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Nereye Gidiyorsun ' Almanya?! 
!Jitler ya kazanacak, yahut ... 

Alnıanyada bugün 26 
fırka çarpışıyor ! 

liin~enburg'un mütareke emima
ltıesıne rağmen, heyecan yahşmadı! 

~ 
...... , · - d 1 1 •da bugUn çarpı,acak f1rkalardan baztlannın il er er 
, 1 Bir urafıa Bitler n karşısında: BraytŞayd, Brüning, Hugenberg ) 
'llııtan H f ı· · '-~ llıec. !•.nın bugün yapacağı Rayhş· sayısı 26 dır. er ır~anın namz~t ıste.sı 
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~ Gazinin ~ o s e a etı n..ar şısın a 
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~ Tetekkürleri f U k•• d tr ) F 
' lzmir, 30 (A.A) - Heykel- I s u ar amvay arı • 
ğ leriniD küşat resmi mlinasebe· ~ · b h • d • k f 
) til~ .ıebrimiz namına ~elediye l a çeye gı emıyece • 
~ reısı Dr. Behçet Sahh Bey ~ 
~ tarafından arzı şilkran Ye ta- ~ 
~ zimatı mutazammın olarak çe· ~ 
~ kilen telgrafa Gazi Hz. şu ~ 
~ telgrafla mukabele buyurmuş· ~ 
g lardır: ~ 
~ Beledlre reisi Behçet ~ 
~ Sallh Bf. ye ~ 
~ Milli mücadele ve heyeca- ~ 
~ mmızın timsali olan gilzel iz- } 
J mirde heykelimin rekzi vesile- ~ 
~ ıile muhterem lzmirlilerin hak- g 
~ kımda gösterdikleri kadirıinaa- \ 

Nafia vekaleti,dün belediyeye muka
velenamedeki şartlan hahrlattı 

~ lıktan ve çok aaillne .d~y- ( 
i gulardaa pek mütebeyyıcım. J 
~ Muhterem lsmirlilere teıekkllr· ~ 
i !erimin, selim ve ıevfilerimin ~. 1 

~ ibllğım rica ederim. ~ 
s Rei'1cümbur l 
İ "8zl Muat.fa Kemal ~ 
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Uaklder ceCfdealnde tra111varlar 

Tanıyablllr misiniz? 
!ihiııdc lısı Jntibabacı dünya intihan ta- vardır ve reyler bu lıstelere verılecektır. 
bı.idıt ki en dikkate' değer hadise led en Listelerin birincisi sosyal demokratların·. 

ÇÜnk . / dır. lk~ncisi Nazilerin yani Hitlercilerin· 6 milyon 
Nevyorklu 

Dnn nafia vekAletinden bele- rilmediği bildirilmekte ve bele
diyeye bir telgraf l'elmiftir. Os- diyeye mukaYele Ye ıartaamenin 
kndar trlmvaylarımn mukavele bu maddeleri hatırlatılmaktadır. 
ve ıırtnamesinde beş sene zar- Bu haber üzerine belediyede 
fmda Moda ve F enerbabçeye · allkadar zevat nezdinde tabki· 
kadar hattin temdit edileceği kat yaptık. Şu neticeyi elde etti~: 
taıhbDt edUdiii ve bu bet ıe· BugünlUl vazıyette OıkOdır 
nelik miiddetin bitmesine az bir tra9-lY.ilJ hattının Môda ve F e
salllMI lralc:Lp halde hlll hattın . nerbaliçeye uzah1n:aHı mUmk6Q 

~te U Almanyanın başında, geçen 4iir. Üçüncüsü komünistlerindir, ilA-~ 
~~ ot tkseriyet değil, akalliyet sahibi Fakat bu yirmi alu fırkanın yirmisi biç 
r~r'ıııyan . bir hukOmet bulunuyor. bir ehemmiyeti halz değildir. Bunlar ya 
:!,• b~n~n Otcsindc btrisinde 0rfl ida· biç bir meb'us çıhramıyacak, yahut bir 
kv"t~ ııyen idareler var, Demokrasi ıkl meb'us çıkırabllecektir 

1 tı\'~tıl:lerı muattaldır. Orada ' i baştıca _ .. Al.~an l{omünlstleri, g~ç~n mecliste 
ittıl>? ' Zabıta kuwt'tİ, sosyalist mil· uçuncu derecede kuvvetli ıdıler. Onlann 

1 1t1erj~t\rtrlerin taarruz kuV\'etlerf. sosya· bu . de.faki intihıbıtta daha azalmalın 
Ctnb den.-r k .. . 1 rl k l beklenır. 

" et rj . .., \"e ·omunısı c n ızı Sosyal dcmokratlann teşkllAn kuv· 
lrıtıhadır. vcılidir. Amele sindikalan onlann elin· P'1 baıa iııirak edecek fırkaların [Alı matı 4 üncü sayfamozda , 

iitehassıs Profesör Oskar V elman 
l\Q -

d. tacabey harasını çok beğendi.Hususi 
P.t "Polarda k usurJar, noksanlar buldu 

tir~tınleketimizde hayvan yetiş· olan PJ of esör Wellman dlln bir 
b Ye rnu ı · · · h · k"k b h1··--'h, essese erımızın ve mu arrırimiıe tel ı atı a ~ 
:·~b1 h ~etiştirme usullerimiıin da şu izahata vermiıtir: 
'll'l•k a _kında bir rapor haıır- Eskişehirde çifteler aygır d~ 
ltt .. f Uıere Ziraat vekaleti · kh · k .. " •atd posunu, me anevı ve oyun nu-
t~bı,., l':akdevet edıJen ve Eski· muoe ağılını gördüm. 
•katıa Ya ve Bursadaki tel· Tekirdağ civarında bulunan 

}'Ukstlcı tarnam'ıyan Buda ~ eşte inanlı aygır deposile inekhanede 

Greta Garboyu gUr
mek için utraııyor 

uzabtma•n dair blr faaliyet gl- ( Lfitlen aagılagı çeviriniz) 

Bektaşi iyini yapanlar. 
hapse mahkiım edildiler 

Izmir, 30 (Vakıt) - Bektaşı iyini yaparken yaka;anap Şey~ 
Ha1&n baba, derviş Tevfik; Mustafa ve Yunan konsoloshİğu ka
va11 Tayyip Imambanı mOıteciri Etem, bahçıvan Kamber aıliye 

' ' ' .. mahkemesinde Oçer aya, ellişer lira para cezasına malılüim . ~ . 
edildiler. - ' 

. Maznunlar meyaoınela. bulunan ıan'atlar mektebinden Selim 
Ef. beraet etti. 
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1 l p ;: 

l Baş'Vekil Hz. İıin Nutku j 
= = 
( Baıvekil ı ı.met Pı. Hz. nin lzmirde Gazi "heykelinin aÇılina j 

Ptafeaa bavtar mektebi rektörü tetkil<at yaptım. Kırklar elinde 
ki ak r Oscar W ellmao evvel· ve tdirnede de tetkikatta bu- ' 
Zoate~a~ refakatıoda Ankara lunduktan sonra Bursaya gittim. 

·.i merasiminde söyledikleri mOhim nutkun hemen bütnn gazete- ~ 
\ terde bazı tertip batalarile neşredildiğini işaret etmit ve gaze- ~ 

Saılba~~ enstitü şeflerındt.n Fursada Türkiyenin en bükük 
ttç "a~~ Bey olduğu halde hayvan yetiştirme müessesesi 
dan teb ~t Ya!ova yolile Bursa· o'an Karacabey harasını tetkikle 

'fa., tı ın ıe dö:ımüşt ür. meşgul oldum. Burada 13 gün 
~t lt;~. Satabattin Beyle birlik· kalarak haranın at, sığır ve ko
~ .. t ~katına devam etmek yua fubelerini gördüm. Sonra 

0 nyaya hareket edecek Altwafı 2 inci s1rf:ımııda 

~ .... 'ı "•ca b -.. bır •lftka )enihle tarattaram dı)oraun. O alde ana 
•avap Y•P ı 

Bütün Amerikayı heyecana veren l\1is 
Garbo tanınmamak için taktığı 

gözlüklerilc 

· J temizin bu ' gllakll aayııında bu nutkun yanllflız olmasına itina ~ 
} edilen bir ıuretile, baımuharririmiz Mehmet Asım Beyin bu ~ 
( nutku tahlil eden bir makalesini takdim edeceğimizi yazmıştık. i 
~ Nutkun metni ile makaleyi 9 uncu say- \ 
~ tamızda ve forma halinde bulacaksınız. { Bir çok dedikodular, birbirini 

tutmıyan birçok rivayetlerden 
sonra dllnya yıldızı Greta Gar
bonun Amerikadan ayrılarak 
memleketine d6nmek üzere yola 
çıkması, bütün dünya matbua· 

. tını meşgul etmektedir. Sinema 
yıldız'arımn bu esrarengiz siması 
Hollivuttan Nevyorka hareket 
edince, derhal bütün gazeteci· 
fer seferber olarak onun takibe 
başlamışlardır. Fakat bu sefer· 
berlik hiç bir netice vermemit 
ve Mis .iarbonun Nevyorkta 
hangi otele indiği bile anlaşıla· 
mamıştır. Çünkü Garbo, Nev· 
yorka varmadan bir köye iomit 
ve oradan otomobille şehre gir· 
mittir. 

Miı Garbo kendisini tanıt· 
mamak için türlü türlü tedbirle

( Alttarafı 2 inci sayfamızda ] 
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Yerli Mallar sergisi ya~ın açılıyor 

Galatuaray li· 
ıeıinde Y-"D a· 
çılacak olan yer
li mallar sergiıi 
için IOD hazır
lıklar yapılmak
tadır. Don ıece 
sabaha kadır 
çab1ılm1tbr. Ser
gi bugOn 6ğle
yin açılabilecek 
bir bale getiril
miş olacaktır. 

Bundan baıka hu,On saat 16 da sergide, geçen ıene mlldal 
kazananlara mnkıfatlar dağıblacakbr. ,. 

Resmimiz, diba sergi hazırlamrken •l1Dm11tar. 
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Tanıya 1 o::"' 1 Telg al rl '. I Mütehassıs 
bilirmisiniz? Harici r Haberle - Profesör . ,aı1 

--------------;;;;~---------------------... -... ust tarafı 1 lneı .s.,.f ... [üst tarafı l leni syafıada] H k • • t kOY""' 
re müracaat etmiş bulunuyordu. Türk-Alman Olimpiyatlar eryonun çe tıgı\J Uludağda baraya ,aı tetkik 

laklarını ve koyun an Yanında az çok kendisine ben- k d B 1 d ' z· f t' . 
zeyen bir kadın vardı. ikisi de i tısa iyatı aş a ı. ıya e . bmBundan sonra Koayı, ~ 
pardesülerinin yakalarını kaldır- LOS ANGELES, 30 (A.A.) - Malatya, Sivas ve Kayseri 

HUkOmete tekllfatta bulunan Amerika ile Fran .. Jı •llkadar mıılar ıapkalarmı gözlerinin üze• kon•orslroma hangi firmalar Olimpiyat oyunhrı kongreai, eden lflerln 11Bra,uıme•l11e leıine gideceğim. lad 
rine indirmifler, ve i6ıleriae ıi- ı,tirak etti? Nurmi'nin vaziyeti hakkında bir weslle oldu Gitti;im yerlerde ya 

1 yah gözlükler takmışlardı. ANKARA, 30 (A.A.) _ Krc- kaar vermek üzere dün aktam PAR1S, 30 (A.A.) - M. Her- van yetittirme müeııese 
Gazeteciler ilk takibattan bir di ve takaa esasları üzerinde toplanmıttır. Hatırlarda olduğu riot, Amerika ayan a·ı--.ıınden M. tetkikile iktifa etmiydo.~: 

netice elde edemeyerek döndük- Türkiyede nafia intaatında bu- veçhile geçen Niıan ayında Fen- Swanıon ile Amerikanın tahJi· hassa ehemmiyet ver ı~· dl 
ten sonra ikinci defa sinema yıl· lunmak ve lüzum görülecf'k ma- landiya'lı bu meıhuı· ko§ucu, A· di te1lihat konferanımdaki mu· ta halkın, k&yliilerin elill 

1 dızını aramağa çıkmıılar, nihayet kine ve saireyi temin etm~k üze· matörlere mahsuı nizamal ahki- rahhaıı M. Norman Da•is terefi- lunan hayvanlar ve buolal 
onun kim olduğu malfıın olma- re teşekkül eden ve hulrumetimi- mını ihlll etmit olduğundan do- ne bir ziyafet vemıittir. Ziyafet· bakım ıartlarıdır. d'ti" 
yan bir gençle dolqdığmı giS- ze teklif atta bulunan '7ürk • Al- layı beynelmilel amatörler iede· te Amerika ıefareti müıtetarı M. Şimdiye kadar gez 1 

b·ıı ı t k"b b man iktıaadi münasebatının in· raayonu tarafından kotnıoktan Norman Armour i!e dahiliye, ma- ferde huıusi muhasebeler' 
rerek otomo ı er e a ı e aı· d'I . . B k B l d . 1 bııı aygır depolırındı k ----L 1 1 d B t k"b l t' . d kitafı birliı"i,, namıudaki konıor- mene ı mıttı. u .araı-, er in e liye, harbiye, tıcaret nazır arı ve -amıt ar L u a ı a ne ıcesın e . 'h 1 d bul nok•anlar aırrdilm. Bu de 

B il siyama ictirak eden fırmalar cun· ıttı az o unmuttu. hariciye müstetarı a unmur .,. 
8

u Miı Ga:-bonnn anevi e otelin- l' l' da dogw rudan dog· ruya 
tardır: Kongre Nurmi'nin olimpiyat tur. 

de bulunduğu anlatımışhr. b k 1 k k H . ait heyvan müeaese.e.ri d 
Freid, Krupp, Verinigte, Stah- müaa a a arına itt.ira etme Ziyafetten ev\lel M. errıot, 

Gazeteciler artisti tam yaka· üzere angaJ'e olmak talebinin Norman Daviı ile uzun uzad13•a tekimül etmesi temenaıye_.. ı d ki hUk tt"kl · d lvertse, Gutehveff mmgalutte, A. d lifi ... 
a ı arını me ı erı ııra a, reddı"ne karar vermı"ştı"r. .. .. .. t•· A 'k p . Devlete ait aygır epo E.G., Simenı, Yukins, B~rgertfie- _ gorutmuş ur. merı anın arıs d• 

Greta Garbo birdenbire otel- Bu aabahtan itibaren burilda aefaretı" huı•••i ata•a.aa M. Robert bu depo'arda mevcut ffcan, Hanover, C. Pisairri "Ham· ... " h l • · b td Bo 
den çıkmış, bir otomobile atla- fevkalade bir faaliyet hüküm Pell hazır bulunmakta idi. ayvan arı ıyı u um. -burg,, . Gebre, Brandy "Ham- J •·t dı·r ellerde """' wıp kawbolmu• ve gazeteciler , ıe'e er mu-. e 
r ı ., burg,. Otto Wolf. aürmeğe batlamıtfr. Oğleden Mükaleme Frana.. ve Ameri• l b la tll Onu yeniden takı'be baılıyarak , d k met i müta •1111 r 

k ı k ıonra ıaat ikide icra e ilece o· kayı alakadar eden bütün meae· d Ti~ 
&- Şr ete ilk sermaye o ara idare edilmekte ir. ra•r 

onun nmtona oteline giderek 200 milyon mark tahais edilmit· lan olimpiyat oyunları kiiıat me· lelerle Wubinıton ve Pariı hü- van yetiıtirilicitinin istik 
oda11na çekildijini görmilılerdir. 1 1 R · h ruiminde hazır bulunmak üzere ı-Ametlen· aruında feydalı bir tl·r. Şirketin kredi it eri e eıc ı- KU en b•ynk rol ovnamaı"' a N k memleketin her tarafından bir · u u ı-eYyor un alta milyon balkı, bank metıul olacaktır. Şirket, meaai ittiraki yapılması imkin- mOeuese İH Karacabey 
Greta Guboyu görmek i"İD de- çok ıeyirciler ıelr.ıP.ktedir. lan bakkmcla cereyan etmittir. dır. Bu harada bı'lhaP• " iki memleket aruındaki mfüeka-
rin bir merak duyuyor ve bu bil ithalat ve ihracatta taku mu- lzmlr sporun ziyafeti Bundan aonra çe:kilen ziyafet ıur'!tle tetkikat yaptam. 8' 
kar ebe oyunundan sinirleniyor. amelibna ve kartılıklı ihracat lzmir, 30 (Yakıt) - Betiktaş ıamiml bir hava içinde .seçmit· etıl"ıe yedi ıenelik bir 

Mia Garboya refakat eden kulUbiine yarın lzmir opor ku- tir. malik olmHına rağmen qyam12la ödenmek üzere uzun d h b 
kadın, flll'. ve mubam·r Mı's Mer- IDbO tarafından bir ziyafet veri- Ziyafetin nihayetin e sari •· bir aeviueye çıkmata vadeli kredi teminine tava11ut ı ._...:fııl 
cedes Pooladır. Dufi Neuro ga· edecektir. lecektir. yanatta bulunma" iıtenllmemit olmu, ve Avrupa bara....,.. 

l'ıe de bilhuaa Fran11zlar. pek k d'I L'f cek bir Y1 zetesinin verdiği malumata göre ayese e ı eoı e 
Miı Garbo muhabirinin, Ameri- Adlf ye Jşlerl Buğday mabsulU memnun görünmek•r. ve Amerika· ıeJmiştir. 

