunanistanda bı
raktıkları emlak miktarını tesbit etmiştir. Cemiyet tarafıdan
toplanan malumata göre ttirkiyede 15000 den fazla Garbi

cağımiz vesikaları saklayınız.

Başlıca

dünya uıas
yonlannın proeramlan
Pazartesi
18 tepinisani
I

Istanbul
17.30 -

1200 metre

18.30

Saz heyeti, borsa luberleri.
20.30 Cazbant,
Orkestra:
Çaykovşky ,
Drigo,
Vale, Dnrevsky, Tango

18'80 -

orkestrası.

Saz

heyeti.
Darülbedayi san'atHr.
lan tarafından bir tem·
sil, monolog.
Temsil
nihayetinde
saat 22,30 a kadar saz
heyeti, Anadolu ujauSJ
haberleri.

429. metre

Belgr;u

Opera
Kartel

yegane

22
22.40

Müzik Tz.igan

18.15
23.4-0

Konser.

394. metr"

Biikret

Hnfif müzik.

17.
17.30

Orkestra.

mişse

brafında

de
pek fena

iskan
mühim bir

edilkısmı

vaziyette bulunmaktadırlar.
Garbi T rakyadaki büyük servetlerini Yunan hiikiimeti tarafından hiç bir
zaman iade edilmiyeceğine kanaat getiren bu vatandaşlar,
metruk Yunan emlakinden bono
verilmek suretile istifadelerinin
teminini hükumetten talepetmiye
karar vermişlerdir.

bir

A1ütercinıi: o·nıer f aztl
- Evet mister Leysinin arkadaşı.

-

253 metre

Gliyviç-Bresliv

Konser, eski musıkişi
nasların

22.10

eserleri.

Asken konser.

ricamız!

Program
nıhayrt
ve saat bire kada
hayalan ( Br

Bunların terkettikleri emlakin
yekunu altı milyon İngiliz, yani
60,000,000 Türk lirasını tecavüz
etmektedir.
Bu mültecilerden bir kısmı hü-

ismi ne?
Stenfort.. Müsadenizle geldiğinizi haber vereyim.
- Lüzumu yok.. Ben sizi
zahmetten kurtarırım.
Nerede oturuyor?
- Mister Leysinin odasında.
Şanon
içeri girdiği zaman
Stenfort gazete okuyordu. Girdiğini görür görmez:
- Hoş geldiniz m;ster Şanon.
Daha evel geleceğinizi ümit
ediyordum.
- Demek artık bekçiliğe
başladım ...
- Evet. ..
- Mister Leysiyi cenubi Afrikada mı tanıdınız?
- Evet..
Şanon bir sandalye alarak
oturdu.
- Bu mesele hakkında Martin ne düşünüyor?
- Son zamanlarda Martinle
aramız bozuldu.
- İşinden memnu~ musun?

El

birliği

ile 300 milyon

drahmi kar!
Atina, 17 [ Hususi
değirmencilennın

J-

Un

mutb1f bir sui

isbmalleri meydana çıkarılmıştır.
Şöyle ki, hükumet ikinci nevi
ekmeği ucuzlatmak ve bunun
fiatını buğday fiyat arı üzerinden
tayin etmek maksadıle Yunanistana buğday ithalini tamamen
serbest bırakmıştı.
Geçen bir sene müddet zarfında un değirmencileri tayin
edi1miş olan ne\'inden başka
nevi buğday ithali suretile yaptıkları hile ve suiistimalJerden 300
- Uogrusu pek güç.. Günde
iki saat dışan çıkabiliyorum.
Sonra Malpasın evindeki me·
murlarınız bizi kat'iyen uyutmu:yorlar. Dün gece müthiş gürültüler oldu. Pencereden baktım.
Meydan polis dolu idi.
- Ne yapalım.. Ruhlarla uğ
raşmak oldukça güçtür.
- Ruh mu?. Galiba ben de
gördüm.
- Leysiyi mi?
- Hayır... Malpası..
- Nerde?
- Kilerin önünde...
- Nıçin Yakalamadın?
- Kuvveti tabanlara vererek
odama koştum ..
- Müsaade
ederseniz bir
kerre görelim ..
- Hay.. Hay.. Tanger orayı
bir silah müzesi gibi kullanı·
yormuş.

