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İıat,1ıa Se!Jalıati İutibnlarından: 7 

Bir takdirin manası 
la tvye)ki gün Pilsna vapur Ga
~ ta ~ıhtımma yanaştığı zaman 
. lllerıka sefiri M. Sbertil Hz. 
;tri girmiş, büyük bir şetaret 
~ Samimiyetle elini Romadan 

ilen ismet Pş. Hz. ne uzatmıı: 
t - Ekselans, ltalyadaki mu
~ffakiyetlcriniz burada herkesi 
Yıette bıraktı, tebrik ederim.11 

ııı ·~iyordu. Bu suretle Başveki1i
ızın beynelmilel s iyaset saha· 

b'rıda memleketi ve milleti hesa-
ıı:ıa yapmıt olduğu şerefli hiz· 

llıtti takdir ediyordu. 
I ismet paşa Hazretlerinin tahrs· 
,~ırıa karşı dost bir memleketin 
~ •alahiyyettar mümessili sıfa· 
11 e gösterilen bu takdirin bir 
b~tal<et eıeri olduğu kadar ciddi 
,~r kadirşinaslık olduğunda 
ı. Phe voktur. Hakikat şudur ki, 
~ rtJet Paşa milli ordumuzun mu· 
el ffer bir kumandam olarak Mü· 
t~ll}•ada girdiği diplomasl baya
tt ~~ yanhz şahsı değiJ, temsil 
d t~gı millet ve memleketi için de 

1
•1rna feref ve iftihara medar t •hcak biiyük ıulb Ye dostluk 
' tamanı olmuştur. 
~ lbt.imal ki bazı kımseler bey· 
'-a~rnılel siynset sahasında dost· 

tesisini kolay bir iş zanne· 
derler. Her hangi bir memleketin 
~llbiyettar devlet adamları diğer 

14 
&r Dıemlekete karşı dostluk his· 

'-!•tı izhar edince ve bu hissiya: 
.... da samimi o~unca derhal aynı 
::~tle mukabele görülebiJece-
1-t • ~cıal:amin ıcJcrlu.~u gibi zan· 
' Ye tahminler çok yanlıtbr 
~ beynelmilel hayatta dosUuk 
: ~üımanlık denilen ıey lerin 

şeyden evvel beynelmilel sağlam 
bir kıymeti haiz olması lazımdır. 
Zaf ve aciz ferdi hayatta oldu
iu gibi milletler arasında da 
dostluk rabıtalarınm tees!üsüne 
m!nidir. Diğer taraftan bir mem· 
leketin haddi zatında beynelmi· 
lel bir kıymet olması da diğer 

bir memlekelin dostluğunu ka
zanmasına kAfi de~ildir. Servet 
sahibi bazı kimseler idaresizlik· 
leri neticesi o larak itibarJarmı 

kaybettikleri gibi sağlam kuvvet 
membDlarına malik ol::ın millet-
ler de idare adamlarmm tedbir
sizlikleri eseri olarak beynelmilel 
hayatta zaten haiz oldukları mev
i.ilerini kaybederler. 

Hudutları dahilinde şimendifer 
yapmak kudretini bile kendinde 
bulamıyan, dost olarak telakki 
ettiği memleketler:len gördüğü 
zararlar açık düşmanlarmdan 
gördüklerinden eksik olmayan 
Oımanh imparatorluğunun fela· 
ketleri yalnız tarihin zaruretle· 
rinden değil, daha ziyade kendi 
elile başına geçirmiş olduğu dev· 
let adamlarının bas:retsizce ha· 
rek etlerjnden gelmiştir. 

Binaenaleyh Osm.mlı impara· 
torluğunun ankazından çıl<an 
Cümhuriyet Türkiyesi bugün 
ltalya gibi büyük Avrupa dev
letleri tarafından müsavi hukuk 
ve haysiyet ile dost bir memle· 
ket mu melesi görüyorsa bunu 
tariliin nazır.adığı tesadütlere 
hamletmek doğru değildir. Bu 
iliıel netice, Lozan ıulbilnü ya
pan ismet Pı. ile arkadaşlarınm 
•enelerdenberi fü.:eriode yürüdük
leri milli ve diirOat beynelmilel 
siyasetin semeresidir. 

Mehmet Asım 

•hıyetini bilmemekten iJeri gelir. 
~ir memleketin diğer bir mem· 
~le dost olabilmesi için her 

'i unan kabinesi değişiti 
Pran sız kabinesini M. Heryo teşkil etti 

«tt~ransa'da yeni kabineyi, beklenil .. --..-
tı 1 ri.bi, son parlamento intihaba • 
tt tı~a ınüzaff er olan M. Heriyo, teşkil 
\t. '-ıtştir. Reisicümhur tarafından 
Ilı lleriyo'nun !kabineyi teşkile me • 
-.:; etınesile kabinenin teşkili ara • 

a Pek az zaman geçmiştir. 
>ı ltomanya•da da kral yeni kabine • • 
"~ile M. Titileskoyu memur et • -.,d ?ti.. Titilesko, düşünmek için bit 

b~~t müsaade isetmemiştir. 
lıi ~•ter taraftan Yunanistan'da ye -
~i Şekkuı eden 1\1. Papaanastasyo 
~-lı~i, Mebusan meclisinde beyan • 
'-tir esı, şiddetli tenkitlere uğrayınca, 
~b l etmiştir.. Bu istifa üıerine 
~ bıtyi M. Venizelos'un teşkil ede. 
~.a.e muhakak nazarile bakılmak • 

._ ıab· ~Son aldığımız ajans haberleri 
~ lnınimizi teyit ve tevsik etmiştir) 

t~~ansa'ya ait haberler, ikinci say. 
~ 8a~~!'!.nistan'a ait haberler al. 
'~~adır. 

Yeni Fransız başveklll 

M. Heryo 

Bir aUeniD ayba11 rüvalan 1 

Başvekilimiz 
Hararetli tezahDrat 
lçlndeAnkaraya vardı 

ismet P,. bu sah grupta 
seyahatini anlatacak 

Ankara, 4 (Vakit)- Başvekil 
ismet Paşa Hatretleriyle Hari
ciye vekili Tedik Rüştü Bey 
ve refakatlerindeki zevat bugün 
ıehrimize avdet etmiıler ve 
istasyonda Reiıicümbur Hz.le 
Büyük Millet Meclisi reisi, he· 
yeti vekile a:ıaları, mebuslar, 
mülki veaskeri erkin ile sefirler 
ve sefaretler erkinı tarafından 
karşılanmışlardır. Piyade,Jandar
ma,poliı müfrezeleri resmi selimı 
ifa eyle!Dit ve istasyon iç ve 
dışında bulunan binlerce halk 
Ba~vekil Paıa Hz. ni hararetli 
tezabü ratla karşılamışardır. 

Gaıi Hı. le lşmet paıa öpüş· 
müşlerdir. Gazi Hz. Tevfik Rüt· 
tü beye ve heyete iltifat etmiş· 
lerdir. 

ismet paşa, Gazi Hz. le Çan 
Kayaya gitti. 

Başvekil, yarın vekiller heye· 
tinde seyahati hakkında izahat 
verecek snlı gUnü de fırka gu· 
rupunda seyahatini anlatacaktır. 

Harp lehinde neş
riyatın men'i için 
Cenevre, 4 (A.A) - Terki tem

lihat konieranıının ilk tedrisat, 
fikri teşriki mesai, radyo ve ai-

. nema neşriyatı muelelerini tet· 
kike memur ~anevi t &ki tesli· 
hat tali komileıi, bazı mektep 
tedrisatı arasında harbin mefa· 
birini tadat eden eserler aley• 
hinde bir rapor tevcf\ etmittir. 
Bu raporda radyo ve sinema He 
aynı mevzua dair yapılan neşri
yata da aleybtarane bir lisan 
kullanılmakta ve bazı memnu
iyetlerin kabulünün lOzumlu ol
duğu mütaleası serdedilmektedir. 

M. Grandlnin nutku 
Roma, 4 (A.A) - Ayan mec· 

!isinde hariciye bütçesinin miiza
keresi münasebetile M. Grandi, 
bir nutuk irat ederek tahdidi 
teslihat konferansı billnçosuna 
tetkik etmiı, ltalyan noktai na· 
zarını habrlalDllf, bu noktai na
zarı diğer tezlerle mukayese et· 
mit ve her ıeyden evvel tealiba~ 
h asgari bir hadde indiraiek 
lhım olduğu mlltaJeaaında bu· 
)un muştur. 

NOkte 
Artık nükte, bütün Uimlerin oe 

san'atların fevkinde bir hüner oldu. 
Dikkat ediniz: Edebı münakQfcılarda, 
ilmi mübahtı8elerde, eberigetle za • 
fer, haklının değil, nüktedanındır ı . . 

Etrafıma bakıyorum: Herkes bir 
asri Ntı8rettin Hoca olmufo Nükte 
yapmadan konuıan yok! 

Gerçi nükte lezzetli bir ,egdir. An.. 
cak, hakikatin salçtı8ı olduğu zaman.. 
Halbuki bizde, ekaerigetle hakikat 
nüktenin salçaıı oluyor! " 

Nükte uğruna ne feda etmiyoruz 
ki? .. Dostluk, hakikat, ıeref, ncrmua 
bu yeni zeka oyununun baflıca kur -
banlandır .. 

Merak ediyorum: Acaba, bu kadar 
kayba mukabU, ıu nüktenin, sahibine 
kazandırdığı ıey ne olsa gerek? 

Kötü bir palyaço ıöhretinden baş
ka/ 

Yusuf Zira 

Oobl Çillerlade 1 • 
Büyük Türk Medeniyeti 

Harikı ıl8.de nefis bir eser 
-

Gobl çölUnde bir kervan 

Omrünün hemen yarım asrını Gobi çölünde geçiren büyük lsveçli kaşif 
Sven Iled-· ~-atini yaparken, maiyetinde muhtelif 
milletlere . adamı bulunuyordu. Bunların 

içinde çoğr . asanatikacılar, antrepoloji alimleri, 
heyetşinaslar, doktorlar, muharrirler ve sporcular vardı. Bunların 

hepsi (Gobi) de senelerce dola~rak Türk ırkının en eski medeniyet ve 
hars yurdunun geçirdiği maceraları keşif ve tesbit için ~alış -
mışlar n neticede Golıi denizinin kuruması üzerine Türklerin 
nasıl mühncere! ettiklerini tesbite muvaffak olmuşlardır. 