Bu aene7z'~ıu cihetle lı davetlilerin pek müsait tema- Aygır depolarında ve 
kaya bir daha dönüp döomiye- Mahkeme te,kllltı kanunun fl•tların clU,mlreceıı yüllere ıahip olduklaı-tnı ehem· bey hara1ında bulunan b• 
cefi sualine "asla!,, diye tek mUzakerealnde g11ra,11en ~lenlyor miyetle kaydetmektedi ·1er. lar araıında bilbaasa saf J' 
kelimelik bir cevap v~rmiştir. meddel•r ANKARA, 30 (V AKIT) _ rım kan arap atlarile ~ 

lngllterenln Amerika sefiri k Mis Garbonun dün Nevyork· Ankara 28 - Mahkemeler Buğday talimatnamesi gelmemiı- 1 cinıinden atları çok mü 
tan Hambura tarikile Isvere ha- LONDRA, 30 ( A..A.) - nıil· buldum. Bu ırklar Ttırkiy• 

• • tqkillh kanun liyibumı ha:ıtırlı- tir. Ziraat bankasının Aiuıtoı· terenin Vaıinıton zı-Ciri Sir Ro-
1
_ • b I 

reketi bekleniyordu. yan komiıyonda middeimaumi- ta miahayaaya baılıyacaiı dol- çoa mll11ittır ve un ana 
likler m~elesi g61'6t610rken biz- ru delildir. nald Lindıay, dün '\k,am Beren-~ leket yelifdiricilığinde en Ol 

dei\ldir. ÇttnkO, bu if evvela k f d 1 1 k . garia vapurile Southampton'a va- rotil oynayıcaLJarlı' kana• de tatbi i ay a ı o aca sıstem B nk b "d · · t b"t d' " ~ok masrafa bağhdır. Sonra be- a a, ug ay ıçm es 1 e ı· ııl olmuf ve hemen otomobille yim. Huıusi muhaaebeletf' 
k üzerinde ehemmiyetli müzakere- len fiattan qağı dü§erse muha- L d h k · t' ı -~ lediyenin parası yo tur ve hat on raya are et <'~mı! ır. depo'arda gardliiiım •uP"' 

ler cereyan etmi•tir. Neticede yaada bulunacaktır ı ı d fazla masraf edilerek uzatılsa bi· ... • nukıanJarın bat ıca an • 
müddeh.:mumilerin hakimlik ımı- Bankanı~ mi.ıbayaata batla- Çin, Japonyaya h ı L ı d irtl le otobüslerin rekabeti karşısın- ayvan arın uaıı arın a fından hariç bir teşekkül halin- mumda ıün mevzuu bahis değil· 1 dı 

da müthi• zarar edecektir. Üs- Ate111 pUskDrtlyor ıurlar mevcut oması ve 
"I de bulunması ve heyeti mecmu- dir ~ h 

kOdar • Ba;ı:,Jarbaıı - Kadıköy hattı · olarak kullanılan ayvın ı 
5 sının adliye vekiline merbut bir Banka mubayaa merkezleri Berlin, 30 (Huıuıi) - Çin hü-

1 
k t t" t• m ııo• meydandadır. Bu hatlar be'r ı- ·d nın meme e ye 11 11 e 

... - ıilsilei meratibe tlbi balunmala. olarak teabit edilen Ankara, Si- kumeti Ja~nyanın. Mançurı e vafık bulunmama11dır. 
ne otoblislerin yüzünden zarar rı esası kabul edilmiştir. vaı, Polatlı, Etki!ehir, Bahkeıir, idare.ini takviye etmek maksadi- KBylftnün elinde buluaall 
etmekte ve bu zararı belediye Komisyonda müddeiumumilik Ak,ehir, Konya, Adana, Nazilli, le feykalide komiaer tayin etmeai- vanlara gelince, k&ylllntın 
kapatmaktadır. Tek hattınsa bu- vazifelerini gören teşekkülün mınbkalarmcla, utuyonlarda ni Tok,o ye Cemiyeti Akvam nez çok kıymetli hayvanlar 
gDn hiç bir kıymeti olmadığıni heyeti mecmuasına bir iaim ver- pazar yerlerinde boraacı, boraa dinde prote1to etmiştir. Bu, memleket için bir 
Üıküdar • Kadıköy • Bağlarbaşı mek ciheti de mevzuubalıa olmuı cİYarJannda Ziraat Vekaletinin Bu proteıtoname çok aiır bir membaıdır. Fakat bu ı-
haUı ispat etmektedir. Bu batla tar. Teklif edilen amme davacı- mürakabeii altmda mübaJUtla lloanla ya:ıılmıf, Japonların har.. cinoleriııin 11labı"' temin;, 
ifliyen arabalar mahduttur, hız- sı, amme koruyucusu tabirleri buluaac•Jıııv. keti ıulhu tehlikeye koyacak bir ve bakım teraitini dllzelt 
im azdır. Tramvay anbalannm maksadı tamamen itade ecltr ba -kilcle •ıterilmittir. Proteetona· zamdır. Bfthaua, k6yltUerlO ........ ,_._lü _. az r- •-
hareketleri arumda uıari 15 aörillmem"lftir. .a-..1 ___ ..1n • me Haanr To'-oda hayreti mu· de bulunan 11tarlann c 

• ol .. ft••• ~- _.,.,.,ece •7 bLlar 
azami 45 dakika faula •ardır. Mnddelamaaiİ yalna umumua li -• •-.1=-= -u...--- cip olmuıtur. blytlltmelr, atar " ma 

.... -- -....,..~..... verimlerini çotaltmak 
Bir tnmva11 kıçıran kimıe uzun baklannı değil aynı zamanda Wr ....,.._ _._.,Malt .a,leai- Arbk par• ••rM•rlz I oldutu takdirde memlek 
llir zaman cliier bir tramvay devletin hakı..ı da konmakla Şanıbay, 30 (A. A.) -- Çin bıadf hayabada bir d&llhl' 
beklemek mecburiyetindedir. milkelleftir.. Ba mlltha..ı.lacbr ..wt edlıceii biildbaeti, Japonyaya yapmıt ol- tallna ıelinmiı olacakt'-

Halbaki aon aeaeler zarfında ki komiayoa mlddeiumumi tabi- ·•-dolra dılllclir. duju Bokaer tazminatı tediyab • muvaffakıyet milli baıal&b 
lullı ve daha medeal bir v•ta riaia mubafazaama tercih etmifttr. m muvakkaten tatil etmiye ka • tacak Ye aynı zamanda k 
olan otobOaler halk tanfından Diğer tanftaa IAylhalada mah· lzmlrden Odemlt• rar •ermittir. lkbaadi leYİyeainin 

1 dalaa fala bir rağbete -zbar lremeleria aabit ve daimi olma· lımir, 30 (Yakıt) - Vali Kl- Maliye DUll'I M. Soonı, Ja • DzeriDde bOyGk bir Amil 
ı -•- ~- u .. ---. A da b" ı alan kalJul edil ki b zam, F abrettia, Ali Hikmet pa• kr 1 1 · o mlllltauar. -.- ft11P8 .. an W me e • O Bozda ponyanıa iati az ar a tamnnat • tır. 

le tramva1 rayları likOlerek et.· raber tatil, bir iıtiına olarak plar dami.. ve la fit· lann tecli,..ine buredilmit bulu- Tlrkiyede b&ylk 
ha az murafla ııliyen otobUıler kabul edllmiıtir. tiler. nan Çinin Mançurideki varidatı- blylk ansi aabiplerl as 
ifletilmektedir. Uyihanm bu ~••11 glr&tUllr- Al 1 d k m zaptetmit olnıuına raiırien dap için de•let ba,_a 

Beledi1ece bGtiia bular na• ken tatile verileeek tekil mlna• manya JD 1 Çin bükametinin bu tediyab tim· tirme mle1seıeleriade a 
O kaıalan mucip otmuttur. Alacak, fakat... manda koyun ve .. İV 

zan dikkate alınm11 ve •küdar diye kadar her ay muntazaman t•iı edilmia olmaS1nı ~ 
tramw.,lan makav:c;·ade- Mevzuatpnııda laalea mecut Almanya, fındık ithalatını ıe- icra eylemit olduiuna aazan dik yafık bulb Hayvın 
._. u_.a ... - ır:.o_ LJ. ........ n tatWk kabili1eti neden seneye çt-0altmaktadır. ka · lbe 1 · ted'le • ~ ... ., ,..,__ seçi-~ L-L!...1- --ı•rit • tı ce J emıt Ye zap 1 n meji ve binnetice milli 
ı • g • -· IHllllllRI .._... .. , Buna LuJıca ıebf!p ÇW<-ı1kta ta• b l'i' t " ' ti hue . _ .... ~ me a ı ın azame Ye vua a • çotaltm.k i-'- halka bO ........ • ..W.U. · i iPa ••lfet •ullaln kabal8ntl nayiinin terakki etmeıi, çii madde l'Ra 

__.._ Dl• olm.-tur. bile Çinin Japonyaya yapacqa tr lerde de damııdak temi• 
; *4a allkaclar .... -,. yemek merakının aı1111a11, çok diyatnu artık icra edebilecek Ya • ıartbr. Bu itibarla tu 
.... tqeblHllatta f.er ıene Tnmmuzan sebze ve yemİf yen1 !k arzW1udur. ziyette olmadılmı liylemittir. yol çok muwaflktır ve bll 
br. Eytldllı on beti•e Almanlar, fmdrk f;abnı dütür• le memleketia lkbaacll 

Otablll imllf• ~e • adar _..
11111 

iclecek iki ayhk mek için bu aene diinya fmdık Karnera Anaerlkıida temia 1okmc:la blytlk Wt 
6. h imtiyu lsal...._ak M ta uaullda tatMldne devam rek.oheainin ıeçen aeneye naza· Dev bobar Kan•• A·ırf atllmlfbr. 
ela _ •--Lah -' o.._.• daha pratik addolun- ran vii-~e 1....,.;. f•zl.ı olducRn•u !iL 

.. ., r9-n11 çeye 9 - ve J -w __, -- kaya ıitmiftir. Kamera i. -~ l'lh-• ._ • ..., l'dlllllf 
da'atll otobWer ifletilebDir. maflar. ileri ıürmektedirle·. Fakat Tica· olarak Nevyorkta, 22 temmaıda Fallltillde Batar Ye 

Ba hem daha murafınzdll' •e Zlr•at mDate .. n d•ll•lror ret oduı bUnun tamamile akai- d6t6fm .. tDr. Blylk bir ladllta- rilk ~ ~br. 
hem de halk i$_in sllr'at nokt~ Ankara, 30 (Vakıt) - Ziraat kanaatinde olup alikadarlan hk huzurunda yap.lan ..... den Filittiae batMy" 
amcfan daha tercıbe aeğer. Be- mlatefanma lldaaat vekilati mO.• tenvir edecek Ye ucu~ fiatla mal· Kamera, baımı Jak Gr011'a ye- lib azahmftır. Filiıtine 
lediye de bu bua11111 lemiae ~ tqen olacap babsi resmen lan ellerinden çık.ı'D.amalnm t•· chcl ravntta nakavut etmiftlr. Bdlpri•taıaclaa na,.c.ı 
taeakbr. tekzip olunu;ı:r. miD edecektir. ilaç oa rant olarak yapılacaktı. malda idi. 
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Unanıstanda-
Vazlyet 1 llDID Baberlerı 1 

Ticaret 
--- Ve iktısat 

tUıab 
Utıe atta muha-

'1. v -!:__!<azanırsa 
•nıaeı 

d oa, ne yapmayı 
4l'JNA a,unuyor 1 
~Öıyö Ç~d(H~~~ıi) - Geçende 
1ii •iy, i arıs ın Selanikte irat 
••fık 1 

nutuk etrafında hali 
ftııd .. 

11 
~e nıuhalif matbuat ta

.. ile • 
telif f ~rıyat yapılmakta ve 

i Qı"ır tlar rüeıaaı bu hu-
ler. M. Uta ealarını ıöylemekte· 
~ b;: uhalif fırka reisi Sela-

.. Yi.ik b' , 
•rı iıt'Jcb ır halk kitlesi tara

ih.t .• ~ al olunarak Beyazku
ı~•ılle g t' ·ı . Cıfer· e ırı m1t ve iıtik-
)ltr ~ Rbeçtiği yollarda tram· 
ı 'ı-ra al 

lıt llıecb . ar, otomobiller dur-
\' enh:el'Urıyetinde kalmıılardı. 
~ .. ._ ııtlerin b . 'kb l' 

11: bi kı · u ıstı a ın 
Rllete~ Ynıeti olmadığına da-
ltr r ~rle Verdikleri menfi ha
t, eaınıJerle tekzip olunmak-

. ~d-..iı s 
l)e irtd ' eli.nikten sonra tim· 
~'"' e.r nıuhaliflerin intihabat 

iki kaçakçı 
Italyan 
Zabıttt tarafından 

yakalandılar 
lstanbul zabıtası Kenettero ve 

Maroano isminde iki ltalyanı ya
kalamışlar. Bunlar Kadık6yünde 
kiraladıkları bir evde barice he
roin kaç1rmak için gizli tertibah 
havi sandıklar yaparlarken ya· 
kalanmıılardır. ~unların bir müd
det evvel hudut hericine çıkarı
lan Loka nam diğeri Françisko 
ile lstanbulda beraber çabştakla-
rı anlaşılmıştır. 

K•vga, a•ablyet ve ölUm 
Y enikapıda oturan Mustafa 

oğlu Mehmet Ef. isminde kırk 
betlik bir adam e•inde yemek 
yerken karısı iJe kavga etmiı 
ve bir arahk fazla Habileımiş, 

sofrayı ve yemek tabaklarını ao
kağa atmııtır. Mehm~t Ef. ye 

l'aL "''ilde h' ""1•te. k ıç .bulunmadıkları biraz sonra fenalık . ıelmiş, dil-
, Sere adar hır seyahat yap- şüp ölmüştür. Ceıedı Morga nalı
"k~dDranıa, Toyran, İskeçe ledHmi,tir. 

Karmen Sil va 
Romanyadakl kampa 

130 bin 
Türk altını! 

gidecek talebemiz Muhtelit mahkemede 
Kadınlar birUQınin gönderecell ret edilen davalar 

Hanım bugUn gidiyor 

Nezahet Klmll H. 

Evvelki gün Türk - Yunan 
muhtelit hakem mahkemesinde 
bakılan on beş davadan sekizi 

talik ediJmiş, yedisi ret edilmi,
tir. Ret edilen davalar şunlardır; 

Janteleman lzmirdeki menkul 
mallarmdan dolayı hükümetimiz
den l OOOalt1n lira bazil kotras Ay-
valıktaki mallarından dolayı 1300 
Türk altını, Panais, lımirdeki 
emvalinden dolayı 10000 Türk 
altım, Çavupulos lzmirdeki eıya

larından 3000 Türk altını, Jan
pareskevası Edremitteki eşya-

sandan, 5930 Türk altını istiyor
lardı. Diğer iki dava ile birlikte 
ret edilen bu danlar da hükumeti-

mizden istenen para yekun iti
barile 130,000 Türk altmı tutu-

yordu. 

·Hayat yeniden ml 
Pahalılaşıyor 

Bir cedvele göre geçen •Y• 
nlsbetle yUzde iki artmı, 
Haziran ayının gnçinme endek

ıi hazırlanmış ve neşredilmiştir. 
Buna nazaren 1914 senesinde 
ana, baba, ile. üç çocuktan mü· 
rekkep orta halli bir: ailenin 
ayda yüz kuruş ile geçindiği 

&cabul edilirse 1932 senesi hazi
ranmda aynı :ıilenin 1196 kuru, 

sarfetmesi icap etmcktt:dir. Bu 
mıktar altın paraya göre hesap 
edilirse şimdi 128 kuru7 tutmak
tadır. Vasatı geçinme masrafı 

yekunu 1932 senesi kinunsani 
ayında 1203 şubatta 1205 mart

ta 1200, nisanda 1182, mayısta 

1181 idi bu vaziyete göre hazi
ran aymda hayat mayıs ayına 

naıaren yüzde iki nisbetinde pa· 

balılaşmıştır. Bu yükselme yiye
cek içecek maddelerile yakma 
aydınlatma ve temizletme mas• 
raflarında gürülmektedir. 

Memlehalarda vereslre tuz rok 
d, le e tren geçerken fevka- -----------
'k.111 ~üratıa kartılanmıt ve Yunanistan ve Bulga-
. fıtJc:daları arasında hükii- rlstanla ticaretimiz 

lstanbul kız lisesi talebelerin
den Esra Ali hanımın Tnrk ka
dın birliği tarafından gidip gel· 
mc masrafı temin edilerek Ro
manyada Göstence civannda 
Karmen Silva talebe kampına 
günderilecefrini yazmıtbk Esra 
Ali hanım ailevi sebeplerden 
dolayı ıeyabatı yapamıycağını 
bildirdiği için yerine kız lisesi 
talcberinden Nezahat Kamil ha
nım bu nün Göstenceye hareket 
edecek ve Karmen Silva kampında 
miUi Romen kadınları cemiyeti 
torfından bir ay misafir edile
cektir. 

Inblsarlarda 
Kadroların tebliğine 
Başlandı. 

Şimdiye kadar tüccar banka 

kefaletile memlehalardan vereıi• 

ye tuz alırdı. Maliye veklleti bu 

usulü lağvetmiştir. Badema peıin 

para ile alınacaktır. 

alı... 1 ağır kelimelerle tah- .. 
'd""QQıuttur. H Ik k f t" • T~rk - Yunan ve Türk - Dul-
~ ol a ın esa e ın . I • . 

