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YARIN 
Çocuk ve· Geaçlik 

sayılalan 

Dünkü idman şenlikleri Hürriyet diyarına hicret 
kız ve erkek mektepliler büyük bir muvaffakıyetle 

idman hareketleri yaptılar ve alkıılandılar 
Maalesef saha dahilindeki intizam, saha haricinde yoktu 

llllfbr. 

1925 senesinde Amerikada ihtida 
eden 10 zenci şehrimizde ! 

Bunların reisi Ali Mehmet Ef. Amerika da 
in~ni ye müsavi muamele görmiyen bir 

çok yerlilerin Türkiyeye gelmek iste
diklerini söylüyor 

1.... ~tmleketimizde .6ç seneden 
~ muntazaman ıcra edilen 
~ tenliklerinin Oçllncliail 

1abah uat 10,S ta Takaim 
yumunda meydanı dolduran 

-----
on binlerce kifinin huzunında 
muvaffakiyetle yapdmıt ve yan· 
nın dinç ricutları, hareketlerde 

gaıterdikleri intizam ve kabili· 
yetten dolayı tiddetle alkıtlan· 

Altın Alfabe li vhası 

Bu mOnaae-
detle g6nderi· 
len davetiyeler-
de meruim Diln Şinay va· 
uatinin 10 ola· purile Amerika· 
rak teıbit edil· dan ıehrimize 
metine rığmen Amerika mlls· 
Stadyum kapı- IOmanlanndan 
lan daha uba· on kitilik bir 
hm yedi buçu- kafile ıelmittir. 
funda tehrin Bu on kiı:lik 
her tarafından mOalOman kafile 
akan akın gelen bq sene evve-
bir insan seli line kadar liıri~ 

ile dolmut Ye poliain mata- tiyan ve protia· 
zam bir tedbir almamuı yil· tandı. Bet sene
zOnden bazı kOçOk mllnaza· den beri mila· 
alar ve izdıhanılar olmUf, bu lilman olan bu 
meyanda bir çocuk bayılarak kafile azuının 
hasta revirine kaldınlmıt ve bu- baf1Dda, ıimdiki 
nun Ozerine gelenlere Stadyu- adı Ali Mehmet 

d k 
ub·k adı M. 

m~n .ya~~n ~ i kapıdan gi~e-
len baldırılm'ftir. Tertip heyetince Jemı Lomaks 
yalnız muallinılere ve gazete bulunuyor Ali 

h · 1 'l f 1 Mehmet bey, mu ~ır ~n e fototra çı arına Detroit Miçi • 
tabııı edılen .. hayı oruı ile aWmd ı ıanda Tlirkiye 

ar o mıylJll :ır doldurmut- himayei etf al 
tar. 

Hulha ıaha •aricinde tam cemiyetinin rei· 
b. b ki sidir. 
ır ozu uk glziiktlrkeıı dahil-

de ise muntaz... kıyafetlerile ıı::im~!r m~ 
to~ mekte~~-

!•r. tam b~ clddlJetle bqlanııca Mehmet beyle 
mtizar edıyorlardı. g6r0fmtlt ve bu 

Merasime tam on buçukta u· kafilenin tehri- Ali Mehmet B. ve zevcesi 

keri . bandonun çaldıiı lıtiklll misi niçin ziyaret ettiğini 
marııle baılandı Ye bandonun muttur· 
terenntımll ara11nda ortadaki bO· Ali Beyin anlabfına göre ken· 
yük sancak direğine ap ağır dili Amerikada ticaret ile met· 
f&lllı bayrağımız çekildi. guldll. 1925 senesinde Amerika 

Bundan ıonra lıveç beden iallm cemiyetinin teşvikile keıı
terbiyesi ili mektebinden mezun disi ve ailesi milslllman • olmuş, 
olan Nizam ettin Rifat B. kllnD· ondan ıonr a milalnmanlar ara· 
ye çıkarak fU nutku okudu: 11nda ve bir mllslnman memle-

sor- bir aile de kendisine refaket 
etmektedir. Bu ailenin bqında 
Ali Süleyman namında bir din
d&flmız vardır. Zevcesi ve oğul
lan ile gelen Ali Silleyman Bey 
de ihtida etmit bir Amerikala
dır. Onlar da TOrkiyede tevat· 
tun etmek arzusundadırlar. 