Sven Hedin, dünya tarjhinin bu harukulade mühim hadisesini, 
en meraklı n en caz· · zdığı sey: atnamesinde anla 

Seyah!ltname, b 
lşitilmiyen hadiseler, 

Eser, muharrir tarafından neşrolunur olunmaz, medeni lisanların 
hemen hepsine ~evrilmiştir • 

Amerika'nın -en meşhur münekkitlerincle.n Sercy Hutc.hison, eser 
hakkında şu sözieri söylüyor: 

- (Svcn /lcdın) in bu eseri şimdiye kadar yazılan seyahat kitap· 
lanmn ve büyiik macera lıikdyelerinin en büyüklerinden biridir." 

Ömer Rıza Bey tarafından türkçeye naklolunan bu büyük 
eseri yakında (Yakıt) ıütunlannda okuyacaksınız. 

Şehadetname Sahtekfülığı 
Maarif Vekaleti yeni tedbirler aldı 

ve bunları mekteplere bildirdi 
Son zamanlarda bazı hususi mek • 

teplerde ıehadetnanıe sahtekarlığı ya 
pıldığı hak/anda bir şayia vardı. 

Maarif ı-ekdleti müfettişler t'asıta
siule yaptırdığı tahkikatta bu JJayia-

nın doğru olduğunu anlamlf ve buna 
karıi ban tedbirler alrmıtır. 

Bu tehirler dün bütün resmi, hu
susi lise, orta mektep müdürlerine 

(Uatfen sayfayı c;evirlnlz) 

Varşova sefirimizin cenazesi 
dün getirildi 

Buglln on buçukta me~as~~·~ kaJ~ırılacak - - ·-

Merhumun Lehlstanda bilyilk merasimle lcıldınlan cenazesi Vırşovı garında 
Varşova büyüık elçisi iken vefat e - mut türbesindeki, hanesinden saat 10 

den Cevat Beyin tabutu dün s&bah bu_çukta kaldırılarak Beyazıt camiin .. 
şehrimize getirilmiş, merhumun ka - de namazı eda edilecek, sonra mera • 
yinpederi İstanbul mebusu Halil Be - simle Edirnekapıda ebedi metf eni .. 
yin hanesine konmuştur. ne götürülecektir. 

Merhumun cenaze merasimi bu • Merasime Vilayet erkanı, Şehil'1 
gün büyük bir merasimle yapılacak • Meclisi azaları ile Hariciye Vekaleti 
tır. namına l\lübtelit Mübadell! komisyo "• 

Cenue, Halil Beyin Sultanmah - (Lü.tteıı aayfayı çevtrlDJz) • 
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Şehadetname 
sahtekarlığı 

nu reisi Şe\·ki Bey Ye diğer zevat is • 
tirak cdccclctir. ~ 

Mersslme davet 
Diin Galatasaraylılar cemiyeti ida • 

re hcyetilc, Ticaret kısmi mezunları 
n terbiy J medeniye kulübü r<'isli -
ğinden aldıi,;.Ymız mektuplarda, Gala • 
tasarnyın eski ve kıymetli mezunla • 
rmdan olan Cevat Beyin cenaze mc • 
:rasimine cemiyet ve kulübe mensup 
bütün arkadaşların gelmeleri rica 
olunrnnktadır. 

Varşol·a, 30 (Husust muhabirimiz 
yazıyor) - Varşova büyük elçisi Ce. 
,·at Deyin ,·efatı buradaki bütün Türk 
tabasını ve IA!histan }ı ükumet erka -
nım cok müteessir etti, 

Merhumun hürmctkarla.rı bugün 
onun cenn1.e merasimine iştirak et -
meyi en büyiik vazife biliyorlar. Sa . 
1>ahlcyin saat 9 buçunkta Türk se _ 
faret binasının önü, Cevat Reyin 
Türk Ye ecnebi hürmetkarlarile dol • 

lmuştu. 
Jjehiştan hükômetf, muazzam bir 

Ankara, (Yakıt) - Bugün B. 
Millet Meclisi toplanmış, Ameri
ka ve Irak bükfımetlerivle mün
akit mukaveleleri tasdi.k etmiı
tir. Müteakiben matbuat kanu
nunun 38 inci maddesinin tef-
sirine dair olan mazbatanın 
ikinci müzakeresi yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Türk vatandaş· 
larma tahsis edilen san'at ve 
hizmetler hakkındaki kanunun 
birinci müzakeresi yapılmış ve 
kabul edilmiştir. 

Buna nazaran ayak ıatıcıhğı, 
fotoğrafcılık, çalgıcılık, berberlik 
mürettiplik, elbise, kasket, kun
dura ima!cıhğı, borsalarda mü
bayaacıhk, devlet inhisarma tabi 
maddelerin satıcılığı, seyyahlara 
tercümanlık ve rehberlik, inıaat 
demir Ye ahıap aanayii İfçilikle
ri, umumi nakliye vesaiti, ıu Ye 

cenaze merasimi için proiram ha _ 
,rıanmıştr. nu proğrnma göre, sefa -
retten istasyona kadar olan yolun iki =c=iı=.m=e=n=t=E=k=r=e=m=Be=y=i =k=a=b=u=ı==e=tın==ış=ti=r. 
tarafında scJıim ,·aziyetinki askerler Ercüment Ekrem Bey, Cevat Deyin 
öuruyordu. ''cfatr vesilesile Türidye'nin matemine 

Nihayet Cevat Beyin Türk hayra • • 
ğına sanlı cenazesi sefaret binasm • ıştirak etmiş olmruundan dolayı Türk 

hüktlmetinin teşekkürlerini bildir -

b
d.an ~anldı. Çiçeklerle süslenmiş ı m ştir. 
ır top arabasına hürmetle kondu. 
~aze> i setaret erkinımız, başta MU essel bir hadise 

Leh Başvekili olduğu halde Lehis - Cevat Beyin cenazesinin bulun• 
tan hükumet ricali ve diğer S{:firJer duQu vagonda h1raızhk 
takip ediyordu. Bükreı, 3 (A.A) - Gazetele-

Kafilcnin .önünde bir .asken ~.ando rin yazdıklarına göre Cevat Be· 
~alıyordu. Ilır buçuk mıly~n. nuf~~u yin cenazesinin içinde bulundu-
olan Varşova, bu kedere ıştirak ıçın ~ T . 
cenazenin arkasından g.eliyorlnrdı. gu yagon, eouradı ve Kösten-
Knfile istasyona gelince bando Istik • ce arasında meçhul tahıslar ta
Jal marşmı çaldı. Tabut hiirmetle rafından ıoyulmuıtur. Hırsızlar 
'Vagona konuldu. Vazife başında ezcümle bir takım mUcevherleri 
k~ymetlt ve mütekamil bir insan, bir havi ufak bir kasa ile bazı ev-
dıı>1omat Icaybcden, Türk ve ecnebi k 1 J d Ş k·ı · k 
dostlan bu tabut arkasında.1 göz rn ı ça mı.ş ar ır. a ı erın a-
yaşlan döktüJer. tara daha Varşovada bindikleri 

ŞfJKRlJ ve hırsızlığı yapmak için müsait 
Leh1s1an hDkGmetlne teşek· bir fırsat bekledikleri zannolun-

kUrlerlmlzl bildirdik maktadır. Zabıta takkikat •e 
Va:rşova, 4 .(A. A.) - Ba§vekil, Er - taharriyahna devam etmektedir. 

tenvir ve teshin ve muhabere iş
lerinde daimi ve muvakkat işçilik 

Aşaiıdaki hizmetlerde istih
dam olunan ecnebiler bu kaou· 
nun hükmünden müstesnadır: 

Türkiye cümhuriyeti nezdinde 
bulunan ecnebi devletlerinin se· 
faretbane ve konsoloshanelerinin 
kapıcaları ve emirlerindeki nak
liye vasıtalarıoı sevk ve idare 
eden k~ndi yeya diğer bir ec
nebi devlet tabiiyetindeki işçiler. 

Bu kanunun neşri tarihinde 
TOrk Yatanda§larına tahsis edi
len sana 't ve hizmetleri yapmakta 
olan ecnebiler kanununu neşri 
tarihinden itibaren altı ay içinde 
işlerini terketmiye mecburdırlar. 

Türk vatandaşlarına tabıis edi-
len .san'at ve hizmetleri 5 inci 
maddede tayin olunan müdde-
tin hitamından sonra icra eden 
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lngilt ere Kralı 
67 Yaşında 
Londra, 4 (A.A) - lngiltere 

kralı Hz.nin 67 inci yıl dönümü-
nü idraki sayısız ihtiram eserle
rinin izharıoa vesile teşkil etmiş· 
tir. Müşarünileyh, bu münase
b~tle imparatorluğun bütün rüe
ıasının, askeri ve mülki erkanın 
tebrikatını kabul etmiştir. 

Kral Hz., Londra şehremini· 
nin tebrikit telgrafına cevap ve· 
rirken Otava konferansının mu-
vaffakiyet elde edeceğine dair 
olan limitlerini izhar ve bu me-
sainin imparatorluğunu iyiliğe 
sevkederek dilnya buhranının 
halli için meıut bir vesile ola
cağını ilave etmiıtir. 

Öğle üzeri Hayt Park'da 21 
pare top atılmıştır. 
Öğleden sonra, kral ve kraliçe 

Hz. ile kral ailesinden bir çok 
ları at yarıılarında hazır bulun
mu§lardır. 

ecnebiler mahallin büyük mülki
ye memurunun emrile filen san
at ve hizmetlerinden men olmak
la beraber tanzim edilecek zabıt 
varakasile sulh mahkemesine ve· 
rilir ve on liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasına mah· 
küm edilir. 

1 ürk vatandaşları hakkında 
idari ve kanuni kayıtlar koyan 
ecnebi devletlerinin tebaası Tür
kiyede yapabilecekleri san'at ve 
hizmetlerin icrasından icra ve
killeri heyeti kararile menoluna· 
bilir. 

Vilayet ve kaza merkezi ola
mıyan mahallerde ecnebilerin 
dükkan açması memnudur. 