1 
• • 

'ti 6Yı iıta d b" gar hcaret encümen erı ıı erını 'çl( ıyon an ır ay ev- . . ı. 
"· . •n ltıulı l'f kl""b "" k d bıtırme" üzeredir. l.~ tU a ı u une a ar 
~ btı ~ergahta süvari jandarma- Tetkikata göre, Tllrkiye Yu-
~in~' tedbirler almak mecburi- nanlılardao zannediJdiğiaden çok 
. ~a. .~lınıtlardır. fazla mal almakta. buna .mu~a-
1~l >'o Çaldarı ,. D d v t bil Yunanlılarda bızden tımdıye 
~-- t)') d' s ın e eagaç a d 
"'ftır e ıği nutuk çok alkıştan- kadar malum olan miktarlar an 
q~ çok az mal almaktadır. Yani 
~~~ 1 

tazeteainin muhabiri Yunanistanda yapılan istatistik
~lılbda. bulunan Batvekil il~ lerle bi:ı.de neşredilenler arasın
Jt.4) •t 1tleri hakkında bir mü- da mühim bir fark vardır. Bizim 

)tt ~l)~tak ademi muvaffakı- istatistiklerimizdc göılıken mik
~dlrf'de .?e yapmak fikrinde tarı~ mühim bir kısmlDJD onla-
~e~ · tt1oayö Venizelostan öğ- rınkınde bulunmamuı buradan 
~' 4ı:·;~nıit, cevabı şudur: Yunaniıtana diye ıevk olunan 
İ\ ~ ll:ı \ 1 f~rkaıı veya her hangi mallardan bir çoğunun Pireden 
~ 'it.eli'- alıf bir fırka intihabat- başka memleketlere gönderilme
~ ~i 1/eti kazanırsa istifana- sine ham!olunmaktad1r. 
'~· "eiıic" h ~· ••ine uın ura verecek ve Diğer encümen de Bulgarların 1 d. ' ek, · f k l"d · te,~"°tet ed erıyet ır aıı ı erı- bizden daha ziyade ıthalit ya-
,ı ~ ~tek yeni hükumeti pabileceği neticeıine varmıştır. 
~ iııtı. eıı tavsiyesinde bulu· Her iki encümen çarıambaya 

~~ ........ ıiii . son toplanmalarını yapacaklardır. 
d·~~ le,., er Yenızeloıun hu ıö-
ı,littt, lQ~ ?na böyle söylemek 

~>"leıtı• .'lltihabatında da böy-

~~t, ?!'· 
!lı ~·tel"~~vıiyede bulunmağı 
) .-·~p e.. ı etti ve Yunanista· 
>~ın aıtti. Bugün dediğini 
k.~· ı terrı • d" d' ··~· ennı e ıyoruz.,, ı-

lll~. 'lifler· 
•· ~•ler.. ın faaliyeti bu. HükU
~'f "'Re)' "'es. l-. le ınce~ Nazırları her 
()1. )($ V )l •hatte. Ziraat Nazırı 

Maarif vekili 
Yalovaya gitti 
Evvelki gün Eğe vapurilc fa. 

mirden gelen Maarif vekili Esat 
Bey ReisicUmhur hazretlerine ar
zı tazimat etmek üzere Yalova
ya gitmiftir. 

Eaat Bey bu gün Y aloY&dan 
şehrimize dönecek ve Kandilli ra
satbaneı ni ziyaret edecektir. 

"il .... ' alaa d . . . 'h b" . ~ .. 1)0 • - aıreı ıntı a ıyeıı 
~i elet, \>l'i~dan dün döndü. Ga- lavlçre ittihedının yll dönU111U 
~'-t iıı:t.diği beyanata nazaran Yarın lsviçre ittihadının 641 
d~eldi tı Makedonyada ":nü· İnci yıl dUnümüdUr. Bu münase-
1~ ~ .... İdrak olunan mahsul- betle Takıimde sıraselvilerde bu
t'd ~il İllJc:nıenınundur. Ziraat İ§· lunan bviçre ıefaretinde yarın 
s~ .. ıe .. e •te.fı için ittihaz edilen aaat. 17 de bir kabul reımi ya

l~ •ht.,.e ;evanı olunacaktır. pılacak, sefir M. Henri Martin 
d'tt ~ lcerad~Zırı Mösyö Vardopu- ıebrimizde bulunan lsviçrelilerin 

1'~~'t İçi 1 
llezaretine taRlluk e- =z=i=ya=r=e=tl=e=ri=n=i =k=a=b=u=l =e=d=ec=k=t=ir=. ==== 

.... il korente hareket er 

d· .\tt"-1tceı11 •• , 
. '~' 3() " beyanatı 

I._ •- fı..,lcaa (J.luıusi) - Milli ra• 
~ ~tL.. -· .... '~ S.~t eııı Jcnernl Kondi-
~lallik erJcinını kabul ede· 
' ~)le ~utku hakkında fU 
~L:' J.f,IJc l'nıttir: 
~'j~'itı ~;~~ı reisi Möıyö 
~ ''ttleaeı . •nıkteki beyanatı 
~"'-t~lli halletmemiştir. 
~ ~ ~nra da Halk Fır-
-ı ... "" lc.ı,\ll -.,,Yet ı ejimini ta· 
~ fıtL ett'"• 1 ~ ıa· ıgı an atılmıyor. 

ııbiıı b"'kl':.e u 1.UTiet yap 

mıyacağını söylüyor. Esasen biz 
hundan korkmayız. Bizi korkuta· 
cak fey, rejimin değitmeıine mü· 
ıait dahili bir vaziyetin ihdasıdır. 

Mösyö Çaldarh'in bilikayıt ve 
tart cümhuriyet teklini kabul et
memesine müteeuifiz. Eğer krali· 
yetçilikten tamamen ayrılsa Yu
naniıtanın Maktlonaldı olurdu. 

Bu takdirde ben onu bili.perva 
mukaddes ittihadm reisi olarak 
selamlarım. Fakat bunun için 
kralcılık zihniyetini tamamen ler
ketmeai lazımdır. 

Adliyede: 

Ayağfle Adllyeye 
Geldi Ve Yakalandı 

Dün adliyede garip bir hadise 
olmuıtur: 

Hırsızlıktan sabıkalı olan ve 
bir mllddet evvel polisin elinden 
kaçan terzi Şevki isminde biri 
dün nasılsa adliyeye gelmit ve 
bir tesadüf onu kendisini arıyan 
poliole karşılaştırmıthr. Şevki 
birdenbire karıısJDda polis me· 
murunu görünce şaşalamış kori
dorda: 

- Müddeiumumiyi göreceğim! 

Diye haykırarak koşmıya baş
lamışhr. O esnada koridorda bu
lunan halk heyecana düı rnüştilr. 
Pek az sonra adliye polis me· 
muru Ahmet efendi, bütün sür'
atiJe kaçan bu aabıkalJyı önlemiş 
ve yakalamıştır. 

Halkı Haraca 
Kesmekten Suçlu 
Erenköy muhitinde hadise çı-

karmak ve balkı haraca bağla· 
maktan suç:u Oımanın muha
kemesine dün Ağırcezada devam 
olunmuştur. Davanın geçen cel· 

nesinde maznunun sabıkası olup 
olmadıjı hapislıaneden sorulmuş· 
tu. Buna gelen cevapta Osmanın 
hırsızlık cllrmllnden bir ay 25 

rünlOk bir mabktlmiyeti o!duiu 
bildirilmiştir. Fakat suçlu, böyle 
bir mabkQmiyeti olmadığını söy-

Jemif, ancak vaktile silah teşhiri 
maddesinden hakkJDda iki sene 
hapiı cezası verildiğini ve bu 

cezanın affa uğradığını iliive et
miıtir. Mahkeme bu cihetiu ye· 
niden tahkikine karar vermiştir. 

DUnka celıede bazı fahitler 
dinlenilmiıtir. Bu ıahitJer maz
nunun Iımailin gazinosunda ha
dise çıkardığını, müşterileri ka
çırdıiını, fakat bunları haraç al
mak için yapıp yapmadığını bil
mediklerini s6ylemiflerdir. Dava 

inhisarlar umum müdürlüğün
de, inhisar idarelerinin birletti
rilmesi dolavısile yeni kadrola
rm tebliğine dünden itibaren 
ba~lanmJştır • 

Yeni kadro ile memurlar ara
sında nakiller yapılmış, bazı 
memurlar Anadoludaki inhisar 

memurluklarına tayin edildilderi 
gibi bazıları da tasfiyeye tabi 
lutulmuolardır. 

Kadro açığında kalan memu:
ların yarın alAkaları kesilecek 
ve kendilerine kanun mucibince 
tazminat verilecektir. Memur 
maaşları, yeni kadroda, eski 
nisbetlerini muhafaza etmekte
dir. 

inhisar idareleri yarından iti
baren yeni kadro ile çalışmıya 

ba~layacaktır 

Mahmut CelAI Hey 
ı, bankası umum müdürü Mah

cut CeJil Bey dün Ankaradan 

şehrimize gelmi~tir, Celil Bey 

bir kaç gün~ istırahat edecek, 

sonra bankanın Karedeniz vilii· 

yetlerindeki tubelerini teftişe çı

kacoıktır. 

, ,, __ o_e_ı_e_n_ıe_r_s_ı_d_e_n_ıe_r _ 

M. Olaf Kaar Vi!<en, ve Mm
Vikeo, Mm· Lamise Bjake: M. 
jorkc M. Agne yarey Josehhine 
Lunde ve M. Rolf Budes adla-

rında beş Norveçli, hususi oto
mobilleri .e evvelki gece Norveç

ten ıehrimize f'elmitlerdir. Nor
veçli seyyahlar bu gün memle-

ketlerine dönmek üzere tekrar 
yola çıkacaklardır. 

diğer şahitlerin celbi için başka 
güce kalmıştır . 
Ollmplyet mecmuası pera 
cezesına mahk0111 edildi 

Petrol flyutları 
Sebepsiz artıyor 

Ticaret odası, petrol ve ben· 
zin fiyatlarının memleketimizde 

yükselmesi üzerine cihan piya
sasını tetkika başlamıştı. hazır

lanan raporda 932 Kanunusani 

bidayetinden beri cihan petrol 
ve banzin fiyatlarında kat'iyyen 

yükselme olmadığı, bilakis Fraa
sa gibi bazı yerlerde maliyet fi-
yatından biJe aşağı sataı yapıl
dığını yazılmaktadır. 

Tlltün mahsulUmllz 
Bu sene azdır 

ihracat ofisinin topladığı ma· 
lumata nazaran memleketimizin 
bu seneki tulün zeriyatı geçen 
seneye nisbctle yüzde 50 dere
cuindedir. Ege mıntakHında 

bu sene tütün zeriyat sahası 150 
bin dönüm tahmin ediliyor. 31 
senesi tütün satışlarında görülen 
fiat dütkfö1lüğü müstahsili mOı-
kül bir vaziyete dütürdüğünden 
bu sene tütün mahsulü 31 sene
s inde 25 miJyon kiloya yakın 
iken bu sene istihsalat ancak 8 
ila 9 milyon kiloyu geçmiyeceği 
tahmin ediliyor. 

OfoJe gelen malümata göre 
bu sene Yunanistanda tütün ze-

riyat sahası geçen seneye nis
betle yüzde 30 raddesinde nok. 

sandJr. Mahsul normal vaziyette 
inkişaf edememiştir. Tütün mah· 

sulünün bu sene iyi olmıyacağı 
ve 25 milyon kiloyu geçmiyeceği 
tahmined iliyor. 

Beynelmilel petrol konferansı 
netice vermeden dalıldı 

Pariste hevnelmi el bir petrol 

konferansı toplanmıştı. Konfe .. 

rar.s müsbet bir ntticeye varma

dan dağılmıştır. Konferans iki 
maksat için içtimaa çağmlmışh. 
~i~i istihsalatı azaltmak, digeri 
ıstıhlakltı çoğaltmaktı. Ruslar 

Olimpiyat spor gazetesi be

y .. r.oamesinde tasrih edilen gü

nün haricinde ilive neşrettiği için 

mahkemeye verilmişti. Üçüncü 

ceza, dün bu davayı görmüş ve 

mecmua sahibi Sadun Galip Be· 

yin yüz lira para cezasına mah

lcümiyetine karar verilmiştir. Ce

za tecil olunmuıtur. 

konferansa dahil olmadığı cihet
le istihsalitın tahdidine karar 

verilememiş, konferansın elinde 
kuvvei müeyyide olmadığından 
~?!ay2 rf a .istihlak atın çoğaltılması 

. ıçın tedbarler ahnamamıştır. 
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Almanyada bugün fırkalar çarpışıyor Cürüm ve ceza 1 
(illnanft 1 ncf sayıfamndaı 

dedir. Fakat ba fırka ihti1lldenberi rüc'at 
etmettı idi. ilk Cümhur ıeis inin intiha· 
lnda IOIJalİlt ~:bert bu fırkanın müza
hetedle Olmbur :-elsliğine gelmiş. daha 
toma fırka milliyttpel\cr Hir.denburgu 
l'ftllllp etmek için mcıkcz namzeti o'an 
Marx·a müzaheret etmiş, dııha sonra 
Hider grupunu m:ığhlp etmek için mil
liyetperver Hindenburı~un tarafını tut
mu,nır. Bu müzebzep hatn hareket ) Ü· 

zünden sosyal demokratlar sarsılmışlır
cbr. &nlar bu sefer muhalercte geçmiş 
bulunuyorlar. Onun için bir kaç sandal· 
n daha kazanma lan muhtemeldir. 1 le· 
denert bugünku nlzamı müd:ıfaa etmek 
\-e kanunu esasiyi korumaktır. 

Merkez fırkası ~anm asırdanheri ka· 
roJik kilisesinin si) asi teşekkülüdür. Q . 

nun tarihi. kovalisyonl:ıra ıtirmekten ıb:ı
rettir. Nazilerle merkezcilerin bir kova
llıyon tc,l::il etmeleri de muhtemeldir. 

Atmanyada en ku\ vedi cephe, sağdL 
Eakiden ba cephede muharazakArlar, ya
ni büyük ı.razı sahipll'ri ve bü} ük sa
nayi sahipleri topl:ınırlardı . 

lhtfMlden ısonra bun13rın adı milli
yetpefYerler ve halk fırka ı oldu Son 
iti .... zarfında bun'ar mutemadi~en 
dY,müşlcr ve s.abık aıalan l litler tarafına 
iltihak etmişlerdir. 

Hider arupu, her d3ldk3 AJm3nyanın 
bqlna geçmesi muhtemel olan ~pnır. 

la fJrtanm asıl adı .. Maili sos~ alist Al· 
maa ifÇUui [ır"ası,, dır. Aloıınyanın 
maliyecileri, iş \'e ~anayi aoımlan ona 
mlkaberet ederJer. Bu itıba la Hit'er Ar• satdn'. fakat işçi fırt.ası olmak 
itibarile de soldur. 

Mitler fırkasının hederleri sır .ıf faık

lannı kaldlrank nni bir mint \-ahdet 
tesis etmek, Ve~y muahedesini ilga et
mek, Almanyada=ı Yahudileri lco\ mat, 
kemininıi kaldırma!< ~ibi şeyJerdir. 

Hidcr fıduı, mütemadiyen kuvnt 
kcsbetmel"t• ,.e onun meşru veya ga~ n 
mqra bir surette iktıdar me,·kiini ele 
~çirmesi be1llenmeı.. te~r. 

Htlfer ittrdlf mevtiini ele ı;eçfrtbi · 

leco:c mi, s-çiırirse aasıl ele ıte\iubile· 
cet ve De otacaır. 'l 

Suıııı ~iki Hiılcrin kendisi de tah· 
minden Acizdir l\Juhırkkak olan bir 
nohıa Birlerin kazanmısile Almanyanm 
ycp Jtni bir yola girmiş ola~ğıd!r. 

Bugün yapılacak intihap ııeticesir,ln 

ne olacağı dünyanın her ta• afında büyük 
bir merak uyandırmaktadır. 

Almanyanın bu&tünkü mühim intiha· 
bat gününe art \"azh·etini go Stereo dün . 
kil haberler. şunlardır . 

..._.uı 1t19ltae·11C1...,. 
Berlia, 3() (A.A) - Havu 

ajama muhabiri l:aildirlliyor : 
24 -t IODra V eimar rejiminin 
altma pulimentosu intihap~ 
mcakbr. Bu parlamento, Alman· 
1• clmlaaıiyeti tarihinde emsali 
maba ol11uıran bir ta'um siyasi 
tsait n laaYa içinde seçilecek· 
tir. 

BlitGa bllyDk fırkalar reisleri 
mubtelif içtimalar aktederek 
pmpaıaadalarm.a devam et•ek· 
teclirler. Hitler, oratlan oraya 
alr'atle kopp yetişmek husuaun· 
o reker kırmqtır. 

Don Seriinin en büy6k salonu 
olan °Spor" salonunda bir nutuk 
slylemiı olan M. BrOning, bir 
Hacerisemavi gibi Afmanyanın 
bir tarafından lblir tarafına ko· 
f'lp litmif, sosyarretter besal:mta 
lnlbclleid ve Nasyaaalist Al
manlar hesabına Hugeeherı ve 
t.itf ek ko•iJaiat luıtipler, eMeria
den 9elen p,.et ve faaliyeti 
,Wermiflerdir. 

K•r .. '8hklar oldu 
Berlia, 30 (A.A) - Siyasi 

mahiyette hadi.sefer hakkında her 
.. n n99rediten biflnçocla dDn S 
llRlfttellf ,erde bir çok karga· 
...... lar olcluio bitdirilmiftir. 

HMer farkauaa memup hir 
IPP ile ...... torlak .. •JISP t~ 
llillb nam il• dii• bir llimM 
a. karpplaldu t-••11nda ~ 
n'ıluclir. 

T8kwt,a klln.Uert 
OJdenbarg 30 (A.A) - Hit· 

ı.. taraftan bir hllk6mete aahip 

olan Oldenborg eyaleti zabıtası 
mnfrit milliyet perverlerin kı· 
taatı ile takviye odilmiftir. 

Bu eyaletreiai, bu tedbiri ıim· 
diki bubraa dola11stle zabıtaya 
munzam bir takun vazifeler te· 
veccilb etmekte olmasmdan do· 
layı ittihaz etmiş olduğunu be
yan etmiıtir. 

Redyu, kontrol elllnd ~r 
Bertin, 30 ( A.A ) - lmpera

, orluk h&kGmeti, radyo tefkilih· 
nı battan ba.. tanzim eden ye· 
ni bir e•İrname nqretmittir. 
Radyo tqlri&AI ı, bundan sonra 
imperatorlulıı hükumetinin kon
trola aJbada baluaacakbr. Siya· 
si aoktai nazardan kontrol, bir 
AJmaa komi8e?İlle tevdi edile
cektir. Ba meaariyet için, Nas· 
yonaJist· Soayaliat hrkaaa mensup· 
tarından ve Almanya Dahiliye 
ne.ıaıeti memurlarından birinin 
ismi ileri aiirillmektedir. 

Noktel nazara iştiraki 
Berlin, 30 (A.A) - Nim res

mi bir membadan mlUhem o'an 
bir tebliğe göre, imperatorluk 
hükumetinin blltftn erklnı, milli 
müdafaa naaı M. V oa Sulei
~ria t.-ıe netrolua~ aut· 
kunda ileri sürmüş · olduğ• nok· 
tai naz.arlara iştirak etmekte· 
dirler. 

Bilb111a hu mesele hakkında 
M. Von Schleicher ile bafYelril 
M. Von Papen arasında hiç 
bir ibtilif mevcut olmadığı ve 
mitli m&dafaa ••zarını• bu 
1Bet1elede imperatcwlak laükime
tt.ia zahir oldvtw aöylenmekte
clir. 
•ntle•ll••- ·---111esl 
Berlin, 30 (H.....t •"hebiri· 

mizden) - ReiaicOmhur Hinden· 
bura, hükmü 31 temmuzdan 10 
aiustasa kadar devam etmek 
üzere bir mütareke emirnamesi 
İm7.ala mqm. 

Bu 111retle Rayhştag intihabata 
tarihinden V aymar kanunu esa
a:sinin ilanı günihıün tıl dönü
mOne kadal', açık yerlerde oldu
ğu gibi kapalı yerlerde de siya· 
si mahiyette nilmayiı yapılması 
yuak edilmittir. 

Papen hllkümeti, siyasi ibti
ns!ırdan doin heyecam yatış· 
hrmttk ve intif.aa'"9ttm sonra 
mecüie bir lüiki »et koam,ou 
tefkiliaıe imkia vermek içia, bu 
buauataki müukere için milsait 
zemin hazırlamak maksadile, böy· 
le bir emirnamenin neşredilme· 
sinde amil olmuttur. 

Yelnldlter t•hllk_. 
Lon.tn r-eteleri Almanya· 

daki Y ahucfıletin fe.kalide Luh· 
ıanlt ılaler yapchklan111 ıöste· 
ren yazılar yazmaktadırlar. (Deyli 
Ekspres) gazetesi Almanyadaki 
Yahudilerin vaziyetini fU şel<if de 
tamr etliyor : 

•• Hitler tsaftarhrıın1t Y ı hu· 
diler ate,lıindeki mkMleleleri 
.,. dereee filldet kesbdmiflir. 
YaMdi el8afı ve aeslek erba
bına boykota) iılia olaawftv. 
Yalaadi · ifcileıi tilmen tiimen 
••a.'\s,orlar. Yatmdilel'ia....U.H 
mUaadere o·unuyer. Elhesıl Hit· 
•Nilreria Yallucller aleyhi.ete 
yapm_..t.n yolmar. 

Hitlercilıetin tiar• fU ciimlulir: 
"Matwelma J&htıdileıI.. 
Bu Uıcketlerin encamı ae 

olacak? Y aladclileri imha etmek· 
le Almanya kurtulacaktır. 

l'oa Papenln nutlra 
em.. 30 •A.A) - Bqvelcil 

M. Faa Papea" A•erillaya hila
ba radyo ile. SÖJWii;i bir Dil• 

tukta Almaayada mevcut bopıul· 
IUllujaD bilbua 0 Venay., mua-

idam mahkumu 
Gorgulof 

Dostoyevskinın bu eserini 
tekrar okuyarak, son eU· 

nUnU bekliror 

Paris, 30 (A.A) - Gorgulof, 
hapishanede elleri serbest ve 
fakat ayaklan prurah olduju 
halele ...._maktachr. Mahkam, 
te1ayis iılll•uını beıriJz imzala ... ....... 

M.itre Geraad, .. ilkim ile 
g&lfmek iizere yenid• hapia
H,e ,-.tir. HaYUm bir ma· 
babiriae gire Gupllf •dkfı
mifetine pek ekaclar a1l•mifet 
,...emektedir. llahlcta olan 
kmdisi değilmiı, olup bit911 feY· 
len. farlaada detilmif ... clav
ranmakta imif, o, hakikat saba
sından nyacle kendi •• ,.u ale
minde yqayan hakiki bir Rus
muş. Da•adan bahsetmekte ber· 
devamllU§. En ziyade miiteeuir 
olduğa cihet, mahkeoede ken· 
diaiDia fena bir doktor oldujunuu 
aöyleDIQesi İmİf. Gazeteleri okıa
yamadığıDdan dola11 miiteeuir· 
mit- Rus matbuatının akaiilamel
lcrini bilmeji çok uzu ediyorlDUf 
Hakkısadaki fiddetli taka11ütteu 
müşteki değilmit- T abiatiae, ci· 
nayet mahkemesine çıkmadaD 

evvelki mOliyuıet ve süküuet 
gelmif. Gardiyanlara methediyor, 
çocuğu1111 ıörmek arzusuna izhar 
ediyormuş. Kedisini kurşuaa di· 
zecek o&a.&•n ~lleli:n
lamak istiyormuş. DaY911111dan 
evvel okumakta oldui• meımar 
Rus mubarıiri DestOİJS\~i'ain 
Cftrtlm w Ce2a ismindM maruf 
eserini tekrar okumağa betla
mış. 

Paraguay 
Bollvly• hami 

lkl llUkGae&, ta•-la ••I· 
me-. harbedlror l 

Banelon,. 30 ( A.A) -- Bolivya
lıların Bolceroa iatibkimı b.avali
sinde hava faaliyetinde bulamduk
ları müıahaede edilmittir. 

Miralay Bagado İstihkamı cıva
rında iki taraf karakolları arasın
da bir müsademe olmuttur. Boliv
yablar 2 ölü vermiıler, Para~ay
lılar da blı mecruh zayiat vermit· 
lerdiır. 

Diplomasi mahafili,. muılihaııe 
bir tavusuta dair elarak mülered
dit ve ümitsiz bulunmaktadır. 

-Red.,. , ...... 

Sudi1aıo dıD Şi~ 36 (A.A) -
Arjantİllp Brezilya ve Şili lriikii
metleri, taTaH•t huekeüeriain 

•ıivya tarafınlian l'Hdeditmiı ol 

muma rağmen, muhase.nata m
lıayet \Semlek ünwe ıicWetle mil· 
dat.ale etmeleri llu...anda i.tim· 
:&aç eclilmif*tlw . 

Ciger parem oglum Münci Uıaldnin 
ziyaı elimi münasebetiyle anemiz dostla
nndan ve merhumun arkacfqlamuhn ge
rek bizmt ve prtkse bihUllll be~arıı 
tazir et eden ve. cena.zı lllecas.imindıı: ha
zır bulwuın ıe,·ıt ve ailelere teşd;küra
tımızın arz ve. beyanına Muhterem gaze · 
tenizi tavsit e\·lerim. Merhumun Valfdesi 

l,>eder.i, v.e Kaıdaşlln. 

bedeaiadea ileıi ıckJiiWi,. Alman 
milletinin hararetli bir sulb. ta· 
raftarı olduğ.unu ve sulh içinde 
yaıamak istediiini ancak. umumi 
harpteıaberi 14 sene a;eçtii.i hal
de diier milletlerin müstefit ol· 
dutu hukukun k~ndisine veril· 
memesini bir türlll anlıya.madı
ğını 16ylemiıtir. 

80bl 
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OOBI ÇOLL&RINDI: 1::::::::::::::::=:::::::::::::=::=~ 
ettim. Fakat -gelmedi. Arattım. Evinde veya çıu;ıda bU it 
drm. Korlaııu§ muydu acaba? Yahut bize bir sır fa.1 etol 
tan mı endi§e etmitti? Bilmiyorum. Fakat Tokta ahun .. 
mühim ~İr mesele açmı~tı. O kadar mühim ki cihıl~f 
mahiyeti haizdi. Çünkü iki bin senelik tarihi bit badı 
ediyordu. i3u iki bin senelik tarih, asırlann nisyant a 
lamakta idi. fakat 20 ıubat 1928 günü bu tarih yen! 
ve bu tarihin birib;rinden ayrı parçalarını eklemek bil-
du. Heyetimiz b~ka bir feY yapmıya muvaffak o 
kafı idi. Yalnız Lop Norun sırlarını bulmak, biı:t ~ 
keşfi tarihinde yüksek bir mevki vermiye kafi idi. 
tarihin anahtarı (Lop Nor) du. Turfanda n!dı$ırnıZ 
bizi bu aırrdide sırra agi\h etti. Gerimizde, Lop Not 
do gösterilen iki bin sene, ve önümüzde sislere oori! 
yıllar var. 

Yalnız T oktanın .özlerini tahkik etmek lazım~ 