"Bugiln TOrkiye cOmhuriyet ketinde yqamak arzusu hasıl 
mekteplerinin Oçllnctı Jimnastik olmuı, onun için Amerikadaki 
ıenliklerini yapıyoruz. Türk genç- itlerini tasfiye ederek zevcesile 

P'ntn, Mohltar liği fikren, ahllken yO'uelmek birlikte memleketimize gelmittir. 
8 M l'turaşy IAvM ve !llln'atkArı [ Ahrmh 2 incü oayılıın,,dadır l Ayni arzuyu beoliyen diier 

Ali Mehmet Beyin muharriri
mize anlatbğına g6re kendileri 
gibi memleketimize gelmek ve 
yerleımek iıtiyen Amerikalı 
mOhtediJer pek çoktur. Hatta 
yakında Türkyeye elli ailenin 
muvasalab beklenmektedir. 

~b • nıecliai tarafından harf llfr!!i!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!ii, = V -
~e ~~ bir habrası olmak ı· tı•Ja" f ~utlu bı·r nikih 
de l'Qrk azı Hazretlerine üzerin-
~ il alfabesi albnla yazılmıı 
'-lftık vba takdim edildiğini yaz- Kibrit inhisarını alan 
' Bu~n. de .bu tarihi ha- grup hiJkdmete 1 $ mll-
di11ı reamını karilerimize tak- von dolar verecek 
ll.)I ediyoruz. Yanındaki, llv· 
~ aan'atkirdır. Ankara, 23 (Telefon)- Mnı-

• tahberata nazaran kibrit inbi-
\t ~riyanın prp jesi sarına talip grupla hllkümet 

t\ah ~ill~n, 22 ( A.A) - Av- arasında itiW hasıl olmutJur. 
'-d ıttıb~dı?~ dahil olan Bri- inhisar grupa 10 sene mlid· 
~tGn proıeaının resmi metni detle verilecektir. Grup hllldi· 
t.,:_, Fransız maslahatgüzan mete evveli peıinen 15 milyon 
~'•diındd~n . hariciye nezaretine dolar verecek, aynca her sene 

e ılmışt·r. kazancından muayyen bir kıs-
""""1• .. 11ııııu1111,, ıuıı mını blikumete tevdi ede. • ~h;ii;""":l ~l!!c!!e!!k!!!tı'!! r.!!!!!!G!!!!!!r!!a!!f!!!z!!!eii!lp!!ll!!!ii!!!n!!!i!!!!!!!!!!l!!!J 

=_:_-_: Pemamboç, 22 (A.A) _ Tel-

lrrvrnetli romancımız 
Selcthattin Enisin 

siz telgraf istasyonu zeplinden 
\ şöyle bir telsiz almqtır. Saat 
(-__ - 9 da hattı üsfüvayı geçtik. Gece 

~l ve meraklı Pemamboc'a vasıl olacağız." 
romanı { . Pernamboc, 22 (A.A) _ Zep-

'9- i_~ lan saat 19,40 ta yere inmif ve 

~eb-...ı- bs1:ln
7
or 

1

i 20,15 te yolculannı boşaltmııbr. 
r 1.1.Ut y ... J Balon yann tekrar hareket 

ııuuııcı 11 .: d k . •ıı111ııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııııuıı 111111ıııııııii: e ece tır • 

.. Enelkı gtln AnKaraaa me• ut Dır nıkAn mercaaıhu )ilpılarak bu
y~~ ~azinin manevi kerimesi Rukiye Hanım a genç zabitanımızdan 
bırıncı mlilizım HDsnü Beyin nikihlandıklannı yazm••tık A k 
f t • f h b' . . ' "T • n ara ~ ogra. mu a ırı~ız bu mea ut toplantıda çekilen bir foLoğrafı 

gonderdi. Memnunıyetle dercediyoruz. 