İkisi birlikte aşağı indiler. Sa-

lonun nihayetindeki ufacık bir
kilere girdiler. İçi tozlanmış eski
silah ve hançerlerle dolu idi.
Yerde büyük bir kutu duruyordu. Şanon sordu:
- Bu kutuda ne var?
- Bilmiyorum.
Diyırek açtı. İçinde rüvelver
kurşunları vardı.

-

Bir paket eksik...

Her

MoravskaOstrava

l;iük6met sıkı tahkikat

Tütün inkisar
memurlan
Ankara, 18 (Telefon) - T ü tün inhısar idaresi memurlarının
vazifeden mfitevellit muhakeme
vaziyetleri hakkında Millet mecmüracaat
lisinin mütalaasına

Cazhand
Konser:

22,30

Dans havalan.

anladın?

Gazetelerin tarif
ettiği
tamamen muvafıkb.
Setenford un canı sıkılmıya
başlamıştı. Bir an evvel Şanonun
defolup gitmesini arzu ediyordu. Bilakis Şanonun tavrından
gitmek istemediği anlaşılıyordu.
Salona avdet ettiler. Müfettiş
Leysinin dairesini evin diğer kıs
mından ayıran kapıyı muayene
etti. Uzun uzun düşündü. Nihayet:
- Allaha ısmarladık.
Diyerek çıktı.
Stenfort alelacele yukarı koş
tu. Mesai odasında kalın perdelerin nazardan sakladığı küçük
-

şekle

kapıyı açtı:

Söylediklerini işittin değil mi martin?
Martin cevap vermedi. Pencereye yaklaştı. Gözlerile Şanonu
takip etti ve:
- Evet işittim, dedi.. Buradan çabuk kurtul da karlı bir
iş var...
Stenfort müteessifane kolla-

nnı salladı.

- Maalesef dostum... Leysinin arzusuna muhalefet edemem.
ÇünkU en eski dostlarımdandır.

lkı

pı) ana

tarafından.

486 metre

Prag
17.30

Kon:ıer (Brat.İcıJa\ dan)

22.30 •

PiYano Solo,

Mozart,

Dvorak, Novak.
23. l 5

Gramofon.

Viyana

516. metre

17

Konser: Kartet Silv1ng.
Dns Tier ('-.kctch)

21.30

22.30

Komer.
Program
nihayetinde
tel,.izle reo;İm nt-şrivnt·ı

edilmiştir.

halde dün alınmış. Buradan çı
kanın Malpas olduğunu nereden

263

18,30

yaptırmaktadır.

Efkan umumiye
bu sui istimalden fena halde
müteessir olmuştur.

r

17,30

milyon drahmi fazla kir etmiş
lerdir.

Radyo,
Guno

550. metre

Budapeşte

Trakyalı vardır.

kumet

saati,

tarafından

Pükçiru Vagner.
Çek şarkılan.
Balalayka .konseri

•

işte karilerimizden

J

[Telsizde

•

müşle~dir.

on Saat » in tefrikası : 31

A1uharriri: Vels

on aaf

11

- Hıç bahsetmemiştin.
- Dora bilir..
- Malpası da tan1Yor musunuz?
- Evet..•
- Kim ..
Stenfort yüksek bir kahkaha
attı:

-

Düşün.

..

(Odre) ye

eş ou-

lundu""
Stomer o gün yazıhaneye ıuu
tattan erken geldi. Vilit buraya
girdiği vakit üstadı kanepeye
uzanmış yatıyordu:

Hasta mısınız üstat.
Hasta değilim ama ölüyo·
nım.. Bana bir kahve getiriver.
Oh, başım .•
Biraz sonra Vilit elinde kah·
ve tepsisile girdi:
- Yoksa bir felakete mi uğ
-

radınız?