iımdan uyuyamıyoı·dum. Gece gündüz tar ih havasiJJf, 
ve arzın tarih bavaamı teneffüs ediyorum. Lop No• 
dünyanın en meshur ıölit olreuıtu. Gece, gündiiz ollll 
te idinı. Devir d~vir seyyar olan bu gölün her devri ~.....ı 
tamam oluyordu. Onun bu seyyarlık devirlerinden bu• 
bulnauftu. Bu haC:•~cyi te9pit edip onu b;Jfiil görmek 
en ~k bahtiyarlık! 

28 ıene evvel Kuru Deryanın yatağında nasıl 
hatırhyormn. O zaman nehrin yatağı genit, derin v~ 
kıyılarındaki orman ölü idi. Ajaçların muazzam iÖ~ 
betlerdeki somaki sütunlar gibi idi. Etrafta <:anlı bil 
damla<'ık su yoktu. Bu kadaı· hayatsız bir yer tasavvur 
dı. Halbuki 1500 sene evvel bu yataktan muazza.m, 
nehir alc:ıyordu. Onun hayat veren suları Lon Lon şe 
lkt.n urlarca nYel ve asırlarca aonra MWlarile, 
,,.._.,.ı.n~, ~darile, pazarlarile, ticaretile, a 
yan ve Çin ile Garp alemi nras1Dda ileri bir kale olAn 
yanında akryorda. Buradan geçen develerin ıırtıada 
ipekler Romaya göndermyor ve Roma bwıları giyere1' 
ediyordu. • 

Bu uzun ve sonsuz ticaret yolu Lop Norun sahilı 
ilerlemekte idi. 

Bu n1übare!< gölden, yahut onunla müttasıl -.Jif 
nndan ve küçük göUerden tacirlerle adamları, hay.. tJ 
radan geçen ordu:ar, elçiler ve maiyetleri, her dakika 
lardı. 

Miliclm dördüncü asrı başladığı sırada Lon Lon 
du.. Şimalde Y&f&Y&a Barbarlar bura.ya hücum etmi~!er ~e 
lardı. Lon ı onda bulduğum müteaddit vesikalar, bu 
harplerden d~ bahsolunuyo.r Bu Yesikalar, Layıpziğde 
Cehordey tarafından fer<'üme olunarak hasılmıştrı. Loll 
rap olduktan başka diğer yerler, kaleler, köyle: ~ .,il 
zeval buldu. Çünlrii hemen aynı analarda. yahut b~ 

= as GOIU ÇÖLLERIND• 

Tarim nehrinin mecrasını değittirmesi ve cenubu şarki• 
ba doğYu ttettdine bir )'ol acması t;,·erine Lop Ncı· ela 
ve auyun cemıp ucuna doğru intikal etmittir. insanlar, 
ıuba ve eenuba doğru hicret ettiler ve suyun almdıff 
aittiler. Milyonlarca bablc ve- -u ha)'TaD llMlh .. otchf· 
kupkuru kemikleri ayaklarJmızın altında çatırdıyordu. 

ÖIUm ve nisyan. Lon Lonun yükselt bus "le 
üı:erinde bir kefen gib; duruyordu. 

. Marlro • Pdo, ltubliıy Hanın sarayına ai.tmck iil"' 
hat eltiji zaıwur~ l..on Lon, takriben bin senedenLeri U)ıl 
du ve büywc: \t enedıkli aeyyah onun varlığından haber~
lm!tr. 

Multe • Polodan 625 aeae IOlll'a Lop çölünden J 
tanim ı...i telmı in kölme eTleriae silFüldedi. Buradan 
yvlu oa ·>e~ &USc:.a faala. bir zanıandanberi metn1~ 
üzerinde 51ümüu mülhit •\ikutu yayılmıftı. Tun· Huaıd 
Lon araunda ıideaı eu son kenan izeriaden uzua asır 
ti. O zamandanberi susuz •;ül1 olduğu &ibi kaldı Te biı 
iltifatma ma~fıar olmadı. 1901 tubatında Tun H11anı!'ıf 
dan Lon Lona hareket etfiiim zaman on bir gün bir 
butamamıf, kafifem, ancak valltt hayvanlann izindeA 
Kuruk Dağın ete~indeki tuzh:r aayu hvlmalr)a l'tettlk 
Iantulmuttu. 

f allat fam & zaman Lon Loıwa Mai hadelmed 
~ eltiiime kaai olDlllŞhlm. Lop Nor yeniclea 

_._r ._. 

DeGiiim elalu ve aıahır, eaki :yataklarına avdet ~ui. O 
ber balıklar Ye w bayvaıılan dirildi, istep hayvanlar• 
ları, aiaçları ve orır.anları yeniden hayat bufclu. Ç o~ 
bahar fırtınaları, l\tiliiUan asırlarca eTTe} oldUğu gib1, 
tepelerinde terennüm ede~ek. 

lniaRhlnn, eslci meeraJanna. tılıiaea ıalar üaes.: _,!:• 
J'et.i, Dir kaç neıelik iıtf. Bir ıüa MaÜ hadelmevt. oüı»-. 
l'e talaklnıtr edeeek Ye yalnız 2000 senedenberi mez 
ranhjmda. GJi•J•D. in-..dar değil, eaki Lon Lon da, ~ 
elemle ayan*maja mu..ffak ol.luium bu kadim .-11 
elen u1aoacak. Yalrı•da köyler yeniden vücut bularak. 
balık ağları kuracak . 

Ben (Lon Lon; şehrine ohlz sene evvel gttdiğitl'I' 
ya bugün sinnit gi&i fratrrlıywum. Şehrin en eslu ~ 
rinUı laapm apk katMlfb. Bl.B'adan firar eden aile . 
p111aı ~ val&it. \ '•-aJDJtb;. Kum in1nıa!arı oB 
fazla. bu teki dövıaüf. ~·• burQa. hiç bir İDlaa gir 
bei asırdanberi ~ık olan bu kapıdan ilk giren 3ctadl 
na tuhaf gelmiş_li. 

Jeoloji miitefıansısnnı~ doktor Erik Norin, bh· d 
Non gitaıııell için be11ial d117dujum ittiyakı b~. _ -~ 
wep.) Y.ımg, lh~icıle töıf ••• tııiıze llÜlsaaV9' 
ti. UrumçİJe ı..-.... Ve~ ile &iftittik.. S. . 
ejderha tahtlı Çtn imparatorlujumm aon miim~saıli 



~ 

~taııbu[ gezintileri: 

Dıragonlar plijına gittiniz mi ? 
Venedik kaç para eder buramn yanmda ! 
" Hem buranın nazenin sandalları, VenedJğln şişman 

gondollarmdan daha zariftir ,, 
~ 

~ Yenikapİ :.:.. SA'maiya acaalllerinden · mölitefii 'gorÜDliôfer 
Sı.ı,d~llnaranın karşı sahilindeki celerde bakaraınız ki, Kumkapı zariftir. Hele ıu afacana l>al<, he 
~tr clYe, Caddebostanı plajları ile Samatya arası tam manasHe le şu kut tutana bak, hele §U Ay· 
bi ka 'lltna Pazar insanla kurr. gİ· bir hayi huy, bir eğlt.nce, bir ten hanıma bak, hele şu Denizkı 
)' i Ynıyor, beri sahildeki Flur- cümbüt yeridir. Denizin üzerin- zı Viktoryaya bak! Bunlardaki 
'ttıı.ırı'c tnahter yerinden bir nü- de mandolin mi istersiniz, kitara zarafet kendilerini zarif sanan 
l't b~ı~İ§., Fakat unutulmasın mı, ut mu, armonik mi, klarnet bir çok hanımlarda bile yoktur. 
~~ hııyenler bilsinler ki şirin mi, §arkı mı, gazel mi, alaalahey Agop efendinin bu 1aydığ• iıim• 
ba.1ı1 "'_rnnın beri sahfünde, kala mi? Gırladır. ler, hep sandal İsmiydi. Taac· 
dth:a~ıhetir.clen Suadiyeye, Cad Zaten her tarafr biribirinden cüp etmeyiniz, bu sene Yenika· 
~~ b;ıınına, Floryaya taş çıka- güzel olan cici Marmaranın bu pı, Samatya, ve Kunıkapı ıahil
ılt Sa. I' Yer daha var: Kumkapı harap sahilleri, belki, o yıkık !erindeki bütün sandallara böyle 

Q llıatya arası.. duvarları, o tozlu sokakları, o isimler koymu~lar ve bu isimleri 
dtdik~ııl~rırun dıragonlar plajı çörçöp ve yosun dolu viraneleri- rengarenk boyalarla unda1ların 
ctıııı, crı bu yer, akşamlan, hele le gündüzün ·biraz insanın gözü· başlarına yazmışlar: 
'ttıil't de.~aırıları cidden görül- ne batar; fakat mehtaplı yaz ge- Afacan, Hosgör, Ku§tutan, 
lal' ~ eger ve seyrine kolay ko- celerinde aahilin bütün bu çirkin- Dede, Ayten, Sevin\, Marmara, 

sa.Z.\!ın olmaz bir yerdir. likleri tatlı ve hafif bir loşlukla Denizkızı Viktoryn, Toy, Kudret, 
t~irı ıl boyundaki kahveler, peçelenip de ortada sade, yer Coşkun, Ceylan, Nazlı, Gelinha· 
~lle.l' o~ar, duvar dipleri, boş ar- yer yakamozlu, kümuşü deniz ve mm, A~ık, Deli oğlan .. Ne güzel 
~t\ıl~J ayalık araları kamilen bu denizin üzerinde gene yer isimler değil mi? Bunlardan coş 
llatUrıd" dolu olduğu gibi denizin yer saz seslerile neşeli cıvılhlar kun için diyorlar ki: 
v, l>ıt c de sandal bolluğundan kalınca, hani ya yok mu o :ıa- - Hakikaten sahibi gibi co,-
llı11d tak gibi çıplak insan yığı- man, insanın bu manzaraya kar- kundur. Pupasını buldu muydu, 

an o •1 b 
lat oıı.eçı ınez. şı hayatı gider de bayatı kalır. alimallah bir uçuk 6aat sonra 

llh1 ~nbuldaki yetmiş mahalle- Y enikapı aahiJlerinin bu meh- Çamlimanmdadır. · 
~lltıd Uğu, daha sabahın doku· tap alemleri için oranın yerlile- limanındadır. 
'kıa~ hu sahile dökülür ve ta rinden kahveci Agop efendi Ji· Ekseri cuma giiı'tlcı i, ö~leden 
b~ dır ortalık kl\rarmcaya kadar yor ki: evvel henüz müşteri yokJ..en bu 
l'tıl> d·'gonlar plajında hiç du· - Venedik kaç para eder ki sandalların sahipleri kendi arala
)' d.,;nlcnrneden ördek gibi su· buranın yanında! Buradan iyi :rında kahvesine, çayına, karpu-

S ar, çıkar. Venedik olur sanki"! Hem bura- zuna, kayaı ve vi~ne şerbetine 
~t •e.~·'ahilin nsıl tadı mehtaplı mn nazenin sandalları Venedi • bahse tutuşarak yelken yarı§ma 

111 iecelerdedir. Böyle ge· ğin ıitman gondollarmdan daha çıkarlar ve akıntıya yakın bir 

iki gülüşlü kadın 1 
Yazan: 

Morla 

L6blan A ·sen LUpenin yeni bir macerası 
Tcfrtka :-;o: 6 

l~L ......._ '\/ J 
) '\t? l3 e. teks mi? Gene mi Val· 
h' ~'41 ~herif de canımı sıkmı -
)l~ltı d " 1• Hem J'oğuk bir adam, 
~ 1t\ ly:· R~liba maksadı bizimki -
ı·1•tı tıe ıl. OıteJik biz maksadımı • 

)() o d ~ . b' ~ I', N Ugunu bilmıyoruz, o, ı 
~ ttı'll;Yse, kom.ıştuklarmı duy -

'- 1-f~Yır · t 'ı . 
~ el~ ~te~ bir şey duymıyaca ~ 
dll-~'rd e.Iunıdu. Ne diye benı 
Oı \J.yu;n. bilmem. Saat be~e ka 

Rl ile ace.ktım, sonra da gidip 
k.,. ~ay İr kt" ~1 'Tto1,,.. :rece v.n. u .J() R. 

lılıu ı. l\1aa, aul telefonu kapat -
'İt, 1• 1(0 lt lllafih, uykusu da kaç· 
dli l't l'ak Ukta.n kalkmadan bir 
S~~ liali~d· Duntanlarını birer 

~.dol'<! .. e aavurmıya. ba~.Iadı. 
~ 1tde11b.0 n geçe olmuştu. 

ttıc1, ik~' kapının zili çaldı 
1 Pencerenin üraım • 

dan bir levha kayarak açıldı. Her 
halde bu levha, kapının ziline e
lektrikle bağlıydı ve kapt çalının· 
ca yerinden kayıyordu. Levhanın 
arkaaında, dört köşe bir ayna var 
dı, ve bu aynanın içinde, tıpkı si
nema perde.sindeymiş gibi güzel 
ve sarışın bır genç kızın ba§ı gö
rünüyordu. 

Mösyö Raul: 
- Aman ne güzel kız. 
Diyerek yerinden sıçı·amıfh. 

Bir saniye daha kıza baktı. Tam· 
mıyordu. Bir düğmeye basarak 
levhayı yerine getirdi. Sonra, bir 
aynaya döndü. Aynadan, otuz 
beş yaşlarında, yakışıklı, gayet te 
miz ve §ık giyinmiş bır gtmç akse· 
cliyordu. Her hald~ böyle bir deli 
kanlı, gi.izel bir kızı e\'ine kabul 
edebilirdi. 

Hemen kapıya ilerledi, actı. 

Ziyaretçi kız, elinde bir mektup, 
ayaklarının dibinde küçük bir ba 
,·ul bekliyordu: 

- Ne istiyorsımuz madam? .. 
Genç kız yavaş bir aeıle tas • 

hih etti: 
- Matmazel!.. 
- Pardon, matmazel .. Ne İıli· 

yorsunuz? 
- Marki d'Erlemont'un apar· 

tımanı burası ını? 
Möıyö Raul vaziyeti derhal 

anlamıştı. Hemen yerdeki ki.içük 
bavulu alarak: 

- Buyurunuz matmazel, be • 
nim! 

Genç. kız loş koı·idordan geçip 
de salonun kapısına ~elince dur -
muştu: 

- Fakat bana markinin ihti -
yar olduğunu ;öylemi'!lcrdi mns • 
yö .. 

- Evet. Ben o~hıy · ım. 
Raul gayet soğt\k kanlılıkla 

konuşuyordu. Maamaf ih genç kız 
gene itiraz etti: 

- Markinin çocuğu yoktur 
ki .. 

- Sahi yok mu? Ne za,·an 
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1 1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Galatada Karaköy caddesinde 
Kiralık düklianlar 

1 

Galatada Karaköy caddesinde 7/ 10 N. dü:<kan •e üç oda te
minat akçesi 384 lira. 

Galatada Karaköy caddesinde l o/16 N. dükkAn: Teminat 
225 lirL 

Yukarda yazıh dükkAnlar bir seneden üç seneye kadar pa• 
z~rlıkla kiraya verilecektir. Talip o'anlar paz:ırlığa girmek için 
hızalarında yazılı teminat mnkbuz veya mektubu ile 1-8-932 pa
zartesi g6nü aaat on bete kadar daimi encümene müracaat et• 
melidirler. (3688) 

lıtanbul San'atlar mektebinde mevcut tahminen iki ton mik
tar1Dda hurufat ve litoğraf makin, Jerile trar.sport tezgahı satıl· 
mak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti 
anlamak üzere her gün levazım müdürlüğüne müzayedeye gir
mek için de 30 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 22·8-932 
pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat 
etmelidirler. (3724) 

inhisarlar umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bandırmadaki ldarehanemiz bahçesinin muhit dıYıırları 
üıeıİDCy resmi ve şartnameıi mucibinde, takılacak tel kafesler 
latanbuJda imal edilerek Bandırmaya sevk ve yerlerine takdmuı 
ciheti pazarlıkla bir ehline ihale olunacaktır. Taliplerin % 7,S 
teminatlarını hamilen 11·8·932 Perşembe günü saat 14 1·2 da 
Galatada Mübayaa komisyonuna muracaatlar. (3667) 

' -..================:.:::;==:::========:::;;:;:::;;;;;;;;::;;;;;;;::=======-
Devlet Demlryolları ilanları 1 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin Tah· 
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası Ankarada idare 
merkezinde 20 Ağustos 923 cumartesi günü saat 15 yapılacak· 
hr. 

Tafıillt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 
ıablmakta olan ıartnamelerde ya:ıılıdır. (3678) 

Deniz levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

600 To:ı Kazan Mayi Mabruku : Kapalı zarfla münakasaaı 
8 Ağustos 932 pazartesi günü saat 14 te. 

50 Ton Dizel Mayi Mabruku : Açık münakasa ile 8 AiıJstos 
932 pazartesi günii ıaat 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktan yanlı 
ınaJzemcain hizaJarmdaki tarihlerde münakasaları icra lolınaca• 
iından ıartnamelerini görmek istiyenlerfo hergün ve mfinakaaa• 
ya iştirak ~deccklerin Iatanbul defterdarlığı vezn~sine muvakkat 
teminatlarını yatırarak alacakları makbuz ilmühaberi ile birlikte 
it ünakasa gün ve aaatinde Kasım paşada Deniz levazım eatmal
ma komisyonuna müracaatları. (3351) 

1 
ÜskUdar Amerikan Kız Lisesi .. 

Mektep Eylülün 15 ınci Perşembe günü açılacakbr. 
l<ayıt ve kabul. için. ~~uslostan .. itibare SALI ve CUMA 

ılliı••-• günlen mtidurıyete muracaat edilmelidir. 
--- ---------------yerden ıahile doğru saffı harp rinci odur. Geç haydi sen de, 
nizamına geçmİ§ küçük ve bem· Marmara kumluğa düıecek, bi· 
beyaz bir filo gibi •Üzülürler. rinciliği Denizkızı alıyor. 
O zaman, ıiz ıahildeki tela,, Bir tarafta bu heyecan ve ko· 
heyecan ve münakagaları görün: nuşmalar devam ederken öte ta• 

- Ha Cotkun göreyim seni.. rafta denizin üzerini sıplak bi· 
Ha Ayten göster kendini.. Ha rer insan yavruau meıherine dön 
Ceylan atla ileriye.. Toy niçin düren çocuklar el çırparak va· 
bucalıyor ya? Afacanın diime - veylayı koparır ve nihayet yarı· 
ninde kim vardır. acemidir ne- §a çıkan sandallar birer birer ge-
dir? Marmara hepsini alladı, bi· ( /JüUc.n sayıfayı rmıiriniz) 

var. Ben markiyi vakıa şah.sen la 
nunıyorum ama, kendisile gıyaben 
ıayet iyi münaaebetteyiz. 

Bunları söylerken Rauf genç 
kızı mahirane bir hareketle ~alo
na. ahp kapıyı kapamıştı. Genç 
kız: 

- O halde yanh§ gelmişim mös 
yö, dedi, müsaade ediniz de srka
yun. 

- Evet matmazel yanlı§ gel -
mİ§ıiniz. Fakat bu bir saniye ne • 
feı almanıza mı\ni değildir. Mer
divenler pek diktir. oturunuz, isli 
rahat ediniz. 

Raul o kadar rahat, o kadar 
emniyet verici ve ayni zamanda 
sevimli bir tarzda bar~kct ediyor 
du ki, genç kız, salondnn crkmıya 
çalı§makla beraber, gülümse • 
mekten kendini alamadı. Fakat 
tam bu esnada kapınm zili Çl\l -

mı~, ve deminki levha yerinden 
kC\varak, melon fapkalt, h ı •ıklı, 
n<,let ve len biı· simayı ak5ctlir -
mi§ti. 

Raul: 
- Vay, dedi, polis!.. Ace.ba 

ne iıtivor? 

Duvarda gördüğü bu acaip ba 
şın tesirile de şaşuan genç kız: 

artak yalvarıyordu: 
- Rica ederim mösyö, bırakı· 

nız da gideyim. 

... -. Fakat hu. başmüfetlİ§ Jor • 
JOredır, nalet bır :\damdır. Pek i-
Y.i t:ınırım. Siz.i burada görmeme· 
61 lazım ve görmiyecektir. 

- Beni bure.da görüp görme· 
mesi .müs.avidir, sa<l~cc bırakınız 
da gıdeyım. 

. - Olma~ m.at.ma:zel, aleyhi • 
nız~e fena hır f ıht" edinilmeainc 
kat ıyyen razı degilim. 

- Neden fena bir fikir be~li • 
yecekler .. 

- Öyle .. öyle .. Siz §urada o • 
dama r.eçiniz matmazel olırı 
mı? .. Fc:.kat lazım . nP. v' l ,u 

R 
"apa ım ••.• 

aul gülüyordu. 
- Madem ı · · 

h ld 
:ı ı~lemiyorsunuz 

o a e l'I 1 it - , 
h. ~u {O uea oturunuz ve 
ıç kıpırdamayını• s· . J_• •• ,.. ızı Kimse go 

remez ve ü d k'k I 1 
• ç a ! a :.onra emin () 

unuz kı serbeat o!acaksınız. 
(/levanı edece::) 
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Atalar Sözl 1 
• .. ----·-···· .... ·········-· ................................................ _, .................... . 

Yazan : Kastamonu mebusu Velet Çelebi 
-Arabası yoldan çıkana soygıın- dünyanın en zengin paditaht j .. 

cu soldan çıkar. dim. Ahalimiz de çf'k zengi:ı_ıdi. , 
- Arpa ununun aşı olmaz. /Jes- Memleketimll:e bir kıtlık m~sal-

!emedıen kişi olmaz. lat oldu. Ahali açlıktan kırıldı; 

(Kiti - adeta iman oğlu de - başka memleketlere dağıldı. Ben 
mek iken bilahare ' 1Asil, Necip,, de işte şu gördüğünüz veçhile 
manasına kullanılmıştır. O kabil bunca servet içinde açlıktan öl
aaaletli adam evladına da "ki~i- düın. Aç adama bir çuval huğ· 
zade,, diyorlar. day; bir hazineden :!fdaldir.) 

Meselin birinci cüz'ü evveline :t- -!$ :., 

arpa unundan at olmaması me- - Arabanın ön teki1rleği geçtiği 
ıeleai tudur: İnce hamur işleri yeı-rJen alt tekerfri;i de geçer. 

gibi ıeyler buğday ununun bile Büyükler yol gosterir. Küçük-
en Ala kısmından yap!lır. Arpa ler de onlara uyal". 
unu bizlerde ancak zaı· urette ek-
mek yapılır. Bollukta münhası· 
ran hayvanlara ,~erilir. 

Methurdur ki, buğday unu 
hacca gidecek olmuş. Arpa unu
na yerine vekil l<oymıya mecbur 

olmuf. 
Arpa unu (ekmek olayım mı) 

demiş. (Ol) demiş. (Hazlama o
layım mı) demif. (Ol) demi§. 
(Şipit olayım nıı) demiş. (lyh 
ol) demiı. (Kakırdak bvğa.çası 
olayım mı) demiş. (Belki olabi • 
lirsin) demiş. (Baklava olayım 
mı) deyince (Yo .... k!. O kadar 
incelme üzülürsün) demiş. 

~ :(. :r. 

- Artmıyan nutlt ya sat, yu. değiş 
- Arpa, körpe aş imiş. Altın gü-

müş taş imiş. 

Körpe - Tatarcada döğül • 
müt arpa demektir. Yani yerine 
göre arpa bile bir gıdadır. ima· 
nı y&§abr. Halbuki altın gümü§ 
kendisi bizzat insanı yaşatmaz 

birer madenden ibarettir. Esasen 
birer nevi tat madenidirler. 

Meşhurdur ki: bir memleket 
harabesinde yer altında bir küm 
bet bulmuşlar. içi altın, gümü§, 
-;nvaı mücevheratla dolu imiı. 
Ortasında l>ir padişah hlezarı 
vannıı. Taıına yazılmı§ ki: Ben 

lip yelkenleri mayna ettikten 
sonra bunların başına müşteriler 
üşüşür. 

Cuma günleri saat dörde ka
dar saati otuz kuru§a verilen bu 
ıa.ndaUar aaatliği dörtten sonra 
kırka, elliye ve altıdan sonra se~< 
sene, yüze kadar çıkar ki işin ta
dı da asd altıdan sonra başlar 

ve altı ile dokuz, dokuz buçuk 
arasında çıkar. 

Hiç. mübalağa etmeden 
diyebilirim ki, duagonlar 
plajı denilen bu sahil, hu mev· 
simde, bilhassa cuma günleri Is .. 
tanbulun en eğlenceli yerlerin
den biridir. 

Denizin üzeri böyle olmakla 
beraber sahildeki manzaralar da 
pek canlı ve renklidir. Hele sa· 
hilin bu çok canb ve renkli man· 
zarasma alqam gün batarken 
sandalla denizden seyretmek 
pek ömürdür. 

Eğer oradaki sandalcıları ta .. 
nımıyorsamz size bir· kaçmı tanı
tayım da gittiğiniz zaman belki 
ıandal kirasında size ikram e· 
derler. Balıkçı aşlk Ömer, balıkçı 
Mehmet ağa, Hüsnü baba, Hafız 
müezzin efendi, Kirkor bey .. Ha
fız müezzin efendinin sandalı • 
nm ismi de "Yahafız,, dır. O • 
nun için denizden korkanlar da 
bu Y ahafıza binerlermiş. 

Sırası gelmifken şunu da söy· 
liyeyim ki çok durgun, imbat ve 
sdantdı havalaı·da buradan san
dala binerseniz sahilden pek a· 
çılmayımz, zira açıkta bir hava 
patlarsa karışmam ha, iki sene 
evvt-J bll:e olduğu gibi soluğu 
ya Kınalıda yahut Hayırsızda a· 
lıramız. 

Oaman Cemal 

- Arttaki devenin yükü ağır olur. 
(Eskiden büyükler cemaati ön 

lerine katar. Kendisi arkadan ge· 
lirdi. Onlann her işinden tabii 
mes'ul olurdu. 

Yahut: Hakiki olarak yola gİ• 
denler-; ellerin.de, üstlerinde olan 