Ali Mehmet 8. Miçigandaki 
Tilrk bimayei etfal cemiyeti ıu· 
besinin çok iyi çalaşbğını ve 
Ankaradaki Himayei etfal mer
kezine mühim yardımlarda bu
lunduğunu söylliyor. Bilihare bu 
yardımlann tafsilibnı da vermek 
mümkün olacaktır. 

Muharririmiz Ali Mehmet Be
yin niçin bıristiyanhğı bırakarak 
İslamiyete girdiğini sormuş, Ali 
B. şu cevabı vermiştir : 

" - Otuz sekiz sene hıristi
yan yaşadığım halde hu İitivan• 
lığın akidelerine akıl erdır~me· 
dim. Müsliimanhğın saf ve ber· 
r ık akdeleri böyle değıldir. Bun-

,, .. ,,,ıııııı11ıı11111ııııı1u11ıııııı1111111ıııııı11,,1111ııııı1111ıııı•••ııı111111ıf 
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içki düşmanları 
Dün b'r dt-niz gezintis'I 

ya pt ı!a r 
Dün içki düşmanları cemiye- ı' 

tinin " Y c~il hilal ,, günü idi. 
Bu münasebetle içki aleyhinde 1 
propagandeıla r yapılmış, içki 
aleyhinde makaleler neşredilmiş, 
sinemalarda içkinin tahribatını 
gösteriı filimler gösterılmiştir. 

Diln bunlardan maada bir de 
vapur tenezzühü yapılmıştır. 

Vapur sabahleyin Köprüden 
birçok içki düşmanlarını hamilen 
Kalkmış, Adalara gitm "ş, Marma· 
rada bir tenezzühü mütcakıp Bo
ğaza çıkıln.ış ve akşam saat 9da 
döoülmüşt ,r. 

Vapurda dansediJmiş, bol bol 
soğuk su ve ayran içilmiştir. -
lngiliz balonu 
Londra, 22 (A.A) - R 100 

kabilı sevk balonunun zarfı 
1 O metre tulün de hasarzede 
o'muş ise de balonun seyrü
seferine kat'iyyen halel gelme
mittir. Tecrübeler memnuniyet
banş neticeler vermiş ve saatte 
takriben 150 kilometre sürat 
elde edilmiştir . 

------
Bir Yunan motörü 

yakalandı 
İzmir, 23 - Gümrüğün Av

rupadan yeni getirdiği motör 
dün Denizgirerı mevkiinde bir 
kaçakçı Yunan motörü ile yarım 
saat süren bir müsademe yap
mıştır. Neticede motör yakalan-
ma~ ve içinde bir çuval tönbeki, 
cigara kiğıUarı, tabancalar 
yakalanmlfbr. 

lar derhal jneanın dimağında ve 
kalbınde yer ediyor. 

Müslümanlığı hıristiyanhğa 
tercih etmemizin diğer bir se
bebi, lslamiyetın bütün salik-
lerine tam bir hürriyet ve mü
sa vatr temin etmesidir. Müslü
manlık salikleri arasınd .ı ırk, 
renk farkı tanımadığı halde, 
bıristiyanhk bu gıbi taassuplar-
dan bili kurtulamamışbr. Onun 
için Amerikada bize kırmızı 
renkliyiz, diye tam manasile in-

. eani bir muamele gösterilme-
mektedir. Biz bu sebeplerden 
dolayı müslüman olduk ve müs
lümanlarla birlikte yaşamayı ter
cih ettik. ,, 

Ali Mehmet Bey, bütüu mem
leketinizi hürmetle selimladığını 
ıöylüyerek sözünü bitirdi. 