·Karada tahmil ve tahliye iş
leri, şoförlük ve muavinliği, 
alelumu:n amelelik, her türlü 
müesseselerle ticarethane, a
partman, han, otel ve şirketkr 
de bekçilik, kapıcılık, oda ba41-
lık, otel, han, hamam, kahve
hane, ganizo, dansing ve bar
larda kadın ve Ereğli hizmetçi
lik, garson ve servan, bar oyun· 
cusu ve şarkıcılığı, baytarlık ve 
kimyaierlik münhasıran Türk 
vatandaşları tarafından yapıla

caktır. 

icra Vekilleri karar ile ruhsatı 
mahsusa ita kılınmadıkça aşağı
da sayılan san'atlar ecnebiler ta· 
rafından icra edılemez: 

Tayyare makinistliği ve pilot-
luğu, devlet veya vilayetlere mer
but müesseıat veya belediyeler 
ile bunlara merbut tesisat hiz· 
metleri, bu kanunda Türk va
tandaşlarına tahsis edilmif o!an 
san'at ve hizmetlerin ecnebi te
baası tarafından icrası icabında 
icra vekilleri heyeti kararıle 
mennoluoabilir. 
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f Bakalorya tale· 
) besine müjde 
~ "Tarih el 
~ bir şekilde basılmııhr. ;• 
§ kuruş bedeli mukabilinde .,.. 
~ tün kitapçılardan ve V• 
~ yurdundan tedarik edehlli 
~ niz. Matbaamıza aaadrril 
E yüz kuruş mukabilinde d• 
~ kitap adresinize derhal tak 
= d'I' E e ı ır. 
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Amerikada cümhur reisliği in
tihabı mücadelesi, hararet ve 
ıiddet kesbetti. Bir aralık Lind
bergin çocuğu meselesi, bu mil
him mficadeleyi gölgede birakır 
gibi olmuştu. O hadisenin ber
taraf olmasile cümhur reisliği 
intibahı, eaki ehemmiyetini ka
zanmıştır. 

Amerika cümbur reisi Mister 
Hover, dört sene ev•el intihap 
edildiği zaman 21,392,190 rey 
alarak 15,016,443 rey alan raki
bi Alfred Şmiti yenmiş Ye bu 
suretle 122,775,000 nüfuslu bir 
memleketin siyasi bir reisi ol
muştu. 

Yeni cümhur reisi önümüzdeki 
teşrinisaninio ikinci sah günü 
intihap edilecek ise de Amerika 
fırkaları çoktanberi bu işle meş· 
gul olmaktadır. Amerika fırka
larının bu faaliyeti birbirine kar
fi olduktan başka her birinin 
içinde de Yoku buluyor. Çünkü 
her fırka namzetlerini seçmek 
Ye bu namzetler içinden birisini 
ayırmak işite meşgul oluyor. 

Gelecek ay içinde Amerika
nın en belli baılı fırkaları olan 
Cümburiyetçilerle Demokratlar 
Şikago'da taplanarak namzetlerini 
ilin edeceklerdik. Yalnız Ame· 
rika sosyalistleri şimdiden nam
zetlerini göstermiş bulunuyorlar. 
Bu zat Ne•yorklu Normar Par
ker'dir. 

Bu sosyalist namzet, on mil
yon iısizin, ücretleri azaltılan· 
ların ve kısmen iş sahibi amele
nin müzahereti ile Cumhur riya
setini ibraz etmeyi ümit etmek
tedir. Fakat Amerıka işçilerinin 
teşkilih kunetsizdir. 

Etabli Rumlara 
Tevziat esasları 

Muhtelit mllbadele komisyonu 
umumi heyeti dOn sabah toplan
mıthr. 

lıtanbuldaki etabli Rumlara 
Anadoluda terkettikleri emlike 
mukabil verilecek 150 bin sterlin 
tazminabn yakında allkadarlara 
dağıhlmaama başlanacağını yaz
mııtık. 

Teknik büıoda yapılan mOıa
kereler neticesinde tevziat için 
bazı eıaılar takarrfir ettirilmiş
tir. Bu kararlara göre evveli 
lıtibkaklan beş lira ile 30 lira 
arasında bulunan etabli rumlara 
tevziat yapılacak, alacakları 30 
liradan fazla olanlara istibkak
lannın yüzde nisbeti kat'i olarak 
tesbit edildikten sonra tazminat 
'Verilecektir. Alakadarlara •eri
lecek çekleri lstanbulda gösteri
lecek bir bankaya ibraz ederek 
paralannı alacaklardır. 

Diğer taraftan şehrimizdeki 
Rumlardan hail etabli vesikası 
almamıt olanlar bulunmaktadır. 
Bunların komisyona yaptıkları 
müracaatlar tetkik edilmektedir. 
Şimdiye kadar Rumlara verilen 
etabli veıikalan 70 bini bul
muştur. 

Komisyonda ihtilaflı meseleler 
hakkında mevcut iki bitaraf 

murahbasıo •ereceği hüküm ve ka
rarların muteber tutulacağma 
mütaallik karar B\!yük Millet 
lıleetiıinee tastik edilmiıti. Bu 
karar 28 mayıı tarihli resmi 
ıazeto ile 11qredilmi1tir. Kara· 

Mister Hover'in Cümhuriyet 
fırkası namına namzet gösteri· 
leceğinde şüphe yok gibidir. 
Hoverin idaresi aleyhindeki ten
kitler ve umumi buhran yüzün
den ileri sfirülen iddialar, onun 
mevkiini sarsamamışbr. 

Amerika demokratlannm dört 
sene evvel olduğu gibi Alfred 
Şmiti namzet göstermeleri bek-
leniyor Mister Şmit içki leyh
tarı olduğu için kuruluk taraf
tarları aleyhinde rey verecekler, 
katulik olduğu için prolistanlar 
ona rey vermiyecekler, şehirli 
olduğu için köylüler onu iste
miyeceklerdir. Demokratların 
Franklin Rosvelt'i namzet gös-
termeleri muhtemel ise de bu 
ihtimal henüz tahakkuk etme
miştir. 

Demokratlar arasında Cümbur 
riyaseıine layık sayılanlar Nevton 
Bak er ve Oven Y ounıı" dur. Ba
ker, Vilsonun devrinde nazırdı. 
Y oung ise beynelmilel şöhreti 

haiz bir avukattır. Fakat bütün 
bu demokrat namzetler içinde 
kimin seçileceği belli değildir. 

Amerika cümhur reisliğine 

namzeUiğini koyan zevattan biri 
de Mavi gömlekliler lideri Koks 
dur. Onun mavi gömleklileri, Ital
yanm siyah, ve Almanyanın kah
ve renkli gömleklileri gibidir. 
Yalnız mavi gömlekler, Koksa 
göre Amerikalı amelenin remzi. 
dir. 

Amerikanın cümhur reisliği 
intihabatı etrafında dönen mü
cadelenin va~yeti budur. Şimdi· 
Jik vaziyet, en kuvvetli namze· 
din, gene Mister Hoover olaca
ğını gösteriyor. 

ôMER RIZA 

Macar resim sergi
sinin muvaffakiyetl 

Galatasaray lisesinde, Macar 
ressamlarından Rudnay Gyula ve 
Zayti Tevenc tarafından açılan 
sergi büyük muvaffakıyet kazan
mıştır. Sergiyi her gün yüzlerce 
sar,'atklr ve resim meraklıları 
ziyaret etmektedirler. Sergi dört 
gün daha açık kalacaktır. 

Adanada bir şeker fabrikası 
tesis edilecek 

lktısat veklleti Adana havali
ıinde teker kamışı zeriyatı müm
kün olup olmadığım anlamak 
için bir tecrübe yaptırmıştı. 

Bu tecrübe müsbet netice ver
miş ve bu şeker kamışından iyi 
şeker istihsal edileceii anlaşıl
mııtır. 

Bu tecrübe üzerine Ad;mada 
yeni bir şeker fabrikası yaptm
lacağı ümit edılmektedir. ---------·--··-------·-----rm bu günlerde haricıye vekA
letinden Türk baş murahhash· 
ğına tebliği beklenmektedir. 
Tebligat yapılınca murahas he~ 

yetimiz vaziyeti bitaraflara bildire-
cek ve bitaraf murahhaslar beş, 
altı aydanberi ellerinde birikmiş 
kalmış bulunan ihtilaflı meseleler 
hakkındaki hUküm ve kararlarını 
iki murahhas heyete tebliğ 
edeceklerdir. 
FevkaUlde Yunan murahhası 

Bir kaç ay evvel fevka!ade 
murahhas sıfahile Yunan mu
rahhashğında bir vazife alan 
M. Sakelaropulos bugün Atineye 
dönecektir. 

Kastamoni hususi muhabirimizden 
Erkek muallim mektebimizde 

muallimlik haya- --~~"""• 
tının 40 ıncı yı-

lım idrak ettik
den sonra teka
lltlüğü icra edi· 
len din dersleri 
muallimi Arif B. 
için bir ihtifal 
yapılmıştır. ih-
tifal Kastamo· 
nide mevcut bil-
umum ilk, orta 
mektep muallim-
leri iştirak et- Arif Bey 
mişlerdir. lhtifalde muallim!erle 
Arif bey tarafından sözler söy
lenmiş Ye Arif Beyin tercümei 
hali, hayatı, hahraları anlatılmış 
fazilet, ferağat, bilim ve tevazu 
sahibi olan bu kıymetli üstadın 
maarif mesleği için çok kıymetli 
bir şahsiyet olduğu izah edilmiş 
ve iştirik eden bütün muallim-
ler bu timsal karşısm~a hürmet 
dolu bir haz duymuşlardır. 

Arif Beyin tercümei hali şu
dur: 

1285 de Çorumda doğan mu
mamaileyh ilk tahsilini Çor\lmda 
yapmış Ye 1303 senesinde lstan-
bula i?'elerek medrese tahsiline 
baş1amıı ve 1304 te darülmual
limin Rüştiyeye girerek 1307 
seneıiude oradan çıkmış ve 
1308 de Kütahya idadisine tarih 
coirafya muallimi tayin edilmiı 
ve 1311 de Kastamonu idadisi 
Türkçe ve usulü defteri mual
limliğine nakledilmiştir. Bir ara-
hk ~uzgada .ınakledilen Arif • B. 
1326 senesinde tekrar Kasta
monuya gelmiş ve o zamandan-
beri burada, lisede san'at mek
tebinde, mülga kız muallimde 
ve erkek muallimde muhtelif 
dersleri okutmuıtur. 

Maarif VekAleti Arif Beye 
73,5 lira tekaüt maaşı tahsiı 
etmiştir. Kendisinin üç çocuğu 
vardır. Birisi erkek muallim ve 
kız orta mektebi resim hocası
dır. Diğer iki çocuğundan biri-
s ini mülkiyede, öbilrünü de mü
hendis mekt~binde okutmuş ve 
hayata atmıştır. 

Arif Bey, maarif mesleği için 
çok kıymetli bir şahsiyetti. Kas
tamonu muhitinde kendisinin ta
lebesi olmıyan pek az kimse ol
duğu gibi, malumatlı hergün 
okur ve okudu~unu hazmeder 
ve kendisine ayaklı kütüphane 
ismini verdirmiş kıymetli bir ho· 
ca olarak tanınmıştır. Arif Bey, 

inkı lapta herlcesin önünde yürüyen 
bir zattır. Kastamonide, sarığı, 
cübbeyi ilk çıkaran ve muallim
ler arasında şapkayı ilk giyen 
bir muallimdi. Aynı zamanda b3 
yaşında olan Arif Bey bugün 
hala dinç denebilecek derecede 
kuvvetli bir vücuda maliktir. 