fazla eşyayı hep artta kalan ma
yaya yükJetirler. Ağır yükler 

yüklenmemek istersen arkada 
kalma. Daha iyisi ortada bulun. 

Bu meıel "Kaz.an,, lehçesinde 
de var: 

- (S<mğu tüyenir. yükü <tVllr) 

- Aslan tek doifur:Jı"' anın rıslan 
d.?ğurur. 

(Eskiden evlat çokluğu ile if
tihar edilirdi. Köylerimizde çok 
çocuk isterler, olmazsa bir daha 
evlenirlerdi. Topu bir oğlu olan· 
lar da baladaki meselle teselli 
bulurlardı. Hatta "Kötü karpu • 
zun çekirdeği çok olur,, diyerek 
kendilerini müteselli kılar1ardı.) 

~ ~ ~ 

rirnavudun e.n topalı Bağdatta 

(Yani eaki zamanda karadan 
yaya olarak ta Bağdada bile gi• 
der, rızkını arar. O derece mü
teşebbis millettir. Meshurdur: 
Arnavuda "Bağdada gider mi • 
ıin.,, demiıler. "Para var mı~ mo• 
ri,, demi§. 

- Ank Bemiı allah kabul eyliye 

(Arık= zayıf. Filasıl ha.sisin 
biri ucuz olsun diye, zayıf bir 
koyun kurban ederek .. Arık se
miz allah kabul eyliye,, demiş. 
Bir ıeyin fenası, azı verildiği va .. 
kit söylenir. Kezalik "Bir §eyin 
fenası da kabulümdür) maka • 
mında irat edilir • .Bu sebeple pa· 
ta merhum bu meselin zımmna: 

Köres topaleı kabules. 

meselini yazmı§tlr ki kadıll"' 
sız edemiyen, bekar ya.şıyamı • 
yan bir adam tarafından söyle
nir. Kelimeler aharındaki (s) ler 
keenne farisinin (Est = dır) e

datmdan Türkleşmiştir. Yahut 
rum ıivesile her hangi bir sebep· 
le böyle ıöylenmi§tiı·. Bozula • 
maz, tashih edilemez. (Kör de 
olsa, topal da olsa ka-:.ıulümdür) 
makamında kullamlır, gider. 
(Atalar sözü) Türkün gökten in .. 
mit bir kitabıdır. Aynen irat edi-

lir, bozulmaz. Ne ibaresi, ne ter 
kibi değiştirilmez. Mesela Bir 
kaç erkek arasında "Kızını sana 
söylerim, gelinim sen işit,, deriz. 
Bu "Kız,, la da "Gelin,, le de iki 

erkek murat olunur. "Erkektiru 
diye mesel bozulup da "Oğlum 
sana söylerim, yeğenim sen dina 
le,, denmez. Bu, her millette 
böyledir. Araplarda erkt-ğe de 
ka.dma da: 

Eyyaki a'ni ve esma; ya caretı 

Derler. Hanım sana söylerim. 
Komşum sen dinle) demektir. 

~ 'fo 'io 

- Az sö11le11 öz 8Öyle. Sözünü düm 

ı..--Takvim _ _,., 
Pazar Pazartesi 

31 Temmuz t Atustos 
27 ReblUlevvel 28 Rebi. evvel 

GUn doğuşu 4.55 4,54 
GUn batışı 19,27 9,26 
Sabah namazı 3,l l 8,10 

1 

Öğle " 12.20 2,20 
lkindt • 16 16 6,16 
A.k§ıı.m • 19.27 9,26 
Yatsı • 21,17 21,16 
lmsak 2 52 2,54 
Yılm geçen } 

205 ~06 
GUnler' 

Yılm kale.o } 159 
• GUnler1 

158 

~---------d1 HAVA - Dün sıcaklık azami 26, 
asgari 18 derece idi, Bu gün rüzgar 
poyrazdan esecek ve hava eksel'iyetle 
açık olacaktır. 

;--RADYO __ 
Bugün-' 

ISTANBUL - IS den l!; aka
dar gramofon, 19,30 dan 20,30 a ka· 
dar Bedayii musiki heyeti, 20,30 dan 
21 e kadar gramofonla opera, 21 
den 22 ye kadar Tanburi Refjk bey 
ve arkadaşları, 22 den 22,40 a kadar 
tango orkestrası. 
VİYANA - (517,2 m.) - 11 kon

ser, 11,30 senfonik konser, 12,45 kon· 
ser, 14 koro heyeti, 16,30 oda musiki· 
si, 17.30 konser, 19,10 piyano konse
ri, 20 orkestra konseri, 23 musiki, 23 
30 konser. 

BUKREŞ (394,2 m) - 11,30 dint 
musiki, 11,45 koro, 12 orkestra, 13 
plak, 14 plak, 18 romen musikisi, 19,10 
konser, 20 radyo, 20.40 Manon opera• 
sı. 

ROMA (441~ m) - 10,4:> musiki, 
11 musiki, 13,.30 hafif musiki, 18 kon 
ser ve şarlu, 21 plak, 21,4:> operet. 
BUDAPEŞTE (550,2 m.) - 11 di· 

n·i' merasim, 12,30 orkestra · .konseri, 
15 plak, 16,45 çigan musikisi, 19,40 
konser, 22 çigan konseri. ' 

OSLO (1071,4 m) - 14 konSJ'r, 
19,30 konser, 21 konser, 23,15 .mus~
ki, 23,50 dans. 

V ARŞOV A (14U m) - 13,15 ~ske
ri musiki, 14,10 konsel', 15f15 musiki, 
15,50 musiki, 16~5 musiki, ıs orkes
tra, 19~0 askeri konser, 21 konser, 
22 konser, 23 dans. 

KöNlGVOSTER HAVZEN (lG.35 
m) - 7 jimnastik, 7,20 konser, 11 
konser, 12 pHik, 13 konser, 16,50 kon 
ser, 20 konser, 23 musiki. 

PARtS (172S nı) - 20 lcoııser, 21 ' 
musiki, 22,30 dans. 

t 

Yann · 
lSTANBUL - 18 den 1:) a ka<isr 

gramofon, 19,30 dan 20,30 a kadar 
Belkis hanım ve Yesari Asım bey, 
20,30 dan 21 e kadar kuartet heyeti 
tarafmdaın Borodin, 21 den 22 ye ka. 
dar Safiye hamm ve arkadaşları, 22 
den 22,40 a kadar Necip bey orkes
trası. 
VİYANA (517,2 m) - 12,ao kon

ser, 13,40 plak, 15 operet, 17,05 Hay
du, 17,50 konser, 20,35 konser, 2L30 
konser, 23,05 konser. 

BOKREŞ (394,2 m) - 13 plik, 
14 plak, 18 romen musikisi, 19,10 
konser, 19,40 plaık, 20 oda musikisi, 
21,45 musiki, 22,05 cazbant. 

ROMA (441,2 ın) - 13,30 plak, 
18,30 orkestra konseri, 21 plak, 21,45 
musiki, 23 plak ve musiki. 

BUDAPEŞTE (550,5 ın) - 10,15 
askeri musiki, 13,05 Balalavka orkes
trası, 18 'konser, 19,30 konser, 21,30 
dans, 22,30 çiga.n orkestrası, 24 kon
ser, 1,45 tango orkestrası. 

OSLO (1071,4 nı) - l9 konser, 'n 
musiki. 

V ARŞOV A (1411 ın) - lil,45 plUk, 
14,35 plak, 16,40 plak, 18 konser, 19,20 
dans, 21 operet, 22.05 konser, 23 ha· 
fif musiki, 23,05 dans. 

KONlGVOSTER HA VZEN (163!'> 
m) - 7 jimnastik, 7,20 musiki. 13,30 
plak, 15 konser, 17,30 konser, · 21,30 
konser, 23,35 musiki. 

P ARİS (1725 m) - 7,45 jimnas
tik* 8,45 plA.k, 13 plak. 17,45 konser 
19 musiki, 21 tiyatro, 22,:30 pHl.k, 23,30 
pl!ık. 

düz söyle. 

Öz = Her şeyin i~i, yağı, çe· 
kirdeği, cevheridir. "Sözün ru • 
hunu, lübbünü, hakik~tini, fayda 
h, değerli kısmını söyle demek· 
tir. Kelime (uz) da olsa mur&.t 
gene budur. Manasıı: boş bo~az· 
lık Türkün şamndan değildir. 

Velet Çelebi 

6zilr dileme 
Y ubancı kelimeler yeni yazı ile 

yazıldığında bazan tuhaf yo11lışlar 

oluyor. Mesela bir makalede!.i (ıeh· 
çe sahibi) ibaresinde (lihçe) ve a
rapça terkip olan (imriülgays) de 

( emirülkays) olmu§. Böyle ufak te
fek hatalar olur dıırur. Karine ile 
bilinecek şeylerdir. Bundan sonra 
arz ve ihtara hacet görmüyorum. 

v. ç. 

--------~~----~~~~~-=-=----1 -
1 Mahkeme ve . icra ilanları __,) 

~----------------------- ~ ~ 111enııı lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

Tamamına 19250 lira kıymet taktir 
edilen 149 kadem tul ve 32 kadem ar· 
zrnda 337 gayri safi ve 179 safi tonilA· 
tolu 70 beygir kuv\etinde tek kazanlı 

Tiripil makine ile mücehhez halen Ga
lata kalafat mahallinde kıçtan karaya 
bağlı 'Js[anbul lima.mnı mukayyet 149 
senedi bahri numaralı Zafer vapurunun 
remamı açık artırmaya vaz edilmiş olup 
6 8 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 3 eylül 932 tarihine mü
sadif cumar tcsi günü saat 14 den 17 ye 
kadar lstanbul 4 üncü icra dairesinde 
açık arnrmıı ile satılaca!ıtır. 

Artırmaya iştirak için yüzde yedi te
minat abnır, mütera!. im deniz resimleri 
müşteriye aittir. 

\'eni icra ve iflAs kanununun t 19 
uncu maddesine tevllkan haklan deniz 
ttcareti müdüriyetinin verdiği siciller ile 
sa.bit olmıyan teminatlı alacaklılar ile 
diğer aJAkadaranın ve irtifak ha ', kı sa
hipleıinin bu haklarını ve hususiyle faiz 
ve masarHe c:Lü olan iddialannı Han 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle bildirmeleri ldzıındır. 

Aksi h.aldıı hakları işbu sicillerle sa 
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalırlar. 

AIAkadıırlaı ın işbu maddeyi kanuniye 
ahkArnına gö ı e tevfi ki hareket etmeleri 
\it daha fazla malt'ımat almak isu·yenlerin 
31-137 dosya numarasiyle memuriyetimi 
ze müracaatian ilan olunur. 

TeşekkUr 

Kerimem Fatma Nimetin do
gumunda - son dertte · fenni 
fedaliirhklar gös~eren değerli 
doktorJarıml~d.an ve!adiye müte
hassısı Kırıkcıyan Bey ile kabile 
Münevver Hanıma 'alenen teş~k
kür etmeyi bir- vecibe addeyJe
rim. 
Burbanettin QlatQaası sahibi Burhanettin 

ı~_z_A_v_ı_L_._E_R __ ~ 
J93u sene&inde lstanbul AJ

man ticaret mektebinden almış 
olduğum diplomamı zayi ettim 
yenisini alacağamdam eskisinin 
bükmfi o~madığın beyan eylerim, 

İstanbul Alman ticaret mektebi 930 
sensi mezunlarından 

Nurullah Kılzım . 

Adres: lstanbııl Ankarıı caddesı 
Vakıt yurdu 

, 
Telefon: Yazı ışlerı 2.4379 ve 

782.32idare 2.4370 

Posta kutusu: 4o. 
Telgraf: lstanbul Vııl ı ıt . 

Abone şartıorı: ==== 
1 <~ t> 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte EOO J 450 2700 

llAn şartlarımız= ---------({esmı HaSlls( 
Satın 1 O Kş I 2,50 Kş. 
Santimı 20 • 25 

KUçUk ilAn !Brtlanmız ! 
l z " ct ı · 1 O Ueta!ı 

30 50 ô5 7 5 100 Karuş 
A - Abonelerimızin her üç aylı · 

lığı için bir defa mt:ccanendir 
H - 4 saorı geçen ilılnlıı.rın tazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

Macaristan da 

! 

iki komünist f dam edildi 

Budapeşte, 30 (Hususi) .. Bundan 
bir kaç gün evvel tevkif edilerek 

divanı harbe gönderilen komünist 

rüesasından Salay ve Först dün 
muhakeme edilerek idama mah~ 

kum olmuşlardır. Divanı harbin 

kararı, Macaristanda komünizm 

fırkası teşkilinin hiyaneti vetani· 

ye sayılacağına dair olan kanuna 
istinat ediyor. 

lstanbul dördüncü ,cr<ı r, 
ğundan: "ı ye!Jllcı 

Tamamına 372,000 üç. yu 1 ıı V" 

iki bin lira kıymet takdır edi el :ı00 
yoğlunda Asmalı l\lesçit ~aJı.ııl ~ft!' .. 
de eski Kabristan '\' C Asına.lr · ~(· 

kıl.lrınd~.,t·~ çit ve Meşrutiyet soka !} Jllıl~ ıı 
in eski 15 - 15 mükerrer 1· ~ ill ı , 
rer 17 - 15 ila 61 ve yeni 11;) "e~1 

haıeıı ·ıı! ve 2 ila 8 ve 55 ilii. 69 ve ·· 111. dl 
6, 4, 55, 57, 61, 65, 67, ~9, 115, aitııı .

1 numaralarla murakkam V'C ·r'11 

dük.kanını havi muntazanı ,·e ı.a,r,, 
n11ı.rıı iP Kamhi apartımanı naınile .hİ~~t 

partrmanın tamamının yedi J111~ 
barile bir hissesi ile yine ta.Itl

3
t !'~ 

120000 yüz yirmi bin lira krf~:ııı•~ 
dir edilen lstanbulda Alaca ııe'ı' 
da Çelebi O~Iu Alaettixt nıııhıt ·ıa' 
de Saka Çesmesı' ve l\Iarpıı((~ı J~ 

• ı·erı 1 " caddesinde eski 8, 1, :-J, !\ ve J ~W 
44, 20 ila 28 numaralarla nıııra ···tr 

ııııı~, ve altında mağazaları havi z11 
milıitı Boyacı hanı nami!e ır;:t ~i! 
hanın da yedi hisse itibarile ııır de' 
sesi olan işbu iki emlakin yecli~er ı~ 
birer hisseleri itibarile ayrı ,~ 
şartnamelerle açık arttırınaYtı ı~iıı' 
dilmiş olup 7 Ağ-ustos 1032 tartJll~ 
de şartnarnelerj Dirnnhaneye ilt:~ı 
edilerek 25 Ağustos 19:$~ tMl tt~ 
müsadif perşembe günli saat ~ ftr' 
17 ye kadar İstanbul Dördüncu t ıı· 
Dairesinde açık arttırma i1e ~ıt Jlt 
cakJardır. Arttırmalar ikindd1~.,oıt 
rinci arttırmalarında taruanlf ;ı~;1 rı 
üç yüz yetmiş iki bin lira J\l)t !11'' 
muhammeneli olan Kamhi avr~e:i: 
nrnın işbu satılan yedide bir 11

• rt-' 
ne 18000 on sekiz 1.ıin ve di••er tııııt~ 
mı 120000 yüz yirmi bin li;a. Jil~ ı' 
ti muhammeneli olan Boyacı :~~11blf 
nın dahi keza satılan işba yedi t~lil 
hissesine 9000 dokuz bin lira.~·s 1~f çıkmış olup bu kere en Ç!>k artt rd''' 
Jarrn Üzerlerinde brrakdacaJdıl p:' 
Arttırmalara iştirak i~in satıl31\ıe~ 
sel-ere musip muhammen kr~~j~t~ 
yüzde yedi teminat alınrr, '".Jllıer• 
kim vergiler ile belediye re~ı jt~ 
vakrf kareleri müşteriye aittır· ;ııll' 
ve iflas kanununun 119 ımcu rrııı i'I . ·ııer f sine tevfikan hakları fapıı sıcı {lt 
sabit olmıyan alacal-lılar ile 

1tıi; 
alakadaranm ve irtifak hald<T !=ııf~: 
Jerinin bu haklarım 1·e hususile ~ 
ve masarife dair otan idctiul~ ·~· 
ilan tarihinden itihareıı 20 ,ıiill 11e~ 
de evrakı müsbiteler ile bildirıf'le,W 
lazımdır. Aksi halde Tapu sicıııe ~<' . o· sabit olm:yanlar satış bcclelinıtt 1t.~ 
laşmasmc1an hariç ı.al rrlar. A '"l 
darların i"!bu maddei k:ınuttiY"tl. 
kıimma göre tevfiki h~ı·eket ~ıi 
Ieri ve daha fazla 111" lı'hnat ~ 11 ır.1 istivenlerin 927 - 8:>31 dosya '\t~~ 
rasile memuriyetimiz~ mürucn8 
ilan olunur. 

- · - fr~ 
lstanbul Sultan hamam Scbrftl~J 

lıan ve Bahçelcapıda Tüccar f' 
Fahri Celôl bey uazıhanesindc Ct · 
Beyfendiye. 

lstanbvl liçün.cü fora.s • ndarı ! ıi~ 
Köse Ahmetzade 'Rahmi br · ·ıJ1 ~· 

meti •tizde matlubu olduğu idcliıt ic~i 
]en bin iki yüz on iki lira yirtfl eli 
kuruşun maa masraf Ye faiz J1:l~i~ 
yoluyla tahsiJj hakkmcla vektlİ t~ıe~ 
talebi üzedne tarafınıza gö.nclef~t:ı' 
ödeme emri zahı;ine miihaşır ~ar 
f ından verilen meşrnltatda ıneı i~~· 
mahalde olrnadrğınız ve elye"•Jfl O:'' 
metgahınrzm meçhul bulunduJtıl ~ i" 

1 'ı1"!f 1 
terilmesine binaen ilanen teb '"'' •t:l~ 
rasma karar v~rilmiştir. Taribi 1'/ 
dan itibaren bir ay 7.arfmda 9;,,ıl~ 
3432 dosya numarasilc miir:ıc · ıı~1 

bir itiraz dermeyan eylemeı ve ,~ 
takip eden sekiz gün i~inde de fJO~ııl 
eda veya borca kafi miktardı! (-' 

· " · I<dı·rde1~.· ve saire göstermedıg-inız ta . t•• 
yalımızda muamelatı icraivey.e 111 rı· 
vam olunacağı m2zkur öde.roe ~111,~ 
nin tebliği makamına kainı 0 / 
üzere ilandır. /.,,, - --- .- .. ~, 

Ticaret işleri umum ll'ltl 
lilöUnden: ·'lıerl· 

Tiirkiyede Nakliyat sigorta. 1~ ıet 
.... 11u··1<i.itt1f1. • le çalışmak üzere kanunı 

dairesinde tescil edilerek bagiil\M~ 
aliyet halind·e bulunan Badişe ı.::ııf. 

(. ıe, f;I kürans Gezelşaft Aksiyen ıe •fiif . 
in Manhaym sigorta şirketinirı ı~~ı· 
ye umum vekili haiz oJduğıı stı ıv 
yete binaen bu kere müracaatl~!~cl 
tanbulda açacağı :ıcentaııga .~)1eıj~ 
namına Nakliyat ve sig-orta h doıı-· 
meşgul olmak ve bu iş1erdell ıerıle 
cak davalarda bütün mahk~~~iİ ~,; 
müddei, müddeialeyh Ye üçuı '"'ıe 1 

• 

hıs sıfatlarile hazu· bulun ınak1c~ğie~'. Ahmet Tevfik Beyı tayin eY .:ifl' 
11
• 

bHdirntistir. l{eyfiyet siKorta ~ ı;.1'1 
IeHnin fuftiş ve mu ralrnlıesi lı" tı 11P 
daki 25 Haziran 927 tarihli ~~ol' 
hüküm1eı·ine muvafık görüln1 iı 
malda ilan olunur. 

Mabkfunlar karardan dört saat 1 Kadın ve co~um hasta 
sonra asılmak suretile idam edil- Mütehassısı 

mişlerdir. H.. Do.ktoNr a"if 
Divanı harp hunlardan başka USeyJD <ı.09s 

mevkuf bulunan kn·k kişi hakkın- !l I Türbe. eski Hilaliabmer bı 
d h ·· b' k · · No 10 Tel 22622 a enuz ır araı· vermemıştır. · · -~ -



~esim sergisi bugün açıiıyor ! 
lıessam 
dikkate 

Pikasso'nun 
değer sözleri 

8u .. 8 ulan •çllacak yeni resim sergisinde bir k6fe 
~de f!!n, saat 16 da Galatasaray lise- eser yazan dostlarımdan birisi, 
Cia' " ıncı G" l , ı •Nac . uze 5an atlar resim ser- kitabma şöyle başhyor: 0 Pikasso 

S ak. b b. ·• "k" kt ~. erginin b . ana. ır gun, ı ı no a araıın· 
.._ qran dah ~ • sene geçen senekılere daki en kısa yolun battı müste-
~·Qı bil . a ıyı veya daha fena o13ca- k" ld v 1 d' D v 1tctfü. ınıyoruz:: Kısmet olursa gidip gö- ım o uguou ıöy e ı,, . ogrusu 

Inşaltab daha iyidir buna çok hayret ettim ve ken-

Yeni bir Çiftetelli 
Kıymetli san'atkarımtz Necil 

Kazım bey yeni bir eserini bitir
mek üzeredir. Bu eser, büyük or
kestralarda çalınacak bir çiftetel· 
lidir. 

Necil Kiznn beyin bestesi, 
çiftetelli motifleri ve ritmi üze
rine grotesk bir dans poemidir. 
Eser Amerikanın Eoston ıeh· 
rinde oturan Amerika Ruslann· 
dan Slomimsky isminde hır şef
dorkestrin idaresi altında bu 
sonbaharda Amerikada Cialına • 
caktır. 

1 Tanburi Cemli Gecesi 
Evvelki gün büyük mus\ki üs

tadı Tanburi Cemil merhumun 
ölümünün yıl dönümü idi. 

-pıkas dis~ne sordu?J: "Bunu _ben.i~ ~ul-
rtkırıda so,, yu re imden, uzaktan veya duguma hakıkaten emınm1S1nız?,,. 
~llı•:ann ~lA\adar edenler arasında ta· • • • 

1916 senesi temmuzunun 29 
uncu günü kaybettiğimiz merhu
mun hatırası İstanbul radyosu 
tarafından tes'it edilmiş evveli 
merhumla 30 sene devamlı bir 
dostluk etmiş olan R~uf Yekta 
Bey bir müsahabe yapmış, daha 
sonra Cemilin kıymetli Tilmiz· 
lerinden Tanburi Refik Beyle 
refiksı, Ruşen Ferit, Cemilin oğ· 
lu ve san'atmın varisi Mes'ut Ce
mil Beyler tarafından büyük 
ıan'atkirın eserlerinden bir kaç 
parça çalınmıştır. 

~ otu \ ar mı bilmem ? Bu artistin _ Sana 'ta karşı bütün alAka, 
°'<lutu ~e .enelik resim san'atına yapm ı ş baııılangıçtadır. Başlangıçtan son-
ılıı•u sır, şe:.ıı ıabasında 'l.'apmış ol· 'ı' 

" c(i1• J ra, "son,, gelmiştir bile. 
'1elkıd et 'ar teşebbüsler malOmdur. • • • 

~IYct dahe' de~ildir ya, çünkü bizde ek· - Ben tabiati kopye ecerek 
';:' rtıa~ . td r \'e kend sinden baş1'o t ıa 
~ le ıstemez - bız. ..malOm,. de· çahşmıyorum, onunla beraber ve 

' n~'~liın \'e şunu da kaydedelim onun karşısında çalışıyorum. 
hr~tıc o, faaliyetinı sode eserile değil, ~ ~ .y. 

ttist r~ Ze~dsı ve pnı•ak buluşlaıile de - Yalnızlık ve tenhalık olma-
1\. 11. ıt r 
r~ da dan h~mr şey yapılamaz. Ben 
hcYk Cıııııll .bkir müddet ev\·el Pnriste kendime hı'ç k'ımsenın şu"phe 

' a ~ n 1 ·j \ 'ızden fazla t&blo e 
rıı\ rr,~11den m irekkep bir serbri açıldı . etmediği bir yalnızlık ve tenha-
ıı t~eıı ı.· 'Z rneslckuış. hu ser~i hazır!a temin ettim. Bugün yalnız kala· 
~~ bl)ı~ınlş Pikassonun }anıt\da bulu bılo~e~ pek müşküldür. Zira sa· 

lleıt t.t.ırı·a crı olmJdan bir kaç söziinü atlerim z var. 
......_ ış Bunlan naklediyorum . Hiç bir saatlı az'z gürdünüz· 

t~ ha~·eçeo gün bir sergideydim. mü? Ben ço'.: aradım, hatta sa-
bJ01 ıse gözüme ça ıptı: Fena &tçilik pirlerı arasında bile ara· 

~ti b·ar ar rı sın a sık ıştırıl mış gü- C.: ım. Me&ela, şimdi böyle tatlı 
1)i ta'b tablo, fena görünüyor ve tatlı konuşurken ne iyiyiz değil· 
~teı }~far arasına sı kıştırılmış mi ? Belki senelerce böyle kala •t İyi bır ta b!o, fena ~örüniiyor bilir, ve kunuşacak bir çok şey. 
t6tG b~abJolar ortasına asılmış Jer de bulabiliriz. Fakat on sene 
d~. ır tablo g üzel görü:üyor· sonra gene aynı noktada olmak

tan memnun bir halde olacağız, 
ve balada konuş~cağız .•. ' .. . 

'-ıt9i l<aç defa res;m yaparken 
t,\at boyaya ihtiyacım oldu. 
bo.h Y~ktu. O zaman, mavi 
diiıtı. Yerıne kırmızı boya sür-

• * • 

Ben Pikassoya pek hürmet ederim, 
ve onu dinlerim. Bunun için, onun kıy
metli sfü:lerinden çıknrabileceğim ntti· 
celeri, muhterem ressamlarımızın dira· 
yeti erine bı rakarak susuyoı um. 

fa. 

Bu vesile ile merhumun büyük 
hatırasını hürmetle anarız. 

ı.---ŞllR 

Halk havası 
K3yü nl&Cltr akşarnıh . ·clt bJlaJ'ı. r 
Yaatlm a dafğğlıu ya11ılw, 

Mer 
alne 

ine 

ceflmı 

yasılı/ 

Bu yayll.dan o yayl&ya: 
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Jlhami Bekir 

lıt; dYapdan eser, bir nevi ha
efter tutmıya benzer. 

&it ••• 
4 h •ergi münasebetile, mese
~rt, Cniın gibi, eski eserlerinin 
~ •• y~ çıktığını gören bir ressa· 
•~det eserler, "hanei pedere., 
d~l tden, fakat fakir olarak 
dtt ' •ltın gömlekler içinde av-

Bernar Şovla bir mülakat 

eden bir çocuğa benzerler. 

' . . . 
lltt .. 1~essarnlar tablo larını, tıpkı 
L ..... t. 
~'lld tın Çocuklarını çoban kız-
~I •n Yaptıkları gibi yaparlar. 

b'titı ~ bir Partenon veya on 
~t k cı lui zamanından katma 
t ı_,., 0~luk resmi yapılmaz .. Ta~-
6ıı t.b •rap bir kulu be, bır tu-

dlJ,td •kası, yahut eski bir san· 
tn Yapılır. 

~ ...... s • * • 
ı...'-'tiat'~'atte en çirkin şey şu 
~~ttlllı~e karşı olan payansız 
~ td e~ınıin lutfen kabulünü 
~~~eı:ırırn,, cümlesidir. Bu cüm
~~il et etmiı olduğu itaat 
~'t e,t ':tn'at eserlerini daima 