KITın TILCLlA,veTILIFO~ 1 
IS§~~~~~~~~~~HAlallllLlllll~ 

Hacılar ateş içinde -Ciddede Asya vapuru yandı 
Alevler arasında dua eden t 1:2 Hint hacısından 

haber Yoktur 
Cidde, 23 ( A.A) - Asya v vapurunda zuhur eden dünkü 

yangında pek feci sahnelere şahit olunmı1ıtur. Limanda bulunan 
bütün vapurların 20 ye baliğ olan tahlisiye sandalları vak'a ma
halline giderek 950 yolcuyu kurtarıp almtılardır. Geminin kaptanı 
alevler içeri5inde dua etmekte olan bir takım hacıların bu elim 
vaziyetlerinin arz etmekte olduiu harikulade manzarayı tasvir 
etmektedir. Aıya gemisi, hili ateıler içindedir. Ve yanına yak
laşmak ihtimali yoktur. 

Paris, 23 ( A.A ) - Asya vapurunun tayfasının kurtu1muf 
olduğu haberi teeyyüt etmektedir. 112 hacı meydanda yoktur. 
Ateş, çanaklıkların ah,ap kısımlarını tahrip etmekte ve geminin 
ambarlarına doğru ilerlemektedir. Bu hacıların Hint müalilmanları 
olduğu söylenmektedir . 

Elıze önünde Annarnlılar 
----------

Kah r olsun reisi cümhur diye 
bagırdılar 

Paris, 22 ( A. A ) - 60 kada Annamla ö(leden sonra Elize 
sarayı önünde nümayiş yapmış, • kahrolsun reisicümhur • diye 
bağırmışlar etrafı siyahla çevrilmiş bir bayrak açmışlar ve Y enbay 
vukuatını hatırlatan bir takım risaleler dağıtmıtlardır . Nümayiı
cilerden 12 kişi kadar tevkif edilmiş diğerleri dağılm1Jtır . 

Şeker meselesi 
l-J.iikıln1(;tçe bir teşek
kiil viicızda getirilmesi 

düşünülüyor 
Ankara, 23 (Telefon)-Mem

leketunizin şeker ihtiyacını tat· 
min için Sanayi ve Madin ve 
Ziraat bankalarile Şeker inhisarı 
ve hükümet tarafindan konula· 
cak muayyen nisbetlerdeki ser
maye ~le bir teıekkül vücuda 
getirilmesi düşünlilmektedir 

!Hu vaziyatte balen mevcut 
Alpullu ve U~ak şeker f abrikaln 
bu teşeld~ le mal olacaktar. 

Fransız akademisine 
veni azalar 

Paris, 23 ( A.A) - Fansız 
şair ve romancılarından Gbarlea 
Legoffiç ile gene muharrirlerden 
ve gazetecilerden Ghaumeix 
F ransaz akademisi azalığına 
intihap olunmutlardır. 

iktisat programı 
Batvekil Mecliste bu· 
nun tasvibi nokta&•n

dan itimat istiyecek 
Ankara 22 Telefon) - Meb·· 

uslarımız iJ<tisadi programı tet-
kik etmektedtrler. Program bü
tün esaslarile takarrilr ve tas
vib olunmaktadır. 

Ônümilıdeki hafta içinde Fır
ka gurubu toplanarak programı 
Fırkanın iktisadi programı ola 
rak mOzakere edecektir. 

Müteakiben Başvekilimiz, Mec
liste programın esasları hakkın
da beyanatta bulunacak, proı
ramın tasvibi noktasından hüku
metten itimat talep edecektir. 

l\1alta Başvekiline suikast 
Malta, 23 (A.A) - Bu sabah 

batvekil Lort lstriclind bir ta
banca at~ffne maruz kalmııttr. 
Ba~vekile bir şev olmamıştır . 

sağlam olursa o alet doğru iş
ler. Beşeriyetin bu, boıukluiu 
içinde l»en Duıl dom doiru bir 
adam olabilirim? Etrafın bozuk
luğundan ben bGıblıtlln biteeı-

10 milyon lira 
6 milyonu Zirctt, 4 milyonu 
Seneyi bankasına verilecek 

Ankara 23, (Telefon) - Bu 
sene bütçesinden Ziraat, Sanayi 
vo maadin bankalarına 10 milyon 
lira verilmesi mukarrerdir. Bu
nun 6 milyonun Ziraat, 4 mil
yonun Sanayi ve maadin banka
larına verilmesi dlltilnillmektedir. 