Maarif vekaletinin, Arif Beyi 
nisbeten dolgun bir maaşla te· 
kafide sevki, onun kimseye müb· 
taç olmadan yaşamasını temin 
edeceği cihetle, bütün Kastamo· 
ni muallimleri tarafından mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

ilk mektepler tattı ediıiyor 
ilk mektepler bu perşembe 

giinü tatil edilecektir. 
l\1aarif müdüriyetinin verdiği 

müsaade üzerine bütün ilk mek-
tepler, talebelerin in bir senelik 
faaliyetini gösteren sergiler aç· 
mışlardır. 

Sergiler perşembeye kadar 
açık olacaktır. 

Zavallı Joan daha henüz bü
yük stüdyoların siyasetine vakıf 

dt:iildir. Metro şirketinde o, dai
ma ilçüncü olarak kalacaktı ve 
şüphesiz oradan ayrılmak iste
diği gün, Norma, onu daima eli 
altında bu'.undurmak ve muhte
mel rekabetinden kurtulmak için 
alıkoymanın yolunu bulacaktı. 
Normanın tatlı tebessümleri 

botunamıdır, zannediyorsunuz ? 
K imse, onun ne Joao Kravfort, 
ne de başka bir yıldız hakkında 
küçük bir tenkitte bulunduğunu 

duymamıştır. Böyle dedikodulara 
düşmiyecek kadar zekidir, ve 
bunları ihmal etmesi, kendisine 
büyük bir hanımefendi vaziyetini 
temin eder. 

* * * 
1931 senesinde Normamn bir 

erkek çocuiu oldu. Norma, bu 
hadiıeyi şiddetle btkliyordu. Her 
kes arbk onun sahneden çeki
leceğini zannetmiıti. Zira, artık 
servet •e şeref, her şey onun 
önünde diz çökmüştü. "Boıan
mıı kadın,, isimli filmi münase
betile kendisine, Amerika, bü
yük sinema mükafatını vermişti. 
Sevilen bir zevce, mes'ut bir an· 
ne idi. 

Lahusalığında, Norma Fransızca 
ile lspanyolcaya çalışıyordu. Onun 
için zamanın büyük bir kıymeti 
vardı. Boş duramazdı. Ve o.ynı 

zamanda, kocasile doğurduktan 
sonra oynıyacağı filmin mevıu
unu mUnakaJa ediyordu. 

Bu film "Neş'eli olalım" fil
mi idi. Büyük bir muvaffakiyet 
kazandı ve bunu birçok ba9ka 
filmler takip etti. Bu eınada 

küçük lrving büyüyordu. 

* * * 
Norma, kendi işini kendi gör

mekle beraber, Feminist değil

dir, ve " Herşeyi bilirim ,, iddi
asında bulunan kadınlardan hoş
lanmaz. O, dalma, bir erkeğin 
nasihatlerinin lüzumuna kanidir. 

- lrving, benim hem kocam, 
der, hem de patronumdur. Her 
filmden sonra, tebrik veya ten
kitleri ondan beklerim. Çalışan, 
meşgul olan bir kadının, sadece 
ey işleri ile uğraşan bir kadın
dan daha ziyade akıllı, canlı ol
duğuna da samimiyetle kaniim. 
Fakat bir kadın, aile saadetini, 
katiyen iş şan ve şerefine feda 
etmemelidir. 

Şurası muhakkaktır ki Norma 
kocasını samimiyetle sever. Bu 
da bir mucizedir. Norma, man
tık ve kalp işlerini birleştirebil
miştir. 

Metro şirketinin imalit müdü
rünün mükellef odasında, sade 
bir çerçeve içinde, bir sinema 
yıldızının fotografı vardır, bu fo
toğrafın üstünde de: 
Karssı tarafından sevgillslne 
lttihafı yazılıdır. 
Bu fotograf, Norma'mn "sa

mimiyetle,, ve udastcasına,, ke
limelerinden başka bir kelime 
ittibaf ettiği yegane fotagrafhr. 

Norma'nm temiz, lekesiz bir 
mazisi vardır. Kimse ona hDcum 
edemez. Bir iaıeteciye: 

- Aiır bir mazisi olan kadın
ların kendilerine şerefli birer va
zıyet teminine muvaffak oluşla
rına hayranım, diyordu, mese li 
Joan Kravfort ve Liliyan Taş
man gibi. 

Muzip Norma, rakilerini med-

ederken bile onlara ince tarif 
lerde bulunmağı unutmıyor ... 

• • * 
Şimdi, Norma partiyi kaıa 

mıştır. Zengin ve meşhurd~ 
SeYdiği adamla eYlenmiştir; 

de çocuğu vardır. VücuduP 
biçims;zliklerine rağmen gıyci 
2üzeldir, sabır ve sebat ile b' 
günkü vaziyetini temin etmekt. 
mütevelJit bir saadet içindedi1 
Bir kadının arzu edebileceği b 
şeye maliktir. 

Her şeye mi? Acaba, mazisi 
hatırladıiı zaman küçük bir t 
essürün içinde şimşek gibi ç• 
tıgını duymaz mı? Onun kalbin 

mukabilinde biç bir şey beklenıP 
den ve bir delilik ant olarak b 
tarlatan bir nevi tath acı, gurur 
karışık şefkat, dostluğa yapılOI 
bir feragat hissinin bıraktı' 
elem izi, bütün hareketlerini k 
binin emirlerine değil de kaf 

sının makuliyetine uydurduğund 
doğan bir teessür yoktur. 
onun yegane eksikliğidir. Zir" 
dünyada acı bir hatıradan 
zel ne vardır? 

SON . 

Talebe Ucretlerlnd 
tenzilat yapılacak 
Maarif veka1etinden dün Ista 

buldaki hususi ve ecnebi me 
teplerine mektep ücretleri halr 
kmda bir tamim gönderilmiştif 

Bu tamimde ezcümle deni' 
yor ki: 

":\.ı..ml"hti !r:"n her tarafında hı\". 
tın ucuzlaması üzerine bılOrnum re• 
me~teplerde ki talebe ücretlerinde tcnt 
lAt yap1lm1~tır. Fakat hususi ve ecne 
mekteplerinde bu tenzil:lon icra edilıtı 
di ği görülduğünden bu mek teplerin cürt 
lcrindc de derhal nenzil~t icrası it 
zırndır. ,, 

Tamime göre her mektep yt 
pacağı tenzilatı teıbit edere~ 
süratle Maarif vekaletine bildi' 
recektir. Ve bu tenzilat Eylülde' 
itibaren tatbik edilecektir. 

Yeni yangın 
S6ndürme aletleri 

Belediye yeni icat edilen b~ 
nevi yangın söndürme aleti • 
mıya karar vermiştir. Bu al~t 
bava iie ateş arasında ayn b~ 
tabaka teşkil etmekte ve dab' 
seri ve pratik şekilde yangıııJ ~ 
söndürmekt ed ir. 

Bir kaçakçıhk maznunll 
beraet etti 

Evinde kaçak likör, şampaJJ~ 
ve saire bulunmaktan suçu ol• 
rak dokuzuncu ihtisas mahkell'~ 
s ine verilen Büyükçekmeceli Kt 
ri Efendinin muhakemesi dil' 
bitirilm iştir. . 

Dinlenen şahitler ve elde ed~ 
len deliller neticesinde bu İÇ~ ~ 
)erin, gölde avlanmak üı , 
Çekmeceye gelen ve evine "'~ 
safir olan seyyahlar tarafırıd• 
bırakıldığı tesbit olunduğund•"' 
maznun Kadri Efendinin ber•' 
tine karar verilmiştir. 

··' Amerika ile Yunanistan .,. 

da takas ar' 
Aldığımız ma:umata g •' 

Amerikalı ik! mühim sermayed il' 
gurupla Yunanistan arasında b J' 
yük bir takas muamelesi yaP 
mıştır. 

Buna nazaran Amerikalı ~ 
rup Yunanistana 250 milyon:.,,, 
buğday ibroç edecek ve b 
mukabil tütün alacaktır. 



t iktısadi görüşler 
• 

lzmir köylüleri reffaha 
l l 

1 

kavuşmak üzere 
Valf muavini Fazlı Bey gördüğü 

hayırlı faaliyeti anlatıyor 
Vali muavını Fazlı Bey 
Çeııierde iz mire gitmiş 
~ evvelki gün şehrimize dön

. ii. Birinci umumi müfet
. Uk baş müfavirliğine tayin e
tıı Fazlı Bey bir müddet daha 
htiınizde kaldıktan ıonra yeni 
ki~esi olan Diyarıbekire gide
tir. 
tazlı Bey lzmirde bu!unduğu 
. ddet zarfında sade dinlenme
' tetkikat da yapmıştır. 
.ra21ı Bey bu tetkiklerini, dün 

muharririmize şöyle anlat
tır: 

' lzmiri üç buçuk seneden 

m • • "" * {.. '"' '"" 

' 

Fazla B. 
· g~rmemişmtim, bu defa ora
kaldığım kısa zamandan isti

de ederek mülbakattan birçok rını artırmış ve amele yevmiyesini 
tleri hassaten bu en büyük mutedil bir mıkdara indirmek 
•at mmtal<amızın çalışkan suretile istihsal masraflarının kü-

Ylülerini gördüm. Kendilerile 
•kından tem~s ettim. Vali Pş. 
ili ref akatlcrinde götürmek 

ı,. etile liitufkarhk iÖslerdiler. 
'CSylerde benim gördüğüme naza· 
il köylümüz ııkıntıdan kurtulma 
e refaha kavuşma arfesindedir. 