t rnııt· ır. .. . . . 
'Jkelıerim hakkında bir 

Muvaffaklyet insanların çoğunun kazana· 
bileceği bir şey değildir •• insanların çoğu •• 

Bir iki gün evvel meşhur muharrir 
,.e 5an 'atkar Corc 13ernard;ov 76 yaşına 
bastı Lo.ı dr:ı gazetelerinden b!rinin mu
harriri bu münnsebetle ÜSt3dt ziyaret et· 
miş, ikisi arasında şu konuşma olmuş
tur : 

- Hayırla sabahlar, Mister 
Şov 1 Hayatınızın 76 ıncı yıl dö
nümüne vardığanızdan dolayı si
zi tebrik ederim. 

- Teşekkür ederim. 
- Bu münasebetle biraz gö· 

riişebilir miyiz ? 
- Neye dair? 
- Mesela yıl dönümünüze 

dair? 
- Bu yıl c'önümleri münase

betile yapılan bUtün merasimin 
aleybindeyi m. 

- O halde siz 76 veya 106 
yaşına varmıya ~hemmiyet ver· 
miyorsunuz ? 

- Kat'iyyen ! 
- O halde artık bir yere 

yerleıerek ve bir dala konarak 

---rahat etmeyi dilşünmiyorsunuz ? 
- Bunlar 76 yaşında düşünü· 

lecek şeyler değildir. Bunlar 24 
yaşında düşünülür. Onun için 
bildiğim gibi devam edeceğim. 

- Sizce hayatta muvaffak ol
manın şarb nedir? 

- Muvaffakiyet berkesin ka 
zanabileceği b:rşey değildir. in-
sanların çoğu, yalnız yaıamak 
için d dinirler ve hayatlarını baş· 
kaları istismar ederler. 

- O halde zeki ve liyakatli 
bir adamın bu vaziyetten kurtul
masına imkan yok mu? 

- Yo'.<tur varsa ve bu 
adam bu günün şeraitinden kur
tulmak isterse, belki onu mah
vede- ler. 

- Şayet günün birinde lngilte
renio rasyonal bir surette idare 
olunduğunu görürseniz ne yapar· 
sınıı? 

- Hayretimden belki ölilrilml 

Bir hikaveden: 
-------------------

••• araba ci • •• 
Otomobilin bu kadar umumi

leşmediği senelerdeydi. Muaye
nehanemin tam karşısına rast
hyan sokak başı, o zaman bi
nek arabalarının bekleme yeri 
olarak tayin ediJmiıti. Onu bu· 
rada tanıdım. 

Biçimsiz, ihmalkar bir giyinişi 
vardı. Tıraşlı yüzü zayıf ve 
kansızdı. Kır düşmüş saçları 
aylarca makas yUzü görmemiş, 
ensesinde, kulak arkalarında 

büklüm büklilm olacak kadar 
uzamıştı. Belki otuz beşindeydi. 
Fakat, bu halile kırk beşten 
yukarı gösteriyordu. 

Arabası, ıöze batacak dere
cede eski idi. Yana kaykılan 
tekerleklerin soluk kırmızı bo
yaları d6külmütt0. Siyah körük, 
yer yer çatlamış ve aklaşmıştı. 
iri boylu duru atları tımarsızdı. 
BesisizCli. Yerlere inen kuyruk· 
lan, aaj'rıJarıoa değen uzun ye· 
lelerile ihtiyar görünUyorlardı. 
Sahipleri gibi. 

Sabahın alaca kar•nlığında 
gelirdi. Ekseri geceler, bulundu
ğu yeri terketmediği de olurdu. 
Geç döndilğilm dondurucu bir 
gecede onu, harap faytonunun 
muşamba kanepelerinde horlar· 
ken görmüştüm. Soğuk ve rutu
betli günlerde, arabasına binen 
müşterilerinin dizlerine örttüğü 

kasve re~i battaniyeye bürü· 
nürdü. Avuçlarına içiçe bitiştire· 
rek, eski •e katı körüğe yaala-
dıj'ı bat1Da yastık yapardı. Bir 
gece, araba fenerlerinin biri, 
mumu biterek sönmüştü. 

Diğerinin titrek, sarı ışığı ara
banın içine s1Z1yordu. Ve ben, 
uzun bir zaman bu oynak, zaif 
aydınhğın altında, merak duydu
ğum bu garip insana bakmıştım. 
Sı~ka çcnes:nde, çökük yanak
lannda günlerdenberi ustura gör
miyen bir sakal, yer yer kılları 
dökllk eski bir fırça gibi. 