- Felakete uğrasaydım burada inek gibi yatar mı idim?
Hey bana bak! Bu hadiseden
kimsenin haberi olmasın. Soran
olursa tabii Amerikadayım. Ne
olduğumu merak mı ediyorsun?
Anlatayım; dün gece bir ruhla

I

dövüştüm.

( Arkası var j

-_.....

.........

·~-·"•

l '~

A..ah!ft>

Son Saat

Çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlabr. Diş etlerini kuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. ve dişlerin arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale
eder. Di, ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet Jitif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikrepları imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olııt•
Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla müsaddaktir. En büyük mükafatı ibraz eder altın madalya ve nişanlar almıştır. (20] kuruşa Hasan ecza depOSU.
Dantos di~ macunu yerine boşka bir marka verirlerse almayınız. Çnnkü Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel dit müstahzeridir.

Operatör
Ahmet Burhaneddin

11 •• n

( 3) inci clzl

Bütün müvezzilerden

Cerrahpaşa
hastanesi operatöril
Muayeneh a ne: Beyoğlu, Rus ııefarı:·
ıanesı karşı~ında 348 numaralı SUf1·
ye çarşısı npnnımnnı 8 numarada.
Telefon· Bevoj!lu 1615

çıktı

arayınız.

İstanbu l

Tevzi mf"rkczi ve D4firi: Ankaro cadesindc KANAAT KOTÜPHANESİ

ağmurla

Zamanlarda
ve hatta fırtıria.lı havalarda, pasajlar
veya baJkonfirın altına sığınmıya
lüzum yoktur. Zira:

En birinci n1alzeme ile imal
olunmuş ve l\tuflon astarile
enıpermeablize bir hale
getirilmiş gayet modern ve kusursuz.
biçinlde

lkıelılor

Fabrikamızda
İmal eylediğimiz helva ve şe
ker ve şekerlemelerimizin gayet
nefis olduğu bu kere 1929 se·
nesinde Fransada küşat edilen
sergide altın madalya i~e takdir
edildiğini muhterem müşterileri·
mize arz ile kesbişeref eyleriz.
Pangaltmda tekerci ve helvacı kalyor.cu zade
İsmail Hakkı

'1'A t YARE • u ~unkalemlerinı
KULLANiNiZ

icra riyasetinden
Istanbulda çiçek puanndakl
iplik fabrikasında D. ve N. Kohen unvanile kolektif ıerik olr
rak icrayi ticaret eden Davit •e
Nesim Kohen efendi biraderlerin kongordato talebile vukd
bulan müracaatlan ilztlrine ict•
kılınan tetkikat neticesinde koO'"
gordato talepleri bilkabul icra fe
iflas kanununun 278 ve 279uncO
maddeleri mucibince borçlul~
iki ay mühlet itasınn ve birin
hukuk mahkemesi azalığındaO
mütekait T evflk beyin komiset
tayinine ve işbu mühletin ilAnil•
beraber icra ve tapu sicil oıe'"
murluklarına bildirilmesine karat
verilmit olduğu huıuli itlai zııır'
nında ilan olunur.

-

Pardesüsünü
giydiğiniz

takdirde bila
perva yürüyebilirsisiniz.

Ucuz - P/lA TIK - Şık
BilUınum

levazımatı

iksaiyenizi
yalnız Galatada Karaköyde
Poğaç.aq fmnı ittisalindeki
mahallebicinin üstünde