çalışkan çiftçiler hiç şüphesiz 
halli hükumetin de müessir 

adile 54 tane kredi koopera
teşkil etmişlerdir. Bunlarm 

l'IJJayeleri mecoıuu l ,5 milyon 
•dır. 
kooperatifler namına ziraat 
llkasından temin olunan itibar
birJikte kredi miktarı 3,5 mil-

il liraya baliğ oluyor. Köylü 
di hiısesine mukabil faiz alma 
bankaya faiz ödeme arasında 

aa yapılınca muhtac oldutu pa
~I )"llzde 7,5 gibi çok ehven bir 
•ı mukabilinde temin edebiliyor. 

suretle ağır faizlerle para 
aktan ve borçtan kurtulmuf· 

• lzmir mıntakaımda her ıene 
llıevsimde amele buhranı yü-

llden amele yevmiyesi ve do
Yıaile ist ıhsal masrafları yükse
Ordu. Küçük müıtahsıllar da 
Yülderi gibi işlerini ameleye 
'Ptırmak suretile kendileri aile 

ldile beraber işsiz kalmayı 
. mallarınm iradmdan geçinme
.. ltrcih ediyorlardı. 
timdi kendi işlerini kendi 
tlderile başarıyorlar. Bağla-

~· tarlalarını çoluk ve çocukla
' imara çalışıyorlar. Bu vaziyet 
•at işlerindeki el, kol mıkda-

çülmesine yaramıştır. 
lstibsalin iki mühim rüknü olan 

el emeğinin bu şekilde ve kredi 
meıeleıinin yukarıda söylediğim 
gibi kooperatifler sayesinde hal
ledilmesinden lımir havalisi çift
çileri refaha doğru en büyük 
adımı atmışlardır köylüler ucuza 
mal almakla beraber krediyi sui
istimal etmemektedir. Köyün bi
rinde vali paşa l<0operatif rei-
sinden neden ikrazat yapılmadı
ğını sordu hükikatı en iyi anla
mış olan zeki köylü derhal ce 
vap verdi: 
Paşam biz kükürtümüzü, gök 

taşımızı, yağ peynir ihtiyacımızı, 
artık temin etti~. Şimdi yapıla
cak ikrazat mutlaka israf yolla
rına gider buna mahal kalmamak 
için şimdilik kestim. Mahsulü 
toplayacağımız zaman ihtiyaç ha
sıl olunca gene başlarız,, dedi. 

Kendi sahiplerinin elinde öz 
evlit muamelesi görerek imar 
edilen bağ ve bahçelerin sahip
lerine borçlu şükranı edaya hazır 
oldukları görülmektedir. Çünkü 
bu sene mahsuller de bereketli
dir. Aklama köylüler para kaza
nınca mutlaka lüzumlu lüzumsuz 
yerlere sarfetmek ıuretile gene
sıkınhya düşecekleri gelmişti 

Bu düşüncemi izhar ile nasi
hat etmek için ben ağzımı aç
madan onlar söylediler. "Fakat 
bu yıl elimize geçecek parayı 

israf etmemek için ant içtik. Bu 
paranın fazlasını bankaya verip 

-
l'etrlka X 
lto.: 10 X Boz Navar ~

Yazan: 
~lm. Rube · 

j:ınski 

a.. lokantaların ehemmiyeti 
''loıı olarak güzel Rus kızlan 
. rnalarında idi. Bu kızların 
~~rıktarı aileleri ihtililde mab-
~" . n asilzadelerdi. içlerinde kon-

ler, prenıesler de vardı. Bun
't .._ükellef ıüvare elbisesi gi-
1~r, mlişterileri zarafetle ka~ 
ederler. Smokinli garson-

~ . d 1çki emrederler, masalar a 
llt\lrlar, gönülleri isterse dan• 
b·trlerdi. Garıonlar eski Rus 
•titr· 'd' & .. 1 1 ı. 
0ıaı sahilinde yazlık Roz 
t' 

ııı açık havada bir dans 
Otı e <! '1 vardı. Buraya karadan 
fı::den g:dilirdi. Bahçenin 
~ INr tahta parmaklık 
~ 
'tınakhğın dıtarısında bir 
Qa açlar toplanır, içeride caz-

bandın ahengine vücudunu uy
durarak dans eden mesut zen
ginleri içleri hasetle dolu olarak 
seyrederlerdi. 

Beyaz örtü ile örtülmüş dar 
masalar üzerinde, gümüş takım
lan, billorlar, içinde altın Yaraklı 
boyunları dikilmiş şişeler duran 
gümüt kovalar görülürdü. 

Denizde bir kürek sedası bir 
kayıiın yanaştığını haber verin
ce, dilenciler tahta merdivenden 
çıkacakları yere koşarlardı. Oto
mobiller yolun çakıllarını ezerek 
dururdu. Bu otomobillerden ma· 
vi elbiıeler içerisinde türlü ko
kular dağıtan güzel kadınlar 
inerdi. Açlar, bir taraftan göz-
lerile, burunlarile bu kadınlara 
temellük ederler, bir taraftan 
beyaz caketli garsonların gümüt 

-- - ·- --- -- - - --- --- - . - ---- --·------ -~ ··-

Fenerbab~e kulUbtl 
MUeaalslera umumt bir top• 

. lanb yaptdar 
F enerbabçe kulübü müessisleri 

umumi bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda idare beyeti 

tarafından idare faaliyetine ve 
mali meselelere müteallik izahatı 
havi hazırlanan rapor okunarak 
tasvip edilmiştir. 

Bundan sonra stad mlldürlü
ğüne şimdiye kadar umumi kap
tanlığı ita etmekte olan Galip 
Bey tayin olunmuş, nizamname
nin heyeti idareye ait maddesi 
tadil olunarak aza adedi beıe 
çıkarılmıştır. Münhal üç azabğ'a 
da futbol kaptanı Zeki, Sait Sa
lihattin ve Hüsntl Beyler seçil
mişlerdir. 

ltalyan seyyahlar1 gıdlyorlar 
Birkaç gün eYvel şehrimize 

gelen Dante Alighieri cemiyeti
ne menıup ltalyan seyyahlan bu 
sabah ltalyan •apurile Pireye 
hareket edeceklerdir. Seyyahlar 
Ati nada birkaç gün kaldıktan_ 
sonra Brendiziye gideceklerdir. 

ltalyan seyyahlardan bir kısmı 
dün sabah Yalovaya ııtmişler, 
akşama dönmüşlerdir. Bir kıımı 
da öğleden sonra motörle Boia
ziçinde bir gezinti yapmıtlardır. 

ihtiyat saldıyacağız,, dediler. 
Bütün bu glSrdllklerim benim 

ümitlerimi kuvvetlendirdi. Köy
lüler boş vakitlerinde çahımak 
suretile el birliğiyle kendi mek
tep~erini inşa ediyorlar. Blltün 
vi .ayet dahilinde bu sene köy 
mektepleri beş yiize baliğ ola
caktır. Bu miktar biç şüphesiz 
iftiharla kayda llyıktır. Yollarda 
mütemadi tamirat teşkilltı sa-
yesinde viliyet yolları çok mun· 
tazam bir hal almışbr. Mütema
di tamirat teıkilAtını yoldan 
geçenlerden arzu edenler mu
rakabe etmek hakkına malik 
olduğu için bu teıkillt hiç dur
madan çab,ıyor. Arzu edenler 
kontrol defterlerini imıa ve 
ibraz ettiriyoralr. Bu usul aaye
sindedır ki yolda istirahat za· 
manı olan saat 12 den 13 buçu
ğa kadar bir buçuk saatlik 
zaman müstesna olmak tlzere 
iısiz oturur mütemadi tamirat 
amelcsine tesadnf o!unamaz. 

Bu yollardan baıka köyl6ler 
kendi köyleri için boş kaldıktan 
zamanlarda yaptıkları yolların 
mecmuu yüzlerce kilometreye 
çıkmaktadır. Viliyetin otomobil 
gidemiyecek köyleri kalmamıı 
gibidir. 

Hulasa, lzmir viliyetini ve 
mmtakasını her sahada mllımir 
faaliyetleriyle çok iyi bir refah 
devresine giriyor glSrdnm .. 

tabaklar üzerinde taııdıkları et• 
lerin kokusunu ciğerlerine sindi
rirlerdi. 

Nataıa bu bedbahtlara kartı 
merhamet duyardı. Roz Nuara 
her gidişinde en yakında olan
larına gizlice bir kaç kuruş da
ğıtırdı. 

Lokantada çalışan dostları Rus
lar da hazan blSyle cömertlikler 
yaparlardı. Ceplerindeki bütün 
parayı bu, yağlı kuru ellere dö
kerlerdi. 

Tagami barışmaları şerefine 
Nataşayı Roz Nuara götürdü. 

Natata fukaraya sadaka ve
rirken, Japonyalı, dostu ve mes
lekdaşı Bando ile 6nden girdi. 

Bar patrunu Kirtfeld hemen 
onları mütebeHİm bir taYırla 
karşıladı, önlerınde ejildi, ken
dilerini bir bot masaya ıötürdii. 
Nataşa evvela giderek danset
miyen dostlarile öpOştil. BunJar 
artistlerle garson kızlara ayrılan 

göıede idııer. Hepıi Nataıayı 
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zinoda oturuyorlardı. Muammer, o - Anlaşılıyordu ki, benden bir kom • 
muzlarını silkerek, şöyle söyledi: pliman bekliyordu. Fakat ben onun 

_ Ben ne düşünürsem, onu açıkça bt>klediği komplimanı yapacak yerde 
söylemek itiyadın dayım. Ne derlerse ulu orta cevap verdim: 
desinler. İçimdekini saklıyamam. - Affedersiniz, küçük hanım. Ç,o-

Sedat içini çekerek cevap vtrdi: rabınız yırtılmış. Yırtrk yer, siz yüril 
_ BeRce erkekler arasında konu- dük~e büyüyor, onu seyrediyorum. 

şurken insan doğruyu çekinmeden J Bu da hakarete uğramış gibi hain 
söyliyebilir. Fakat kadınlarla konu -1 hain yüzüme bakarak şu mukabelede 
şUTken mesele değişiyor. 1 bulundu: 

_ Ben, kadınlara karşı da dobra - Ya, öyle mi? .. Budala! 
* • • dobra söz söylerim. Onların da bunu 

tercih ettiklerine eminim. 
- Bırak ,birader. Bu sabah iki de 

fa kadınlara doğru söylemeyi tecrü
be ettim. Muzır olduğu neticesine var 
dım. 

- Anlat şunu bakalım. N:ısrl ol-
du? "' . . 

- Birinci defasında terziden çıkr
yordum. Caddeden dalgın dn!ırın gi
diyordum .• Önüm sıra genç bir kadm, 
sık adımlarla yürüyordu. Her ncfır.ı -
da YÜcudu sarsılıyor. sanki dans edi
yordu. Gözlerimi hu her tarafı başka 
bir ahenkle kımıld:yan vücuttan bir 
türlü ayıramıyordum. Bu yürüyüş o 
kadar tuhafıma gidiyordu ki, ~ayrı 

ihtiyari gülümsedim. 
Kadı:t, birdc:tb!re yüzür.ü b:ına çe

virdi, rnrdu: 
- D:ı!l:ı be:ti takip edecek misi -

nfz? •• Hareketinizin farkındayım .. Ne 
ye beni öy?e c!ikk:ı.~le süzüyorsunuz? 

Ona doğrusunu söyleyiverdim: 
- Efendim, yü rürlten dans eder 

gibi vücudunuzun her tarafı ı;;ar$ılt

yor da, tuhafıma rridiyor. Ondan böy 
le size bakıyorum. Fena bir muksa -
dım yok!. 