Ziraat bankasına verilecek o
lan para timdilik avans mahiye
tinde olup gelecek ıene serma
yesine iıive olunacaktır. 

Sanayi bankasına verilecek 
para ile sanayi erbabına imkan 
niıbetinde kredi yardımlara ya· 
pdacaktır. 

Zıraat bankası da çifçilere 
yMdım ıçın usullerini basit· 
leştirmel-. tedir. Bu husustaki li
yibaya göre köylülerle şehre in
meden köylerinde para verilmesi 
mnmkün alacaktır. - -
Kıbrıs tohumları 
Cenııp vilayellerin1izde 

ekilecek 
Ankara, 23 (T elefor.) - Ce

nup viliyetlerimizdeki hububat 
tohumlarının ıılabı ıususunda 
tedbirler alınmaktadır. Bu cüm
leden olarak buraları için hasa· 
rata daha mukavim ve haıera
tın zarar mevsiminden evvel 
yetiten Kıbrıı tohumları celp ve 
tevıı cdılccel<tır. 

Anıerikan tayyarecileri 
Ankara da 

Ankara, 23 (Telefon)- Ame· 
r lkan tayyarecileri bugün tehir 
Uzerinde uçuılar yaparak teza
hOrde bulundular. Y ann Türko· 
cağında tayyare cemiyeti tara· 
fın:fan tereflerine bir auvare ve• 
rilecektir. 

İngilizlerin beyaz kitabı 
Londra, 23 (A.A) - M. Mak

donalt, Mosley takririnin reddi 
huıuaunu temine muvaffak 
olmuştur. Maamafıh, liberal fır
kası muavenetle bulunmaktan 
imtina etmiştir. Hükumet, dün 
lnaili% - Mı11r meselesine dair 
bir beyaz k tap neşretmiştir. 

V AKı 1 ın tetrlkasn 180 
stlr kalmam ki... · 

Benim dotrulupm, itriliiim, 
mllfıitliğim, faıiletkirlıjım, ah· 
liklılıtım, ahllkıızlıjım birçok 
hayati sebeplerle alikadardır. 
Kendimi b6yle veya t6yle yapa· 
bilmekliiim biiıbiltlln kendi 
elimde d~iildir. · Ben hayatın 
rOzılrlarına, fırbnalanna, sıcak
lanna sopklarına büUln teıira· 
bna tal»iim ... Görmliyor musunuz 
bir ciıim hararette nuıl mlin
baııt burudette nasıl munkabiz 
oluyor.. Benim vOcudum de bu 
teeuOrlU maddelerden mabluic
tur •. 

lava börek yiyor. Hen komşula
nmı rahatsız edecek gürültüler
den çekinirken o,gramofon yay
garaıile mahalleyi inletiyor. Ben 
onun bahçesine ç<Sp atmatken o 
benimkine süprüntü döküyor ... 

Hep bu haksızlıklara sebep 
benim tahammülüm değil mi? 
onun bu kadar bol bulamat yi· 
yip içmesi benim kıt kanaat ge
çinmemden yani umumi maişe
timden alamadığım hissemi onun 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Za Eler şerirlere karşı kanu

n :.ın himayesine sığınmıya uğra
şırlar. Kanun fenalıkları imha 
edemez. Onların serbest faaliye
tine man~ olmıya çalışır ... 

Her cemiyette az çok karış
mış soysuzlar vardır. Soysuzlar 
hayatın, bünyevi, uzvi şeraitin
de inhirafa, zaafa ve marazi 
gayrı tabiiliklere uğramış olan
lardır. 