EKSELSIOR
\

Mutlaklarınızı

parlak tutmak için
Halihazırda

~mtı meşhuru

Mahallesı

Sokağı

Numarası

Cinsi müik

lira
Kamcı

Bodrum katı bir mutbak bir
odunluk bir kömürliik bir
sarnıç zemin katı bir oda bir
taşlık birinci kat iki oda bir
sofa ikinci kat iki oda bir
sofa tlçüoc6 kat bir oda bir
taraçadan ibarettir.
7
Beyoilu
Kameı Hatun Serkis
Hane
Bodrum katı bir mutbak bir
207
kömUrlük bir sarnıç zemin
kah iki oda bir avlu birinci
kat ijd oda bir sofa ikinci
kat iki oda bir sofo üçüncü
kat bir oda bir taraçadan
ibarettir.
30
K4rgır hane
Beyoğlu
Kameı I Iatun Serkis
Kapudan gırıncc mermer
koridor mutbak -Ye ittisalinde
yemek odası ve sarnıç zemin
katından kömUrlük birincı
katı bir bUyUk bir orta o.da
bir aptisane ikinci kat bir
bü; ük bir orta oda bir aptiaane üçllnctt kat bir aptisane
dördüncll kat tavan arası ve
taraçadan ibarettir.
"",_l~dı cinı::;, ,,.vs F ve m=· ~:~!'ı"J~fı ve muham~"'n kıymetleri muharrer l'ç bap hanenin nısıf hisseleri
3L tyc-rıneve. 1 J.4j tar hinden ıtibaren yiı ıni gfuı müddetle aleni roü~~e~eye . ~o~ulnluıtur. .Bedeli ı
iha enin nısfı tarih ihaleyi müteakip 011 gün zarfında peşin ve msıfı dıgen tarıhı ıhaleden bır se11e
sonra alınacaktır. Müzayedeye iştirak edecek talipler bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbe·
tinde teminati muvakkate ıtasma ve müzayede kaimesinde muharrer mevadı kabule mecburdurlar.
Talipl Pr in, müzayeden n hitamı olan 18 teşrinsani 929 tarihine miisadif pazartesi giinü saat on beşt
kadar Bevofcıu Malmüdürlüğünde Müt~ekkil satıt komısyonuna müraca:ıtları ilin olunur.
.Hatun Serkia

5

Hane

BROTHER8

mutfağınızdaki eşyalan parlatır.

LiMiTED

ve yahut beyaz kaplan, tencere .e
sahanları alelumum mulfak eşyalanm mükemmel
surette tem.zl-er « VİM » i kuru halinde kullaD'

kımeti
muhammene8İ

Beyoğlu

LEVER

mutfaklann yalnız aydınlık olmıa!ll
kMi değil, son derece temiz ve parlak ta olma'"
lan elzemdir. Nemli bir bez üzerine u miktard•
« VİM» serpiniz ve bakınız: nasıl ani bir surette

3250

PORT SUNLIQHT

f.NGLANO

Boyalı

mayınız.

!MM+

TAVİUADE

ve biraderleri

MUSTAFA

vapurları

• ~:untazam Ayvalık ekspresi
~Tavil zade
~
vapuru
Teşrınisaninin

I8

inci
pazartesi günü akşnmı saat I 7
de Sirkeci rıhtı ının<l:m hareketle
[ Gelibolu, Ç:ın akkale, Küçükkuyu , Altın oluk , Edremit ,
Burhaniye , Ayvalık] iskelelerine
azimet ve ayni iskelelere uğra
yarak avdet edecektir.
Mahalli
müracaat : Yemiş
Tavilzade biraderl~r.
t cl etoıı fst : 2 2 To

eyrisefAin
ı'vlerkez

ace ntası

\Öprü başında.

:

Galat:ı

Beyoğlu 2 362

Şube acentası : Mahmudiye
.. ;mı ah ında lc;;tanbul 2740

Ayva.ıK suraı postası
( MERSİN ) vapuru 19 tes
rinisani salı ı i de Sirkeci rıh""
tımından hareketle [ Gelibolu..
Çanakkale , Küçükkuyu , Edre""
mit , Burhaniye , Ayvalık J 3
gidecek ve dönüşte mezkôr
iskelelurle birlikte Altınol uğ3
uğnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız voJctl
alınır, vük alınmaz.