Ağzı açık uyuyordu. Ve, ge
cenin iliklere itliyen rutubeti, in
tizamsız soluklarla ta ciğerlerine 
kadar gidiyordu. Göğsünde bo
ğuk bir bmldayıı vardı... Üzer
lerini sıkı sıkıya örttüğü iri, boy· 
lu doru atları, geniş ayaklarını 
kaldırımlara vurarak biteviye ak· 
smyorlardı. 

Ent. Sabahın alaca karanlı· 
ğmda geliyor • bazan da böyle 
bütün gece pinekliyor-ve bekle
me yerinin en baş köşesini tu
tuyordu, fakat neye yarar ? Her 
gelen müşteri, sokağın başında 
bir yığınla gibi duran bu goru
ğü aklaşmış, boyası dökük, ha
rap, biçims:z arabaya dudak bü
küyordu. Hakları da v.:rdı, ko
şumları pırıl pırıl, kuyrukları ve 
yeleleri alafıranğa kesilmiş, lö~ 
gibi kadanaların çektiği yep yeni 
faytunlnr, landonlar, kupalar du
rurken .•• 

Bazan, parlak çift sıra düğ· 
melerin süılediği nefti paltolarile 
yerlerinde - bir saray, bir konak 
hizmetkarı kadar mağrur - bıyık 
buran arabacılarm tenezzül ede
miyeceklcri müşterilerde çıka 
gelirdi: 

Hasekiye gidecek bir Ermeni 
madamı... Gureba hastanes"nin 
ziy.ıret saatine yetiştirilecek ıo· 

luk elbiseli bir ihtiyar ..• 
istasyondan yeni çıkan, gide

ceği adresi adam alulh bilmiyen; 
koltuğu bobçalı, babayani çarşaf
lı bir kadın. .. Bandırma postası• 
nın yanaştığı rıhtıma indirilecek, 
altı nüfus!u bir aile... Ellerinde 
tıklım, tıklım bavulları, içi do~u 
testileri, yatak denkleri, sepet· 
leri, kuş kafeslerile ... 

Yerlerince -bir saray, bir ko· 
nak hiımetkirı kadar mağrur· 
bıyık buran arabacılar. omuz 
silkerlerdi. Zaten, Hasekiye gi· 
decek madam da, Gureba basta-_ 

nesinin ziyaret saahna yetişecek 
soluk elbiseli ihtiyar da, rıhtıma 
indirilecek aiti nüfuslu aile de, 

parlak listikli tekerleklerinde 
siyah cilalı körUklerinde bin bir 
renk oynaşan bu cicili bicili 
konak landonlarıoa kim • bilir 
neden - boyaları dökük, körilğü 
ak ve çatlak arabayı daima 
tercih ederdi •••• 

Benim filezof arabacım, pazar
lık ederken, milşterisile uzun 
uzun çekişmiye bile lilzum gör· 
miyordu. O, kanaatkir bir insan• 
dı da ••• 

• • • 
Bir akşamdı, serin bir yaz ak· 

şamı,. yıldızlı gökte . koşuşan 
kara bulutlar, durup durup 
yağmur boşandmyordu. ve, yer· 

den toprak ko~an ' ıhk bir yağ· 
mur kokusu kalkıyortlu .•• 

Uzak bir hastaya çağrıl· 
mıştım. Arabaya binecektim, göz· 

lerim, siyah körüğU ak ve çatlak 
yana kaykılan tekerleklerinin bo 

yaları dökük arabayı aradı. O, 
bervakitki gibi sokağın en ba
şinda ve yapa yalnız duruyordu. 

Arabacı, meydanda yoktu. 1 Bir 
dakika sonra lcoşarak geldi. 

- Affet, Bey... TütünUm kal· 
mamıştı da .•• Tabakamı doldur
tuvercyim demiştim .•• 

Düzgün konuşuyordu. Hare
ketlerinde, likırdı editinC:ıe kılı· 
ğile tezat teıkil eden garip bir 

gilzellik, garip bir sevimlilik var• 
dı. Büyükçe bir bezle, yaylara 
ötesinde berisinde çıkıntılar ya• 

pao meşin kanapenin tozuou al
dı. Yerde yayılı paspası silkti. 

- Buyur, Bey ... 

Dedi, Bindim. O da yerine 
geçti. atlarmı baydadıktan sonra 

vücudüoü geriye çarpıtıp bana 
doğru eğildi: 

- Rahatsız olacaksın, Bey ••• 
Ama, meydanda da baŞka bir 

araba yoktu haniya .... Ka-ierine 
küs .. 

Acı acı gülüyordu. 

- Sen işine bak •.• Rahatım ••• 
Dedim... Terbiyeleri tarttı, 

kırbacını şaklatll, evet.. sadece 
şaklattı. Yerlere inen kuyrukla· 

rı, sağrılarına değen uzu:ı yele
lerile ihtiyar ve yorgun görünen 
atlarına acıyor gibiydi • 

.Biraz evvel kesilen yağmur 
yeniden baş ' amıştı. Bozuk kal
dmmlarda sürüklenen eski teker

leklerin akisleri çatal çıkıyorc!u. 
V ~. karanlık, rssır eaddeyi d~ 
duran, aade bu sesti .•• 

Reıat Eni• 
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Bol Paçab Pijamalar •• Kadının medeniyetimizi yaratmaktaki rolü 

- Feminizm Yalnız Bir Safhadıf.--,_ ... 
Kadınlık cinsiyetin deOil, liyakatin her · 

hakim olmasını istiyor 
Yemetı ilk pltlren kadın, 1ememek iti U inat eden de 

Amerikanın tınmmlf kunetll 
t.nhçlleriadea Mn. Mary Beard 
~am medeniyetimizi yarat
llialdakl rolll hakkında mtıhlm 
9* 'etraflı bir eser nepetmlftlr. 
Şimcliye kadar bikim olan tellk· 
kire tire .-eaİJet claba falı 
erkek eaeri, erkek icaclaclar. Er
kekler ba tellkkiyi kaclanlara 
kabul ettirmek için epice at
rqmqlar, kadmlar da onlarm te-

lşıe slıe iki ıiri altmcla kalarak bwalan ka
pllJ kOltUmti bul etmif lercli. MleWf bu b&ylk 
Wrill pQllBllı hata71 tubib etmek ve k.mma 
• ••tola. .t. barbarlık devrindea b•-n .... 
~nlter· -cfıı .- edi1orsu· ~ medeniyete. ifa ettiji his· 
nuz? TereCJdUt .. ti tebarUa ettirmek içia tari
cftfnfı delfl Jaba yenidea yaalmuma taraft.r· 
ini t Dotrun • 'fe aerini bu makaatla yaz. 
bunda pek 1p11_tar. 
bekhlmallCön• • . Blttln tarihi bir cilde 11!dıra· 
/'il l>a iki kız rak, iptidai iDaandan bu zamana 
•JD

1 şah~~~ kadar kadının tarihteki rolGnO 
ve sevıwıı • b ek b , k la b' Ji]dıı MıtJori ıza etm , ıilp eıız, o y u 
Kfng'dlr. ~- İf delildir. Fakat mliellif bu iti 
ti danlbna- bapr1D1fbr. 
nu. lktidai cemiyette erkek avlan-

Ewelee erkekler anamda bol 1 Plljclaynn. P'IGryada, nlabeten 
pacaJa pantolonlar p1mek, ho- aemc bir hlnfla 90tandaktn 
wardabp. C98Uete. küaday.Jaia ..a, liıilallll.._ • *'lla1ette 
delllet edercli. Ve l>irilinin pa· olan kaıeıine ıidiyorum. Tanı· 
çuı ne kadar bol oluna, bu me- dıklardan meıbur bir doktor da 
ayetleri ·Eier buaa meziyet de- orada. Yanına, şemıiyeainia al· 
mek cairae- de 0 kadar fazlaydL hna davet ediyor ve kontuyoruı. 

Ba moda, tialcli kadanlara ıeç- Pijamalardan k ~m11uyoruı : .. 
aittir. Pll;larda kadmlar, bol - Doktor, dıy~r?m, bu P•Ja· 
na ..... ı. ·• ala · · 1 malar boıunuza ııdıyor mu ? 
r-~ pı~r 111ıyor ar, ıu 

falda ki, bu pijamalarm paça· - Çok... Hele bol paçaları 
ı.ı ne kadar bol olursa, onu ile a,.klanada kanatları Yar, ve 
,lyeai, mak6aen m&tenaaip o!a· eaki deniz luzlannııa ak.ine o!a
rak, o Diabette zaif ı&steriyor, rak, •11iarın lıerindea, arkala· 
,..U, fİlmanhiını "aybeltiriyor. randa k6pilklü bir iz barakaa-

ı.taabul plljlarmda bu ıeae dan neredeyıe kayarak llGUP 
G ----• . b 1 d b ' zidecelder zannediyorum, ye bu 
~ 1R111C1ere n• et e a a . . 

fu1a p" malar var bana, tatla bu beyecaa yerıyor. 

F , __ ; • el ._1. EHt.. kadınlar, pijamalarla, t• ·-- ,.,en leD .. reD• ı, bil L-11-..! d ..l-L- claL. 
iri pPkli ''d I I Ja IMlllWID en utllNlooe .. a ... 

• eıen,, ere yapı 8 keliaeyi bulamadım, daha ba· 
liJamalar, bu aene diis realdere vai ·fakat bu kelimeyi mecazi 
ı..teıw barakmatlarcbr. Ve hl- mauauna alm•yımz - oluyorlar. 
W. olu ıeak daha siJade be- Siz ne dersiniz ? ,...... 

- Gene komedyacıhja baı
laduhı. Jwar etmeyiniz. 

J.,..,.h kapaya açh: 
- Darueu itti.. rica ederim, 

Wr llbsa durunuz. Size bir fey 
IONcap. Beai birakmıyacağı· 

-ıı!:f defa vadetmiıtiniz. Bu 
ft unuttunuz mu ? 

- O nkıt bunu mDmklln zan· 
..,...... Şimdi her lef deflf-
11. 
-~ .. ? .. 
- Rica ederim tekrar batla· 

m&JllllZ. Tapmi butadar, bqa 
alnror~ Sbe bunu Baytıkadada 
ela Ulattua. Viyanaya kaçmanız, 
heai alclatmann, yalanlannız be
al melen 80jutba. Artık size gtl· 
Yenemlyıcefim. 

-YalanlantB mı lftlt Ola ae 
kadar k&çllt • dejeiıiif& ,...... .... 

- Doğrusunu iıt~• be• 

- yle mi sanar11mı ? 
Katlarını hayretle kaldırda. 

Batını salladı. Ve acı acı dedi ki: 
A1'ıam madam mlSıylyü pen

çerede bekler. M&ya iıindea 
yorpn gelir. Ovakit madam fİ· 
kiyete baılar: BugUa biç ııJokaia 
çıkmadım. Sizs'z dipnda jıimnel 
Bakınız, Clzi dOıGnmekten ren
aim soldu!,. Ovakit m3ıya, ma· 
damı teselli için zahmetini unu· 
tar. Ona acar kendini de etlence
den mahrum eder; blrrtln bekle
nilmediği bir 11rapa e•e gelir, 
ona: « madam eYde yok, zatell 
her g&n 10kağa çıkar, akıım 
olu•ca da ner.,. diye haber verir
ler. Meğerae madam saf ,azleri, 
tatla aeıile yalan .a,U1ormatf 
Bir klltllt ,.... .a.,ı ... atin ............ .... ,,,._,.... 

malda .... ,.., olurdu. Kadm, 
ziraati kqfedertk, evi "urarak 
erkeji a.,.a.l&tan Jnın.tla. Ka
bile anaaeleriae sere yemeji 
ilk piıiren kadın, Ye piım'o y~ 
meği yememek için inat göntc· 
ren erkekti. Nebatatın tifai & ... 
ıalarını ilk anlayan ve ilk ketfe· 

hem seviyorum hem de ıevmiyo
rum. Benim 1Dzele ve mllteauibe 
bir za'hm vardır. Pijamalar bel
den itibaren adeti bir nevi ayakla 
peıtemal fibl indikleri için çok 
defa bu teaaıllp kayboluyor. 
Fakat bazan da çirkin ve Adeta 
birer muteriza teklini almıı bacalc• 
Jarı kapatmak ıareWe bu hataıı· 
nı tamir ediyorsa ela ae ele olu.. 

- Ôyle ama •Iİdm. Yeai pi
ja•alann dekolteleri, ıizi tatmin 
etmiyor ma? 

- Alizlm doktor, ben kadın· 
lar• dGtmuam. Ve "Doet -.., 
dlıman ayap bakarmıı., dedik· 
Jeri gibi, dalma oaların aJakla· 
ıla.IHfl'llllm. ... 
Taıami'nin cildi avıdar, fakat 
lrılbl beyaz ve temizdir. it iıden 
r•çli. Artık bunlan bırakalım. 
T aıami ile IOD geçirdijilaiı uat
lerde tath olmaja bakamı. Hiç 
olmaua onda iyi bir hatıra b•a• 
karumz. 
Ko~ eJiJe Nat•ta'aıa ıolmut 

yanaj'lnı okıadı ve çıisb, ...ti
Yebdea inerken batırdı: 

- Çlla1or matUnu? 
Kadın cenp vereli ı 
- Geliyorum. 
Yalnız kabacı uıbt bir halde 

•azlyetini h&IW etti. 
Fakir, ıeyabatln pahahbfa, 

mahvolmUf fıtlkbal bunların hep
ıi uydurulmu, ıeylerdi. Arbk 
T•ıami ona itimat etmiyordu. 
Doiralupnu, sadakatini aaıd 
ispat etmeli? Zaman kalmallllfb. 
Japonyalı vapura binene İf iftea 
pçmif olaaıkta. Fikirler kafa· 
11Dda Ç81'plfl)'Or, botulafaJO't 
IMlrt.ekanf,.-

._ kaflı•& K .... bir 

..,S ilk clols.,_ • ...... 

..... .....,... ld 

... kadııdl. u ..... ,.. ... 

.... ..... .. , tarUa ,...,. 
baflaclaldan u•aa kadın llımal 
olwla. Fakat '* baıtket W.. 
mlal&b. 

Eeld ~ lı•• .. 
kekler ....... tellr raphlda 
bafka •••lel&etla fikir laa:ra· 
bDcla ela bl,ak bir meni 
kazanmıılarda. 

A.I dlDJ•)'I 
ketlfler, u.ı teıtldll:lllP! 
,....,. ildllllıtcla 
ifa etmlftir. M ... te 
wadlde Jaa Dark, 
ze, Katerlaı, Eliubet k 
..... blçblr .......... 
........ KrlltofK._. 
rla,. keefetm..W._..._ 
bir .....,. krallc• 
r11s.,. ....... ..,...11 
da kamalar erkekler 
de çabftalar. Row .. 
tinde kadıalann da bi.,..ı 
Nı•arlı Mart&ft Ro~ 
C!..m11t1r. Maria A~ 

el .... ortalafmd• 
bir ri1aziyatça, file10f te 
hakulcunua mBdafii idL 

AJDİ .... IOlllarmda 
madam Bierry, lay•etll 
yetiıiaaıh. Maria DOD11e 1 
Poloayada bp ve cera~j 
nuyordu. Eıeoaor Omerfl' 
EatomolojiaiD ilk 
riDdendir. lnaaiyetçl 
lar araaaada madam 
madam Rolandın laiml 
detmek klfi. ihtilalci ka 
JOllQDUI v eraFipet ile 

Menaı:us'un aalatlfln• pre Luxeaberı baalarut en 
eHI •ubarrlrleria yazalannda mel numuneleridir. A 
yetmit altı kadın filoıufun eser· Yerilen ihtira beratları ka 
!erinden bıhıofunuyordu. Bu kı· llir ıok ılatiralanm 
dmların yazılan Menafiuaun Halihazada Amerikacla lf 
devrinde ok anmakta idi. O bal· olan kadınlar on milJOlltllPI 
de kadın, eski Yunaaiataaın ladır, Amerikada pe~~ 
fikir bayataada kuvvetli bir edenlerin baflllCla lui 
mevki a1bibi idi. hınuyor. 

Romada, Kadınlar, bupkn Bunlann hepıl dopa 
Amerilrada o ~akları fibi, aer· neticene ? 
but idiler. Roma lmperatorlu- Miller Beard'a fire 1 
tunun sukut Ye tereddiai mani kadmhk için IOD ak 
olmaıaycla, Roma kaclmlan er- Femiaizim yalaaa bir 
kekacre mO..vi derecede J•ıı· Kadılaim bedeli ci811yetill 
1•Wlecelderdi. Roma taribi ylk· liyakatin her iıte bakim 
aek Ye iyi bdmlırm iıimlerile mdar. Kadın. ba lmtilwu 
doludur. Roma kadınları impe- •et• laıardtr. fmnlar 
ratorluldar yaratbklan aibi bun· clnalyet lhtlllfı kallrm_.• 
lan yıkmatlar, fakat buaUDla da yahn ıe9k " meıucliyetl 
kalmayarak kendi llaaplanaa iı iki cim de birdir. Afk, ıefk 
bayabna ahlmatlar, Ye icabında, zellik iki ciasin •Gaueh 
bejeamedikleri kocalan b op · bajlıdar. 
91f&arcbr. Miıler Bearcl•aa bu eMri. 

Kun111u tt11tada hirçok kıdm •• kamalar aruancla deri• 
mBcedditlere te .. d&f· edilir. ler ufaachracakbr • 

Bu aal tebecld&l anlqalmaya• temin iein ne yapmn ? E 
cak bir ıeycli. Viyana hıdııeıini •erlin de aandıklari mı 
affetmit. hatta kad1D1n ufruna Japonyalı merdlveadea 
iıtfkbalini tehlkeye ıokmuflu. itivenin de bacaiJma 
Halbuki timdi kUçDcDk, miai AJaimın Gıeriae bir 
•İDİ bir ,.-. içia ODclaa ayıd- kayaar au mu cllkaDD ? 
mıya karar vermifti. T ııami ba Doktor S.ejaclaa 
a,-.tu alla •eyaa flzlkme
yorda. lfhae gidiyor .. ıtzleri 11- ulair yalaut afyon alallll! 

•inçle parllyor, U,.maçle kong. mu )'tlttunua? O •akit 
pkea g(llllyor. Falrat Nıtap kallctıktan ıonn 11ya1r. 

ile konutfuju ziman ona yol •aktile yardım ettiil 
•erirmlt aibl ııkmtalı bir ta'flrla cllrt Ruaa Japo.,.a.,ı 
" M6ıy6nln aıkı lldD 1 " diyor· bir yerele laapia mi .UP.11 

du. Neticede oma t•ıll 
ilk ıGalerin kararaasbja JWiae ihtimamla bakacak, 

timdi kaclaam kalbind• mit bit mı,.eaktı. J lpoD)'ala 1ca 
bir fGpbe UJ•DIDlfb. N .a paha- dlaiDI ne kadar ıeıYCIU~ 
11na olutıı olaua Japoaıaı
npuq billememni IAlamcb. Bu ruaa Hler Japabilec 
1DNtle oatl illuclnbUIDek "'9 bilmiyorcla. 
zamaa kazanacaktı. Soa ıectlerial takti 

Dimaimda birook tabaf fddrler ta.& reçiri,_..,. • 
.. tele iloktada Cltll--~--llf, ~ birWriacl• k ...., ................... . 
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SEYRiSEF~i~ 2L E . t s d v E l"k M'' d 1 

bulvar sokağında eıki 34 (elyev:n 5) 
numaralı iki yüz elli arşın arsa 
üzerinde kArgir iki buçuk katta, Sıı~t~~~c::r~~:;,r\~ C~~~l:ı.ta:~kopruL~aşı B.!_f6'3 1 mnıye an ıgı m a uzaye esı 

lıfllır- Pi. u rdn• 7.lldc: Han 
22640 Kat'i karar ilanı 

re • lskenderiye 
(E Postası 

Gaı ~e) 2 Ağuılos Salı 11 de 
Arttırma ;\t ubımm ln Hesap Merhuıııtın cıns H ne~ ·iı e l\lc\·\;ı 

ve mil~: emııaıı 

Borçlunun 
ismi 

~ rıhtımından. 
lı"'ır. M 

(
...,. ersin postası 
"'trad · ) 3 t•nıba 18enız Aiustos Çar-

d•n. de Galata rıhbmın-

~·---
'I ersin postası 
'nebolu) 3 A· flnıba lO gustos Çar-

dan k da Galata rıhtımın· 
~arlar. (3689) 

idarece • d . . 
rtıal aşagı a ısmı yazılı 

zerne mü k •1111 k na asa ile satın 
lbıı:c~ tır. Tcrninat 0 o 10 dur. 

j l-8- 932 saat 16. 
ı: Kilo A?1.ya~t. fitili 
SOO " Gılıngırıt kAğıdr 

500 " Komando 

250 
" Gırçala 

SOo " Grafit tuzu 
20Coo " lspavlo 

Tane Bezli zımpara ka-
lO . ğıdı 

20Qo Kıto Yün ipeği 
Tane Moskof toprağı. 