Tıbbi ve içtimai çarelerle te-
davilerine bak•lmazsa bunlar 
arasında izdivaç ederek dünyaya 
çocuk getirebilirler. Fakat nesil
den nesile doğanlar da maraziJık 
ve ölOm artar .. Doktor Morelin 
kavline göre dört nesilden 
ileri gidemiyerek ırk söner ... 

Doğanlar dan yaşayanlar da 
cemiyet için felaket tqkil ederler. 
Soysuszlann envaı vardır. 

Bunlardan birçoklar:ı rayn ta
biilikleri seçilir, seçilmez bir 
halde cemiyet içinde Alsan ya· 
şıyarak ve bazı vazifeler alarak 
türlü fenalık ve rahataııbklara 
sebep olurlar. 

Tıp mikyasları tam akıllı insan 
kaydedemiyorlar. Bu dünyada 
en rahatsız yaııyanlar niıbeten 
en akıllı farzolunanlanlır. 

Tedbirli, millihazab, durendit 
ve gaynn hukukuna riayetkir 
Y•tamak eğer akıllılık iıe bunlar 
patavatsızların, bir hiçten gale
yana gelenlerin, ardını önünü 
düşünmeden mühim itlere giri
şenlerin hasılı blltUn muvazene
sizlerin kabırlarına maruz kalan
lardır. Deli deliye uyar. Fakat 
akıllının ddi ile geçinmek mec• 
~ıriyetinde kalması ne felakettir. 

Bir makinenin bütün eczası 

Ben cemiyetin her menfaatine 
riayetkar, perhizkar, fedakar, 
saburlu, uslu akıllı, temkinli, a
lacağına vereceğine sağlam bir 
adam olayım ... Fakat komşum 

&yle değil ki ... Ben bayat paha-
hbgının zaruretine katlanarak 
ailece akşamı peynir ekmekle 
geçirirken o kuzu dolması, bak-

gasbetmesinden ileri gelmiyor 
mu? .. 

Evvelden rızkı maksuma 
Evvelden rızkı maksuma ina

nırdık. Şimdi Cenabı hakkın rı
zıkları hakça taksim etmediğinin 
artık farkına varıyoruz. Bu hak
sızlığa karşı kimden medet isti
yebiliriz? Toklardan mı? Fakat 
bu talep elindekinin yarısını ba· 
na ver demek gibi olmaz mı ? 
Talebini istimr ettirtecek bir 
kuvvete malik olmayan dilenci-

ye ne verirler?. 
Yoksullara daima tavsiye edi

len şey taha!Dmül ve kanaat fa
ziletidir. Fazilet ? O nasıl şey? 
Artık bunun müşterisi kalmadı. 

İdm a n şenhkl~ı) 
Ü ı tar alı 1 ı ı ı i ııayıf ömııJad r t 

için sıhhat ve kuvvetin en ~ 
him bir vasıta olduğunu bı· ~ 

d 
.. ,., .. 

Cümhuriyet evlatları ıs•P 
o tk A "f o çalıf 
rıaye ar ~e vaz eşınas , J(ıJf" 

kan, neşelı olmıya, vata~ın• ti~ 
tarmıya andetmiştir. Jırn11 .. 

·n s•· 
şenlıkleri bu yüksek gayenı 
mimi bir tezahürüdür. » -·· Nizamettin B. in nutku fi!iP' 
mn her k~şesine konan 1"ifİ' 
Radyo makinelerıle vazihen 

diliyordu. Nutku takiben .,e~ 
danda toplanan mektepliler I 
çit resmine başladılar. kl1 

Sırasile önce Kandilli, Er~ fi 
Çamlıca, İstanbul kız liseli it 
kız muallim, lstanbul, Nifd1; 
Eyip, Kadıköy, kız orta .. 
tepleri temiz kıyafetleri ve .., 
tazam adımlarla geçtiler.~ 
dan sonra erkekler, bu meY' 