Kadın, hırçı:t bir tavırla mukabe
le etti: 

- Sayıtrsız ! Zaten erkeklerin hep 
si böyledir. Eğer sokak ortasmtla bir 
re1aletten çekinmesem. beş parmağı
m1 suratınızda dan~ettirirdim. Dansı 

işte o zaman görürdünüz! 
Kadın hu sözleri söyliyerek ve ba

na hakaretle bakarak, karşıki kaldı

nma geçti. 
* • • 

Uğradığım haksız muameleden şa
şırmıştım. Kadmın neden böyle ha -
reket etmiş olduğunu diişüniiyor -
dum. Bu sırada gözüme siyah içinde 
beyaz bir nokta ilişti. Zihnim bu nok
taya takıldı. Önümden giden genç 
bir kJZTn siyah ipek çorabının bir ta
rafı sökülmüş, çorabında kü~ük bir 
delik açılmıştı. 

Şimdi de onun peşi sıra yürüyor
dum. Gözümü çorab:n yırtık yerine 
dikmiş, bacak hareket ettikçe yırtık 

yerin nasıl genişlediğini ~eyrediyor -
dum. Galiba bu da öteki gibi bir ma· 
ğazanın aynalı kapısında beni far -
ketmiş olacak. Belki de kadınlar ar
kalarında olan hiten şeyleri, başları
nı çevirmeden görmek hasımsına ma· 
lik! 

Bir aralık kalabalık ara..~mdan 

geçiyorduk. Sarışın kız, dir~eğiyle 
beni dürttü ve tatlı bir tebesstimle 
sordu: 

- Deminden beri dikkatle beni sey 
rediyordunuz. Sebebini sorabilir mi-

severdi. O barda sekiz a-ün kal
mış, kimsenin ekmeiine zi van 
Yermemiş, kimsenin aşıkını elin-
den almamıştı. Bulunduğ'll kııa 

zaman içinde arkadaşları onun 
safdilliiine, halta bir az sers~m
liğine bükmetmiılerdi 

En iyi dostu Mura Lısl..a lsveç 
konıoloıhancıi katibi ile danse
diyordu. 

Nataşa onu çok güzel buluyor
du. Mura iri yarı, esmer, solgun 
bir kadındı. iri sarı, gözleri var
dı. O akşam arkasına mavi 
yıldızlarla bezenmiş si vah 
tül bir elbise giymişti. Pisti 
dolduran bir çok çiftler arasında 
onun kadar ahenkli danseden 
yoktu. Natafanm yanından ge
çerken ona gülilmsedi. 

Mora bugftn "Gece,. ismini 
verdiği elbiıes'ni giymiş, şu hal
de mutlaka birisini kandıracaictı. 
Elbet kandırıcağı şu Isveçli de
ğildi. O kandırmıya layık bir 
adam değildi. Na taşa düt ün dil : 

Sedat, başına gelen bu iki hadise
yi anlattıktan !'<>nra, boynunu büktiL 
Elini. masa üstündeki limonata bar
dağına uzatırken: 

- Jşte höyleI 
Dedi. Muammer, cevap verect>ktL 

Fakat, bu !'!ırada gazinoya tanr<lıkla
n şişman, ağır başlı bir zat girmiştL 
Onlara doğru geliyordu. ikisi de a~ 
yağa kalktrlnr. 

Bu m~vz.u etrafındaki konuşmala-
rı yarrm kaldı! 

Çamlıca mektebinde 
Veda mOsameresl 

Evvlki gün, Çamlıca kız orta 
mektebi son sınıf talebesi, ders 
sen~sinin sonu münzsscbetile par
Jak bir müsamere V'1miştir. Se· 
ne içinde talebenin kendi ara-
larında tertip ett:ği eğlencelerden 
s~çilrne numaralarla yapılan bu 
mütamere tamamen çocuk ru-
huna uy~n, iddiasız, aamimi ve 
mütenevvidi. 

Dans'ar, temsiller, musiki par
çaları ile zeng nleşen bu müsa· 
merede ismet Pş. nm refikalan 
Haoımefendi de bul unmuşJar Ye 
eserlerinden dolayı talebeyi ve 
mektep idaresini takdir etmiş· 
Jerdir. 

Geçen seneki müsamere vesi
lesile de kaydettiğimiz veçbile 
Çamlıca mektebi mevkii itibarile 
mühim bir kız mektebi olmak 
evsafını haiz bir vaziyettedir. 
Yüz on iki talebeyi sinesinde 
yetiıtiren bu kıymetli feyiz mn
essesesinin kadrosu na bir kaç 
muallim illvesi suretile oraaının 
liseye kalbi hem mekteplerine 
ailevi bir duygu ile bağlı olan 
çocukları sevindirecek, hem de 
orasının fyzini daha şamil bir 
bale getireceldir. 

Çimento fabrikalarımız 
imalltını ıslah ediyorlar 
Ze)tin Burnund:ı kAin "Türı< Çimer.-

tosu ve Kireci Anonim Şirhti., tabrik::sı 
ve Oııric:ı ve ~:~k ih isar'da Hin •·Aslan 
.,.c f.~kih isar Müttehit Çimenro \'e Su 
l\ireci Fabrikaları Anonim Şirketi,. fab
rik:ala ı ı 

''S ü P E R A S L A N,, 
namilc bilhassa çabuk ı:ısallup eden ve 
,.ü ~ek bir mukavrmeıi haiz olan bir 
;,SCPF:RSlt\lAN,, izhu etmişlerdir. 

Teşebbümı lnşaiyelerindc maliyet 
fiatlarının mühim bir nispette tenezzülünü 
temin eden k5UPF:R ASLAN,. ın mi· 
marlar, müteahhitler ve inşaat mühendis· 
!eri tarafından hüsnü · kabul ve takdir 
~örecep;ini kııvi \'en ümit rtrnekteyiz. 

- Hayır dans ettiii adam 
olmıyacak. Bu ad am batkası bu· 
lunamıyınca dan• edilen bir a• 
damdır. Evet o:ıu kandırmak iste
miyor. Acaba kimi kandıracak. 
Yalnız kalsın da sorayım. 

Orada Şura, Nina, Raya, Lüb
ka, Kontes Gorle çki, Lola, Ro
zin, Sika vardı. Bunların ümidi 
uir lr.giliz lordu veya Amerikalı 
bir milyardere çatmaktı. Bir çok 
Rus kadınları böyle birer zengin 
varmış, uzaklara gitmişlerdi . 

Nataıa iki Japonyalı müşteri 
ara sına oturmuştu. Şurada müş

teri olarak oturabildiğine sevi
niyordu. Gidip iki iskemle üze• 
rine kıvrılmıyacak, kimıe onu 
sarsaklıyarak : 

- EmziLI Kalk bakalım. Hirt· 
feld kııdı. Seni istiyor! 

Diye bağırmıyacaktı. 
O bayata muhakkak ahıa· 

nıayacaktı. O göz kırparak müş• 
terilerin ayaklarına basmaktan 
baıka ne yapabilirdi? 

(Bitmedll 
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a kattan !iibaret olup birinci kat: bir 
-v "KITın ~ Emnı·yet Sandıg~ 1 Emlak .M,..üzayedesi yüz ar~ın arsa üzerinde kiırgİY' üç 

f7 ' k ı antre, bir ta,hk, ilü oda, bir m~t· n..üçük ilanları Kat i arar ı anı t:~ib~:1~a~~· ::ı~:·bta.:Etb;: ki: ~IO defası yüz kuruştur ____ Arttırma !\Tuhamml'n Hesap !\Jcrhunatın cin.~ ve .nc\"ile Borçlunun ler, bir şahnıt üçüncü knt bir ao • 
Para yahut her nevi eşya

lfükoınet memuruna kefalede yahut ipo
tekte verilir. Saat 9 • 12 arasında müra
b'-t lstanbul Rıhçekıpı dördüncü Vakıf 
~ııı at 29. 

iş auyorum - Ali bir mektep
ten rnczunum. Vesikam me,·cuttur. Is
taııbulda (irkctlcr ve müesseseler nez
dinde ve}~a taşrada tüccar katipliği, ka
ıfrcrJik \'e buna mümasil bir vızire an
t0ruın. Istiyenlerin Kandilli postahanesl 
Posta kutusu num;ıra IO !\ezihe adresine 
!•~aıaları. tS026) 

Satıhk arsa - Kınalıadada Mu· 
radiyc mahulleslnde deniz ktnarı 2000 
ltşına karip 26 numaralı arsa sınlıktır. 1 

~asıınpaşa deniz matbaası se,·k memuru 
lialiı Beye müracaat. 
'--=-_:_~~~~~~~~-

1< f r ah k hane - Kadık öy Rasim 
Pa~a ci\':ı.tında Recai zade Ekreın Bey 
Sokağında 72 numaralı beş oda, elek
ll'i~, terko~u ola:t hane <'h\·en bir fiıtlc 
liraya vcı itecektir. Talipler L:arşısındaki 
bakkal !\farko dendiye müracaat. 

iş ocaoı 
4 1 {er sınıf işsizlere iş ve istiyenle

ft işçi \'erilir. 

4 iş ocağını ortak alınır, Sirkeci 
~i caddesi telefon ~J495 

l(frahk - Maçka'da Naı manlı a
~lrtrnanında beş odalı bir daire azimt't 
hascbile mutedil fiıtla kiralıktır. Sıcak 
111

• cl~ktrik, aaz teslıatı \'ardır. Kapıcıya 
l!ıtirac.ut. 

" .' 1 illllli IB~;~~B ı lli~~ 
~ah keme ve icra ilin Jar1 f 
lstanbul As iye mahkemeıı 3 

6ncij hukuk dairesinden : 
~l ıdam htelyın i tarafınd:ın flcşi ı.. 