(3483) 

t ~l,ÜM 1 
d.~-b~buat en eski emektarli'lrın-
"'' l . . ~ rını daha kaybetti. Kırk 

l~l'd •enedenberi muhtelif gazele· 
'titr~ mürettiplik ederek bilfiil 
,, aa.zeteciliğine hizmette bu
~u, olan Halil Hoca kısa bil' 
al) ... , ·~lctan ıonra dün bu <liinyaya 

'er · k ~" ını apadı. Halil Hocanın 
""1'ıeai kaldırılmı~ ve rneslekta§· 
İıti "h hürmetleri arasmda ebedi 
~· atgS.hınn ·tevdi olun.muştur. 

lıh 'lil Hoca azim ve sebat ile ça
l'~~· temiz seciyeli bir Türklü. 
tıı,,1•ı ahlakmdl\n dolayı bütün 
Jt..h ek~a.!larınm ht;rmel ve mu· 
•in ~lıni kazanmıştı.Kederli ailed,: "e bütün arkadaşlarına can· 
. "e içten taziycl beyan ederiz. 

~----~~~~~~~-
~o. Sa. Al. Ko. dan. 1 

(~:llİtadaki kıt'at için seneliic 
~lbı S) kilo gaz kapahzarfla 
lı,7~kasaya konmuştur. ihalesi 
d,da 932 Pazar günü saat 15,30 
~~I r •. Şutnameyi görmek iste
letj trin komisyonumuza, talip· 
~ il Manisada F. 16 Sa. Al. Ko. 

lbüracaatları. (534) (3236) 

• • • 
(1~~ fabrikalar mamulitından 
~-la ) metre lulıflık bez ı,a. 
~ ... ~rfla mllnakasaya konmuş· 
hitı balesi 8 Ağustos 932 tari· 
•t ~S llıliıadif Pazartesi günü sa· 
!'rt.. te yapılacaktır. T aliple"rin 
tlte •ille Ye numunesini görmek 
s._ re her gün Ankara Merkez 
'.\L l<o. na muracaatları ve 
d, kısaya iştirak edeceklerin 
~; gün ve saatinden evvel 
Sb •• teminat mektuplarının 
~ uı mukabilinde meıkiir Ko. 

te,.di eylemeleri. (532) (3234) 
'i ••• 

~.~i fabrikalar mamulatından 
~~ ıc_ 1Detre boz renkte elbise'-), k•ı kapalı zarfla münaka
,_930n•uştur. ihalesi 31-tem· 
tt..i 2 tarihine müsadif cumar· 

'~li aaat 13 te yapılacaktır. N" tartname ve nümunesini 
~ lıere bergUn Ankarada 
•, ~I. Al. Ko.na müracaatları 
~ ele •lcasaya iştirak edecek
.. ~ O ıün Ye saatten evvel 

'e teminat mektuplarının 
._kabilinde meıkOr ko
levdi eylemeleri. (528) 

(3230; 

1 edeli k ı\ mctl :\o. 
Lira 

100 2080 5501 Çarşuyikebirde Kalpakçılarbaşmda Halide H. 
eski ve yeni 178 numaralı otuz iki 
arşın arsa üzerinde kargir (bir kath 
tonosdur) zemini çimento, tavan bir 
kemer ve aydın1ıği ve kiracı tara· 
fından yapılmış camekan, elektirik 
tertibahnı havi bir dükkanın haffaf 
gediğinden münkalip muayyen ma· 
hallin nısıf hissesi ile nalça«:ı gedi· 
ğinden milnkalip muayyen mahallin 
tamamı. 

250 6020 5548 Kadıköyünde Toğlacı başı mahalle- Hamıa Hüs· 
ıinde Bağdat caddesinde es' :i 53 nü B. bila· 
yeni 171, 171 numaralı yüz altmış sc· salc ve Pc
kiı artın arsa üzerinde ahşap iki riban, Muh· 
buçuk kattan ibare olup haricen teşem H. l2r 
bir oda, bodrum kat, üç kömürlük tarafından 
yirmi beş arşın arsa üzerinde ha- bilvasaya 
rici bir mutfak yirmi arşın arsa 
üzerinde bir kümes, tulumbalı bir 
kuyu, biridci kat: harici cam el< an 
bir antre, dört oda bir sofa, bir 
hali, üç çıkma, ikinci kat: dört 
oda bir sofa, bia bala çah katı, 
enistelasyon tertibatı, sakaflı bir 
balkon, bin üç yüz altmış se\<iz ar-
şın bahçe bahçede meyva ve çam 
ağaçları ve ayrıca bir dönüm bin 
yetmiş iki arşın fazla bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

130 3964 5595 Üsküdarda, Salmanağa mahallesin· Mehmet 
de Küçükyokuş ve mahkeme arka- Muhtar B. 
11 sokağmda eski 31, 33, 35, 37, 
37 MU. ve yeni 23, 25, 27·, 13, 29 
numaralı iki yüz altmış dört arşın 
arsa üzerinde ahşap üç kattan iba-
ret olup zemin kat bir hala mahal· 
li, bir toprak ev altı, bir kömürlük, 
birinci kat, bir sofa, üç oda, bir 
hala, bir mutfak, bir kuyu. ikinci 
kat : bir sofa, dört oda, bir hali, 
ve tahtında, önleri camekan, ve 
tahta kepenkli, ilç dükkan ile, alt-
mış yedi arşın bahçeyi havi · muh • 
tacı tamir iki hanenin tamamı. (ha-
ne numarası 13 ve 29 dükkanlar 
23,25,27 numaralıdır.) 

2000 28525 9002 Beyoğlunda mukaddema Şişli Bal- Abdulhamit 
mumcu çiftliği elyevm Meşrutiyet Bey 
mahallesinde Klğıthane caddesinde 
tski 2 ve yeDİ 224 No: lı üç yüz 
kırk arşın arsa üzerinde bir katı 
kirgir diğerleri ahşap olmak üzere 
Uç kattan ibaret olup birinci kat: 
Biri salon şeklinde üç oda, bir mut· 
fak, çini taşlık, bir hali, kömürlük, 
iki methal, birinci kattan, çifte mer
mer merdivenle çıkıldıkta harici bir 
antre, bir salon beş oda, bir mut
fak, alafıranga, hali, bir banyo bir 
hail, koridor üst kat iki salon, üç 
oda, bir koridor, bir hala, bir ki
ler bir balkon, elektrik terkoı, ha· 
vagazı tertibatı ve beş yüz altmış 
arşın arsa llzerinde Uç kısımdan iba-
ret (fabrika) ahtap kısmı demidıane 
garaj mahalli iki yazıhane, ve kar
gir kısmı iıe ilzeri keremitle mestur 
yağ imalAthanesi makine ve kazan· 
lar ve saç kıımı ( her bir tarafı 
o!ukJu saçla mesturdur ) y:ığ mab- , 
zenleri ve ilç bia yüz on beş arşın · 
bahçeyi havi bir konak ve fabrika-
nın taoıamı. (Her tarafı duvarla mu· 
hattır bahçede bir çok çam ve saire 
ağaçlar vardır.) 

350 3802 769 Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi ma- Yuvakim Ef. 
hallesinde Kumkapı caddesinde eı· 
ki 13, ve yeni 13,15, 17 Mü. numa-
ralı iki yüz kırk arıın arsa üzerinde 
önden bir ve arkadan kagir iki kat• 
da rakı imal mahalli ve kazanlan 
vesaire bir bodrum, bir kuyu, iki 
oda, bir salon ve üç yüz on arşm 
bahçeyi havi seneden iki dükkln 
ve maa oda bir dnkkan r.lyevm ra-
kı fabrikasının yllz yirmi hisse iti· 
barile otuz dokuz hissesile itibarı 
mezkurdan sekiz hissesinin elli altı 
sehim tertibile yirmi bir sebimi. 

1200 17050 842 l Y eıilköyde Şevketi ye mahallcainde A bdnlkad ir B 

bodrum katında bir çini taşlık, bir 
oda bir odunluk, bir kömürlük, bir 
hala, bir çamaşırlık, bir sabit kazan, 
bir mozayık tekne, birrinci kat : 
dört oda, bir ıofa, bir mutfak, bir 
hala, ikinci katta bir sofa, beş oda 
b ir hamamı (bir kurnalıdır) iki ha· 
rici antire, bir sarnıç bir kuyw, ve 
yedi yüz yetmiş beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

600 7190 9417 1 ~ocapaşada, Hoca paşa mahallesin- Ahmet Rem .. 
z.i B. de Ebussuut sokağında esai 20 ve 

yeni !> 1 numaralı yüz yirmi sekiz 
arşın arsa üzerinde kargir maa bod-
rııın dört buçuk kattan ibaret o:up 
bodrum kat, bir mutfak, jki kö-
mürlük bir hala, birinci kat: iki oda 
bir çini koridor, ikinci ve üçür.cü 
katlarda üçer oda, birer koridor 
birer hila, üst katta iki oda, bir 
hala bir çimento daraça, elcktirik, 
terkos tertibatı kuyu ve dört arşın 
aralığı havi bir hanenin tamamı. 
(muşamba döşelidir) 

200 3940 4813 Kadıköylinde, Osoıanağa mahalle- A.bmet Hu
sinde atik Haydarpaıa cedit Hıristo 
Virgi sokağında eski 54 ve yeni 8 
numaralı seksen iki arşın arsr üze
rinde kargir üç \<attan ibaı et o!up 
birınci kat: Bir çini taşlık, bir oda, 

lus\ ve 
Feyzullah 
Ef. ler. 

bir mutfak, bir hnla, altında bod· 
rum, ikinci kat: iki oda, bir kori-
dor, bir hali, bir şahniş, üçüncü 
kat: iki oda, bir sandık odası, bir 
koridor, bir balkon, ve kırk dört 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. 

100 1252 4410 Üiküdarda Altuni zade mahallesinde Yusuf B. 
taraf andan 
bil vekile 

Ülviye Na
zire H. 

lsmailpaoa sokağında eski 5 ve yeni 
1l,15 numaralı yüz yetmiş beş arşın 
usa üzerinde bir katı kargir, bir katı 
ahşap olmak üzere iki katlı ve itti
salindeki hane ile aynı çatı altında 
müşterek anlreli olup birinci kat: 
bir oda, bir mutfak, odunluk, kö-
mürlük, ikinci kat : iki oda, bir 
koridor, bir h:ıla, müşterek kuyu 
ve iki yüz otuz ar§ın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

400 6720 9346 Şehzadebaşında Kalenderhane ma- Mustafa Ha• 
hallesinde Tekke sok:ığında eski 5 lit B~ 
yeni 11 numaralı yUz kırk arşın ar-
sa üzerinde bir katı kargir diğerle-
ri ahşap olmak üzere dört buçuk 
kattan ibaret olup zemin kat: antre 
ve taşlık bir oda, bir mutfak, bir 
bala, mahalli birinci kat: iki oda, 
bir sofa, bir hala, bir sandık odası 
ikinci kat: üç oda, bir sofa, bir ha~ 
11, bir koridor, üçllncü kat, ikinci 
katın aynı olup her iki katta ikiıer 
çıkma üst katta iki çatı odaaı, bir 
sofa, bir hali, bir daraça, elektirik 
terkos bavagaıı, tertibatı, kuyu ki-
ler ve yirmi arşın, bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı: 

200 3740 1419 Unkapanında Yavuıerıinan mahal- HGseyiıı Ef. 
leıinde Ayazma caddesinde eski 2,2, 
Mil. 4,568,568 ve yeni 2,4,6,208 
numar ah yüz on arşın arsa üzerinde 
kirgir üç katlı olup birinci kat: ön-
leri demir kepenkli birinin zemini 
tahta diğerlerinin çimento, üç dükkan 
ve Üzerlerindeki odaların methali 
ikinci kat: bir oda, bir sofa, bir o-
cak, üçüncü kat: iki oda, ve yalnız 
Qıeri galvenizle örtülmUş bir dara• 
çayı havi mukaddema iki elyvm 
maaodalar Uç dükkanın tamamı 

tSD 2513 9307 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahalle- Hasbiye H. 
ainde atı~ Fener Kalamış cedit vekili Ce•· 
Reşadiye sokağında eski 17·1 O yeni det B. 
24 numarala do!,san beş arşın arsa 
Ozerinde ahşap iki kattan ibaret 
olup bodaumda iki kömürlük, bi· 
rinci kat: bir küçük antre bir sO• 
fa, iki oda, bir mutfak, ( otuz ar• 
şm arsa üzerindedir) bir kurnalı ha· 
mam ikinci kat: üç oda, bir şahniş, 
bir balkon elektirik terkos terti-
bab ve otuz bir arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. ( zemin 
kat klrgir ve demir parmaklıklıdır. 

100 2460 1916 Lütfipaşada Defterdarahmetçelebi Rıza Ef. 
mahallesinde Hatip sokağında (ma-
halli mezkur Yeni bahçe kurbunde 
e1yevm Ordekkasap mahallesine 

(Lfıtfcn sayıfa11ı c~irinü) 
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. . ... . 
merbuttur ı esıd 30, 30 Mü. 32, 34, 
32 yeni 28, 30, 32, 34 numaralı 
altmış altı arşın arsa üzerinde bir 
katı kArgir bir katı ahşap olmak 
üzere iki kattan ibaret o!up birinci 
kat: Bir oda, bir avlu, (kaldırım 
taşı döşelidir) odada ocak, bir hala, 
ikinci kat : iki oda, bir sahanlık 
Ye otuz üç arşın arsa üzerinde bostan 
mekinı ve iki bin beş yüz yetmiş 
iki arşın bahçe ile bir kuyuyu havi 
bir hanenin tamamı. 

800 17000 8999 Ayasofyada Alemdar mahallesinde 
Babubumayun sokağında eski 28,30 
32 yeni 28, 30, 32, 34 numaralı iki 
yüz seksen arşın arsa üzerinde ah-
şap dört kattan ibaret olup birinci 
kat: elyevm zemini arkada came• 
kanla bölünmüş mutfak mahalli üs-
tünde salon halinde müstamel dük· 
kioın yarısını işgal eden şarvan ve 
bir hala, (üstündeki camekln ve 
mutfak edevatı kiracıya '&İttir) kıı· 
men tavanı kartonpiyerli ve yağlı 
boyalı lokanta ile hem üstündeki 
odaların uıethali hemde kahve ola· 
rak müstemel zemini çini anü ca-
meklnh arkada kahve ocağı ve ha-
lisi mevcut dükkan ve üzerinde 
lokantanın şırvanı bir salon, üçüncü 
kat: beş oda bir sofa, bir hali, bir 
çıkma, bir şahnış, iki balkon, dör• 
düncü kat: sekiz oda, bir salon, bir 
hala, bir çıkma, üç . balkon, harici 
ve dükkanlar yağlı boyalı elektirik 
terkos tertibatını havi tahtında dük-
lcanı müştemil bir otelin tamamı. 

Narinıade 
Yusuf B. 

2000 36040 9038 Erenköyüode Göztcpe mahallesin Kevser H. 
de atik Göztepe cedit Mehmet~ 
fendi eokağında eski 79, 80, 81 ve 
yeni 32, 34, 32, 34 numaralı. hare~ 
ciheti beş yüz altmış yedi arşm 
arsa üzerinde üç katı ahşap bir 
katı kargir olmak üzere dört kat• 
tan ibaret olup birinci kah üç oda, 
kızma hamam, bir mutfak, bir oda 
dört ıöz kömürJUk, iki hali, bir 
taılık, ikinci kat : iki koridor üze-
rinde alta oda, bir salon, bir oda, 
iki bala, üçüncü kat : ikinci katın 
aynıdır, dördüncü kat : bir salon, 
iki koridor, dört oda, iki hala, (iki 
salon •e iki odası kartonpiyer ve 
yaldıılı diğer aksam yağlı boyalıdır) 
dört balkon, selamlık kısmı yedi 
yüz yetmiş arşın arsa üzerinde bir 
kati kirgir, bir katı ahıap olmak 
üzere iki kattan ibaret olup b:rinci 
kat : bir su ha· nesi, üç oda, bir 
sofa, bir hala, bir kömürlük, bir 
odunluk, bir mutfak, bir ahır, fev• 
kında, bir oda, zemini çimento dö-
ıeli bir havlu, bir hali, üzeri iki 
oda, bir hali, bir ahır, zemini top• 
rak bir havlu : fizerinde bir oda, 
zemini çimento düşeli bir avlu fev-
kında dört oda, iki hali, (bu oda· 
t.ra tahtında bir arabalık vardır) 
bahçede ftç kuyu iki havuzu {biri 
lakbdır ) orman halinde çam ve 

' yemit ağaçlan ve iki d8ıill.m"".---~..._ 
yllz altmıı llç arıın bahçeyi ve ay· 
rıca yirmi bir dönllm fazla araziyi 
havi harem Ye ıelAmhklı bir köş-
kfin tamamı. 

150 2690 5773 Cibalide lskübi mahallesinde Bos· Emine H. 
tan sokağında eski 1 O, 1 O Mü. ve 
yeni 5, 7, 9 numaralı doksan beş 
ar~ın arsa ilzerinde kirgir maabod-
rum iki buçuk kattan ibaret o:up 
birinci katı Çini bir antre, bir sofa, 
iki oda, bir bati, bir mutfak, ikin· 
ci kat, ilç oda, bir sofa, bir ha!i, ~ 
iki tarafa çıkmayı ve on arııı;ı ay
dınlığı ve bir kuyuyu havi bir hane• 
nin tamamı (bina yenidir, harici sı· 
vasızdır.) 

500 8548 6671 Yedikulede Mireh~rilyas bey ma- Muhittin B. 
hallesinde Samatya caddesinde eski 
343, 345, 347 ve yeni 373, 375, 
377 numaralı dört yüz altmıı arşın 
arsa ilzeriode klrgir ~ısm~n bir ve 
kısmen bir buçük katlı bir çini an-
tre tarafeyninde iki oda (odalar ah• 
şaptir) cıozayık merdivenle inildikte 
zemini beton aalon makine dairesi 
ve kısmen bu dairenin üzerini iş• 
gal eden asma bir sofa bir bili, 
ve kapının yanındaki odaların altı-
na müsadif iki oda, iki hali, elek-
trik terk os tertibatı ve µç yüz alt· 
mıJ dört arıı~ bahçeyi havi bir fab-
rikanın tamamı. 

Yukarıda cinis ve nn'ile mevki ve milştemilab yaıılı emlak 
61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala· 
unda gösterilen bedellerie talipleri üzerinde takarrür ederek bi
rinci ihalesi icra ve 31 gün müddeUe müzayedeye vazedilmiş 1 
Eylül 932 tarihine müsadif perşenbe günü aast on dörtten itiba
ren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş buçukta arttır
ma bedelleri muhammen kıymeti geçtiii takdirde kat'i karar· 
tarının çekilmesi mukarrer bulunmuı olduğundan blip olanların 
mezkur günde saat on beş buçuğa kadar sandık idaresine mü
racaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul ediJmiyeceği ve mezk iir emlake evvelce ta· 
Jip olanların kat'i kararları esnasında hazır bulunmadıkları veya 
baıka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayede
den ~ekilmit addolunacıklan lüzumu ilin olunur. (3715) . . 
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