Feyziiti, lstiklil, Kabataf, ~ 
tasaray liseleri, Ameli 
yat, Davutpaşa, Gelenbevi, ş,I 
silmekitip talebeleri ayni •~ 
larla yürUyfirek sancağı ıell.,... 
dılar ve erkekler yerlerine J 
kilerek kızlar sahada kead ~ 
ne ayrılan yerlerde mua~ 
bir hat iizerine toplanıp b ,; 
hareketlerine baıladılar. Erk-' 

leri bile hskandıracak bir ~ 
vaffakiyetle devam eden 

mekteplilerin harekatı . a~i 
ve takdirler ara11oda yırm~ 
kika sUrdO. Bu meyanda ,_ 
bul orta mektebile Kadık61~ 
talebeleri umumun takdir ~ 
lannı celbettiler. Bundan f' · 
erkeK mektepn:ı ı '1ç .... 1 ••• -'İ 
ketleri yaptılar ve onlar da 
muvaffak olarak alkııland~...._ 

DohkU tenliklerde erke~ 
de, kızlann da çok mudi'"' 
olduklar1nı gördük. t 

Beden hareketlerine fasi' / 
hemmiyet vermek ve "Türk~ 
kuvvetli,, darbı m~eliDi ~ 
kuk ettirmek milli vazifel~ 
den sayılmak ıerek ki, 1 ti 
ıenliklerinde ıördn;nmas ı-' 
vaffakiyet bize bu huauat• 
Umit vermiftir. '-. 

Mekteplileri~ idman ~· ",dl 
!erinden sonra Çapadakı . b ~ 
terbiye kursu müdavimlerı ,pıt 
fmdan yapılan lsveç barek. 
le merasime nihayet verild'-

Alanı satanı yok .. kadim f~ 
ler eski nesiller tarafından ,, 
lanıla kullanıla aşmdmldılat~tf 
köhne faziletler şimdi k•.:,,. 
benzer birer mefhum old ~;1 

Esasından değişen f '~ ti 
bugünkü alim?d şekiller~...-'. 
renmek laıım. Ahlak nıo 'I' 
alışmayanlar elbı se modafl~~j( 
yamayanlar gibi kalabalık ::'1' 
de gözlere batan birer ,.,. 

olup kalu lar. #,,. 
Geçen asrın saf, fbıl dl ~ 

rem bir adamı şimdi d~~ .. 
gelse artık aramızda .zor Y-,~ 
zihniyetine uygun bır ~ 'I 
parasını emniyet edec:.ıı ~ 
Banka, batını dinlendire t l 
mesken, konuşacak bir do•~ ~ 
lenecek bir kadın, okuyac• 
kitap bulamaz... ~ 

Bir taraftan bir düziye 
1
:;/_ 

na uğraşılan bayat diğ~r.ıilif°': 
tan bir düziye ifsat ~ l,İ' 
Selih cihetinin galebesıPlb•1~ 
liyoruz. Lakin ne bot e .,P 
Bu ikisi arasında muvazell ,,, 
kabil olmıyor. lef 

Selaba lehdar iörünf"ti)'~· 
kendileı ini seyyieye be• eilflll ~ ,o 
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~-- · ·- · -- ~ Yeni anketimiz 

* b]i~Sl9811ftt(#J(d NE OKUYACAÖ:IZ? 

Dünkü Futbol ve Atletizm 
Beşiktaş F enerbahçe ile berabere kaldı 
İstanbulspor Vefayı ma.~hip etti •. Üşküd!lr Süleymani· 

Yeyi yenerek ikinci kume şampıyonlugunu kazandı 

Atletizm müsabakaları çok güzel oldu 
I>On fstanbulda mühim ve şa ---*~~ 

arnı dikkat Uç şpor hareketi 
~ du. Evveli sabahleyin stadyum
-s' mektepliler şenliği yapıldı. 

unun tafsilatını kısmı mahsusu-

ıııÔ~a yaıdık. 
~ gleden sonra Bebekte Ro

letj t kollej sahasmda büyük at
~ltl bayrammı seyrettik ve stad-

hırtıd b 'k' . .. bi . . a . irinci ve ı ı~cı. gume 
ti~ılenni tayin eden ıkı futbol 

lll•çı ile Vefa - lstanbulspor mü
i'bıkas~ oynandı. Bu itibarla 
~tnbul dün çok zengin bir spor 

llQ yaşamış oldu. 
Atletizm bayramı 

~evsimin ilk büyük atletizm 
Ilı .. 
Iİ&abakas1 Rober kollej ıaha-

•ıtıda şehrimizde mevcut Türk 
~ ecnebi bütün kıymetli atlet
ltirı iştirakile yapıldı. 