~Ha Kaptan l bnı him ağa mııh:l l esinde 
~ılise so · ııg ı nda ~B No lu hanede mu
lfıtı l\irilos efendi aleyhine açılan tlava
dar, dola\' ı mahkemeden sadır 0 1an \C 

~. ~1 ni~ 132 ve 134 üncü mıdJcl erine 
'e~fıkan tarafeynin bo~anmalanna müte
d~ ir bulunan 24 ;\Ja\'ıs 932 tarih \'C 429 
'\o lu ildmın lk:ım:;cAhı meçhul bulu· 
lıııı l\irilos cfendive ilılnen tebliğııt ten
sip edilmiş oldu~ndan tebliğ makamına 
k•iın olmak üzere il~m eur••tinln rnıh
~Cttıe dh:ın h:ıncsine talik edildiği il~ 
~lO~JJ~~~~~~~~-

lstan l u ı ikinci ticaret mabke· 
lıltain:!en : 

Al;ıcak l ı Tcofır:ıs cos er. niil Aksarar
~ Mesih paş:ı mahr llcs:nuc Musc:ı fa 
trnaı paşa caddesinde 6 No. lu apar tı
~nın 3 cü !.:atında sakin Hur~al ı Izzet 

bedeli 
120 

130 

250 

125 

103 

Yden ılıcağı olan 4500 liranın tahsili 
lı.kkında ik:ım~ eylediği dava ilzt:rine 
~lllllaileyhin i k:ımctgAhının meçhuliyctine 
lfi llacn d:ıv:ı ıırıuhall suretinin tebliğ . e: 
~l~Olediği mlib:ış: r ve mahallC'Si be! ~tı 
~ ti!ariyl'Sİ tarafından tebliğ ilmühaberıne 
~tlilen mcşruh:ıtt:ın anlaşılm:ıkla 25 1;ün 
~ Uctdetle ilin en tebliğııt fer nsına ve yev-

3000 

l tahkikatın 30 Jla z:r:ın 932 Perşenbe 
~t 14 de talikine tahkikat hıki·m·li~in~c 
'il lr vcrllmiş ve dan arzuhalının hır 
'tttllc yazılan du·eti) e varakası mah· 
lttttıc divanhanesine talik cdildıği gibi 
~ bkğ makamıma kaim olmak üzere key
~zete ilede ilAn olunur. (30i0) 

lıparta icra dairesinden : 
t lspırtanın doğancı mahallesinden ' 
~Qılr oğullanııd:ın Mehmet Ali o~lu 
~ 11'~faya aıa masraf 31510 l.uru~:ı borç 
~t lılahalleyi mczktlrdan biraderi Emir 
~llarından l\tehmet Ali ot;lu Mehme-
~ llı•h&l ikameti meçhul bulunduğu 
~Yttj lbtiyırl)·enin ve zabıtanın tahkika-
t<! cltn anlaoılmakla ödeme emri tebliğ 
~ 11eınernış olduğundan llinen tebliğatın:ı 
f~r \'crilmek!e 30. 5. 932 tarihi~de~ 
'tr •ren kırk beş gün zarrında daıreyı 
ttb'~a rnürııcaat etmesi aksi takdirde 
!l!Jlıbt ifa edilmiş n:ızarile muamele ifa 
~i!An olunur. 

Sekizinci icra memurlufundao: 
~, Bir borçdan dolayı mahcuz \ "C para
~t Çc\'rlltne:ıi mukarrer Sinema roakinası 
tıı ••nda!ye vesaire 8 '5·932 Çarşıımba 
~a~U saat ı 6 dan 18 ze kadar Beyoğ 
~!; lstiklAl caddesinde Surye çarşısı 
'- •nde Sıntırıl sincmuında açık arttır
\ı ~lltctiJc aatılıcağından taliplerin ye\·
hbl c laıt meıkürde mıhalinde hazır 
tıjb 1111•c:ılt memurine mürıcaatları-1.!!n 
~t~7~ • 

700 

250 

kıymeti L\o rne\'ki ve muştemı !Mı ismi fa bir hala, üç oda, bir balkon, e•' 
17 25 6415 Osküdarda Rumimehmetpaşa ma- lektrik terkos tertibatını ve yüz 

3263 

hallesinde Medreoe aokağm • yirmi artm bahçeyi havi bir hane· T k lıl, 
·da eski 13 yeni 2 numara" nin tamamı. M~. ·~ _u 
Ilı yüz elli artın a.rsa üze~inde ah.· l 20 2382 8780 y enibahçede, Mollaşeref mah:"l-
§ap iki katta yedı o~a hır sofa hır lesinde, Hayrettinpaşa caddesın: 
mutfak bir antre, bır bodrum. ha- de, eski 28. 28 Mü. 28 Mü. yem 
ricten :ııethal, ikinci k~ttan iti .: 29 _ 1, 42, 44, 46 - 1 numara .. 
b~ren, şahniı vardır. Çı~ento. do lı doksan beş arım arsa üzer~n.de 
teli ev altı, bir kuyu ve yuz ellı ar kargir iki icattan ibaret .olup hır~n: 
§ID bahçeyi havi kapla?1aları ta - Ahmet ci kat, çini bir antre, bı~ sof:ı,. ık! 
mire muhtaç bir hanenın tamamı. Hamdi B oda bir mutfak bir hala, ıkıncı ı 

611 Osküdarda Kısıklı m~hallcsin : kat,' üç oda, bir s~fa, ü_ç ~Ü,.; otuz . 
de Alemdağı caddesınde cskı dört arşın, bahçeyı havı bır hane· . F 
9 Mü. 9 Mü. ve yeni 11-, 11- 2 nin tama.mı. (bodrum ve kuyuŞerıfe. at- ı 
numaralı yüz arşın arsa üzerin~e. vardır. Harici sıvasızdır.) maMelıha Hı 
kısmen kargir kısmen ahşap ıkı 350 3815 778 Tav,antatında, Katipsinnn ma • 
buçuk kattan ib~ret olup birinci hallesinde, Daltabançeşmesi so • 
kat: zemini karsömen döıeli taş " ka<7rnda eski 2 Mü yeni 2 numara· 
Irk iki oda, bir hala, bit mutfak, lı ;üz on iki artın arsa üzerinde 
bir' kömürlük, bir bodı:um, ikinci bir buçuk katı kargir bir katı ah ·' 
kat: bir sofa, üç oda, hır hala, ve tap olmak üzere iki buçuk katta . 
kırk arşın arsa üzerind~ ~nü ~a " bet oda, bir sofa, bir ta~lık, bir . 
meknnlı tahta kepeneklı hır cluk .. çıkma. bir mutfak odun ve kömürSeyyıt Meh-/ 
kan ve beş yüz kırk üç a~şın hah- )ük, elektrik, terkos havagr.zi ter -m~t ve S~y~ 

.çeyi havi maadükkan hır hane • Saim B. 'tibatmı ve seksen sekiz ar§ın hah- vıt Tahır 
nin tamamı. çeyi havi bir hanenin tamamı. Ef. ler/ 

3600 5909 Beyoğlunda Kamerhatun ma • 200 1360 4920 Unkapanında, Yavuzersinan ma-
•allesinde Abanus aokağında 14 hnlleainde, Sığırcılar elyevm Ka· 

2420 

1890 

4680 

3340 

numaralı seksen heı ar§ın arsa ü • 1!ancılar sokağında eski 67 yeni 
zerinde haricen lcargir ve dahi • 3 numaralı otuz dört ar~ın arsa ü· 
len ahşap üç kattan ibaret olup bi- zerinde iki kattan ibaret zemini 
rinci kat bir mer.mer taşlık; bir toprak önü us~or kepenekli üze .. 
mutfak. üc kömürlük bir hala, as rinde bir od::ı ve bir bozuk ha!a . 
ma katta: - bir aofa, bir oda ikinci mahallini havi bir dükkanın ta -F atmaRefıa kat: iki oda, bir sofa, bir kiler, 
bir hala, bir çıkma, üçüncü kat: 
iki oda, bir sofa, iki yük, bir çık .. 
ma, elektrik ve terkos tertibatı, 
bir kuyu, bir sarınç ve yirmi beş 

mamı. 

er~m bahceyi havi bir hanenin ta· 
- Bealrik H. 

622 l Üsküdarda Kazasker Ahmet e .. 
fendi mahallesinde, Sah soka • 
ğında eski 19 ve yeni 31 numara· 
h yüz kırk arşın arsa üzerinde, 
ahşap üç kattan ibaret olup birin· 
ci kat: bir -malta taşlık, bir mut • 
fak, bir oda, b ir kömürlük , bir 
hala, asma kat: bir oda, ve döşe .. 
mesi yok bir oda mahalli ikinci 
kat: üç oda, bir sofa, bir hala ü
çüncü kat: bir oda, şahn.s ve yiiz 
sel;sen ar~ın bahçe ile tulumbalı 
bir kuyuyu havi bir hanenin ta -
mamı. 

893'2 'T;-1 ·~1')~.m:ıda Hızırbey mahalle .. 
'5İ 11de · T avanlıceı>me sokağmda 
eski 5 Mü. yeni ·9 .. numaralı seksen 
beş arşın arsa üzerinde ahşap üç 
kattan ibaret olup birinci kat: iki 
tn~lık, bir oda, bir mutfak, tahtın
da bodrum, ikinci kat, iki odn, bir 
sofa, bir hain, üçüncü ke.t: iki oda, 
bir sofa, bir hala, bir §ahniş, elek 
tirik tertibatı bir kuyu ve otuz 
f:c~ a:~:n bahçeyi hnvi bir hanenin 
t - ::la.I::I, 

ô9J4 Fcyoğiunda Cihangir malıalle • 
r;j ve caddesinde, eski 3, 5 yeni 9 
numaralı yüz otuz be§ aı·~m hrsa 
üzerinde kô.rgir beş kattan iba • 
ret olup birinci kat zemini karsö .. 
men döşeli bir antre bir kapıcı o
dası, ve bir koridor üzerinde dört 
mağaza bir çamaşırhk (sabit ka • 
r:an iki tekne vardır) bir hala ve 
diğer dört katında dört dairesi C" 

lup her dairede dörder oda, birer 
koridor, birer mutfak, birer ter ~ 
mesifonlu banyo birer halli birer 

Mehmet 
Cemil Ef. 

Şemsettin 
ağa velrili 
Huriye H. 

· balkon, birinci kattan itibaren çık 
ına elektirik ve terkos tertibntı ve · 

1tahtında bir dükkanı ve on iki ar - Zih~~ bey 
1

§ın aralığı havi bir apartımanın vekılı He-
tamamı. rant Ef. 

8995 Galatada Kemankeş mustafa pa
§a mahallesinde Gümrük soka .. 
ğmda eski 62, 62 numaralı yeni 
42, 44 numaralı otuz altı ar§ın ar· 
ıa üzerinde kargir üç buçuk kat • 
tan ibaret olup (merdivenler nh • 
şaptır) birinci knt: bir dükkan 
tahtında bir bodrum, ikinci kat, 
bir sahanlık, bir oda, bir hala, ü
çüncü ka t: b ir sahanlık bir merdi
ven altı, bir oda, üzeri cini daraça 
bir oda, bir ocak mahalli. elektrik: 
ve terkos. tertibatını ve iki lmtta 

, çıkmayı havi odaları müştemil _ " 
·bir dükkanın tamamı. Mehmet Ef. 

,) 

4497 Beyoğlunda F criköy kısım 2 ma- · 
hallcsinde atık çifte cevizler ce·1 

dit Gürcü katolik kilisesi solca2ın· 

r 

~I 

400 

2700 

60 

680 

300 

3625 

25450 

940 

5920 

5975 

manu. 
8344 Kartalda nefsi kasabada lstas • 

yon caddesinde 44 - 22 numa • 
rah yüz yirmi ar§ın arsa üzerinde 
bir kat: Kargir iki kat ah~ap o! • 
mak üzere üç kattan ibaret olup 
birinci kat: h::ırici bir antre, kar .. 
ıömen dö~eli bir ev altı bir odn bir 
hala, bir mutfak, iki gu~ulhane bir 
tulumbalı mÜ§lerek kuyu, ikinci 1 

kat: bir sofa, üç oda, bir hain, ü • 
çüncü kat ,üç oda, bir sofa, iki şah 
nış (birinin üzerin balkondur) 
ve yirmi dokuz arşın bahçeyi havi İbrahim 
bir hanenin tamamı. Etem B. 

7879 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahal • 
lesinde Fener caddesinde e:;ki 14 
ve yeni 80, 80 numaralı iki yüz on 
arım araa üzerinde bir buçuk katı 
kirgir bir katı ahııap olmak ü • 
ıere iki buçuk katta on üç oda, 
(biri banyo odaındır) bir sofa, iki 
koridor, iki antre, (etrafı came • 
kanlı üzeri balkondur) mermer 
taşlık, bir mutfak ve 5eksen ar~m 
arsa üzerinde bir çamaşır .. 
lıklı, bir oda, (Elyevm mut .. 
fak haline konmuıtur.) yiız on 
artın ars:ı üzerinde bir a:sma so .. 
fa, iki oda, bir aTlu, bir ahırı mü§" 
temil selamlık dairesi ve beş dö • 
nüm beı yüz yirmi bir ar~ın e~çarı 
rnüsmire ve gayri müamireyi h~vi ' .,. 
bnhçe ve bahçede uf ak çapta ıste --; _ 
tü ler ve Laklı havuz üç kuvu ve Elenı. H. ve 

8"873 

8203 

7183 

iki sarınçı havi bir köşkün tama .. Y orıı Kala~ 
mı. fati Ef. 
Erenköyünde lçerenköy mahal
lesinde, Hamam sokağ'lnda eski ı 
39 ve yeni 61 numaralı yüz on ar\ 
.fın arsa üzerinde ahıap iki kattan , 
iharet olup birinci kat: çimento I 
bfr ev altı, diğer bir taılık, bir 
ntutf ak, bir hala, bir gusulhanc i• 
kinci kat: bir sofa, üç oda, bir 
çıkma, ve kırk arşın bahçeyi havi 
maaahll' 'bir hanenin tamamı. (ze· ib-rahim 
min kat kirgirdir.) Et~!D Ef. 

;' Y eıilköyde Şevketiye mahalle • 
sinde, Şevketiye bulvarı sokağın • 
\da 39, 39 numaralı yüz ~.ltmış ar· 
~tın arsa üzerinde ahfap uç katta 
sekiz oda, (ikisi çatı odasıdır) bir 
banyo, bir sofa, bir mutf~k bir an 
tre, iki kiler üç balkon hır tulum
balı kuyu bir sarınç, çama,ırlık, 
odunluk, kömü::-lük yirmi ar!m 
araa üzerinde camekanlı bir an • 
tre, bahçıvan odası, ve hin altı yüz 
altmıt ar§ın bahçeyi havi bir ha .. Afıfc H.~ 
nenin tamamı. 

Hocapa!adn eski Aziziyevezir is
kelesi caddesi ve yeni Abussuut 
caddesi eski 8 Mü. ve yeni 71 ,73 
numaralı seksen bet artın ana Ü• 
zerinde kirıir üç katta yedi oda., 
(odanın birinde yük vardır.) üç 
koridor,__i~i ta,Iık, bir mutfak ve 

(L6ttcn :sayfayı Çe\irl~ 
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~ Yıld rını terzıhanesi ! 
E§ 

Yeni postane sırasında Piyango müdirlyeti karşısındaki ; 
~ 
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·- Bilecik Rakısı .ı 
1 

Fabrika Ye sahibinin Bilecik gazozu ile hiç bir alakası 
olmadığı muhterem ahaliye ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

htanbul Belediyesinden: icra edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyatı dolayısile 6 6 932 tarihinden itibaren Eminönünde Yeni 
cami kemer sokağının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı buluna
cağı il•n olunur. (2456) 

mammm Yerli ve Avrupa kusma~larından kusursuz 

lsnıorlonıo emiseler 20 lirD~DO ~D~IDr 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı 1111•m•I 

1 LAN 

Erdoğan limitet t irketinin tasfiye me
murluğuna tayin ettiğimiz Kostantin Ve· 
lisaryos Efendiyi · şahsıma ait tasfiye me
murluğundan azlettiğimi eşhası saliienin 
de ma!Omu olmak üzere ilb eylerim. 

Ahmet Cemil bin Tahir 

Beyoğlu ikinci Noterliğine 
l\lüsteciren ikamet etmekte olduğum 

Eyüpte k..uru Ka,·ak mahallesi Bostan 
sokap;mda 11 No : lu hanede mevcut 
eşya larımı zevcem A zize 1 !anıma kati yen 
satmı ş ve al akamı kesmiş olduğumdan 

usulen il~nı nı rica ederim. 1 Haziran 932 
MezkOr hanede Cemal. 

Müdür-

BAKTERiYOLOG 
D~. ihsan Sami 
BAKTERlYOLOjl LABORATUVAR! 

Umum kan tahlildıı. Frengi noktaı 
nazarından (\VassermanKıhn teamülleri 
kan küreyvatı sayılması , tifo ve ısıtma 
hastalı klan teşhisi, idrar, balgam, ce
rahat, kazurat ve su tahlilatı, Ultra 
mikroskopi, husust aşılar istihzarı 
Kanda üre miktarının tayini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Oivanyolu'nda. 
Sultan i\1ahmut türbesi No, 189. Te· 

•-llllıllllml Jefon lst 20981 -mllliilld 

SEYRiSEFAiN 
Merkezi daresl Galata l.:öprü l ıaşı B 2623 

Su be t\, Sirkeci l\luhürd r zade 1 lan 22640 

Raspa mUnakasası 

idare vapurları raspası için 
açılan münakasada verilen 
fiatlar haddi itidalde görül

medığinden münakasa temdit 
edilm iştir. ihale 9. 6-932 saat 

16. Temin at maktuan 300 li
rad ır. 

Her üç şekildeki Krem Pertevi 
cilde olan menafii itibarile kış 
ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi : l\lehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

GÜVELERi ÖLDÜRÜNÜZ 
Yoksa gömle§lnlze varıncaya 

kadar bOtiln eı,yanızı yerler. 

iHırsız ve çapulcu olan bu haşarat bUtun elbi-
1 selerlnlzi yer ve delik deşik eder. Güvelerin 
her sene esvaplara lras ettikleri zarar 
rır, i lyonlarca liraya bal iğ olur. Bunun için 
~arlkll davranarak elbiselerinizi ve bilne
tfice kesenizi bunlardan koruyunuz. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı ~ ~ 
ıUr'atle ve kat'ı suretle öldürmek için en t"•ı.., 

; emin vasıta,_ bUtün dünyaca tanınmış olan ....:~ 
lFLIT'tir. Sarı renk ve siyah" çtzgili teneke Ol~....., ... 
: Uzorindeki _ aske~ . resmine dikkat ediniz. . ., ... ,, ....... , .. 
. .A. .1 

j Şayet mühürlü teneke üz rinde bu resini 

mevcut de§llse aldıQınız mal FLiT deAlld l r. 

) Umumi Deposu : J. BERT vo ŞÜREKASI lstanbul • Gnlata Voyvoda han 

Kilo 
180 000 koyun eti l bir şartnamede 
20.000 kuzu eti 

1 kap:ılı zarf 

Y eşilköyde Hava Makinis mek
tebi ihtiyacı için 23000 kilo ek
mek aleni münakasa ıuretile sa
tın alınacaktır. Münakasası 27 
Haziran 932 pazartesi ~ünü saat 
16 ya kadar Merkez Kumandan
lığı 1abn alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin şart
namesini görmek için komisyona 
müracaatları Ye iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (1) (2459) 

* * • 

70,000 sığır eti 
24.000 sığır eti ) bir şartnamedo 
1,500 koyun eti 

500 kuzu eti ) kapalı zarf 

30 ton şeker kapalı zarf usuJile 
satın alınacak tır. Münakasası 5 
haziran 932 pazar günü saat 

14,30 da Tophanede merkez kU' 
mandanlığı satın:ılma komisyo• 
nunda icra kılınacaktır. Taliple' 
rin şartnamesini görmek için kO' 
misyona müracaatları ve iştiri1' 
için ele şartnamesi veçhıle hazır' 
lıyacakları teklif mektuplarıo• 
ihale gününün muayyen vaktinde 

müıelsel numaralı ilmühaber aıU' 
idareleri merkez kumandanlığı- kabilinde komisyon riyaaetio' 

na merbut müeısesat ihtiyacı için vermeleri. . (269) (195;) 
~---------------------------------------------------------------------------_......: 
'~~------3_. ___ K_. ___ s_a_. ___ A_ı_. __ K_o_. __ d_a_n __________ ı 

K. O. ve birinci fırka kıt'at kabak ve semizotu münakasaY; 
hayvanab ihtiyacı için arpa ayrı çıkarıldığından ihalesi 25· 6-9.3 
ayrı şartnamelerle ve kapalı cumartesi saat 15 tedir. Taliple" 
zarfla münakasaya konmuştur. rin şartnameyi görmek istiyeO" 

't" ihalesi 6-6-9_,2 pazartesi günü Ierin de vakti muayyende lı1JJ1 

K. O. nunki saat 15 te ve fır- teki satın alma komisyonu0' 

kanınki saat 16 da komisyonu- müracaatları. (393) (2450) 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her 
gün ve münakasalarına iştirak 

edeceklerin de vaktı muayyende 
teminat ve teklifnamelerile ko
misyonumuza müracaatları. (297) 

{2040) 
* • • 

lımit'teki kıt' at için birinci 
teırın 932 gayesine kadar yevmi 
ihtiyacı nisbetinde kapalı zarf 
usulile yeşil büber, kırmızı do· 
_mate~~ b~m!a~p~tlıcan, f~~~ya, ~ 

* * • 1 

Birinci Kolordunun Afyoods1'i 
efradının bir senelik ihtiyacı ols; 
7,000 kilo sade yağı kapalı ıs 
usuliJe münakasaya konmuştut• 
Evsaf ve şeraiti komisyoııd~ 
mevcuttur. Taliplerin teoıİO~ 
akçelerile 30 Haziran 932 ts;~ 
binde perşembe günü saat , 
tedir. Taliplerin vakti muayye1', 
de birinci ko!ordu satın al~) 
ko~isyonuna mfiracaatları~ 