Evvelce de yazdığımız gibi 
~U~tıerimizin karşısına yabancı· 
hlrırı çıkması iddialı bir müsa
"'8 •k.a zemini hazırlamış oluyordu. 

U itibarla müsabakaların zaten 
ltıevcut olan ehemmiyet ve heye· 
t~ı bir kat daha artmı~tı. 

Saat iki buçuktu. Hemen hemen 
~ 10 ~ ı .. ı.., .. ~ı. ..... yırcı kalaLıalıgt 
0 ttünde yapılan müsabakalar çok 
llluntu:am ve heyeti umumiye
•ile çok güzel oldu. 

l Henüz mevsime yeni girilmiş 
~ lllası ve atletlerin daha form-
arırı1 'kr . b' 
ıiy t 1 ısap etmemış ır va-
ı.,~ le. ?ulunmaları bize bu ça
ları a lç.ın yeni Türkiye rekor~ 

Verırd' 
atlet} 1• Yalınız Amerikalı 
bir ikr 1 :o nıanialı ve disk gibi 
leker .ınusabakada henüz mem
l'ek ı~ızde tesadüf edilemeyen 
bak:o~ ara eriştiler. Fakat müsa
bu a arın bıraktığı intib~ busene 
tl,c:~hede pek eyi bir neticeler 
hat ~ınuzı, ve Türkiye rekorları 

esır.de y . . d v. 'kl'kl t6.. enı yenı, egışı ı er •ece". . . . . 
· · gınuzı ışaret edıyordu. 

Atletizm müsabakalarından ik.i intiba : Wu metre ıufictlen~ı·tTt. 
Kolytr 110 Maniaiıyı kazanırken 

Müsabakaların verdiği netice- yapılan . futbol maçları pek şa-
şudur: yanı dikkat neticeler verdi. Ev-

100 metre: 1 inci Semih veli ikinci kümeniıt şampiyonu 
Rekor: 11 2-5 saniye 2 ne\· tahakkuk ediyordu. Sonra İstan-

Mehmet Ali. 3 ünci.i - Enis. bulsporun Vefa ile yapacağı 
1500 metre: 1 - Karançopulos maç ayrı bir ehenımiyeti baiıdi. 

( R. 4,23 dakika ) 2 - Mehmet- ':' e nihaye~ F enerbahçe de Be-
3 Muhsin. ş1ktaşla lak maçlarının hemen 

110 manialı: 1 - Kolyer (R: hemen en mühinı maçını yapı-
( 151-5 saniye ). 2 - Todorof. yordu. Çünkü bu maçın Beşik· 
3- V est. taş tarafından kazamlnıası F e-

800 metre: 1 - Sadri (R: 2, 11 nerbahçenin şampiyonluğunu teh-
dakika ). 

2 • Sait, 3 - Agop. 
3000 metre: 1 - Mehmet (R: 

(10,0 4 - 5 dakika). 2 -Panakı. 3-
Muhsin. 

400 motre: 1 - Kolyer ( R: 
(51 3-5 saniye ) 2 - Todrof. 

3 - Kalyapulos. · 
200 matre : 1 - Mehmet Ali 

(R: 24 saniye). 
2 - Neyçaf. 
Gülle atma: 1 - Geys(R: 12,24 

metre) 2 - Konfalides 3 • Gan
çef. 

Yüksek atlama : 1 - Haydar 
(R:l,76 metre). 2 - Gançef. 

3 - Frankagis. 
Bir adım uzun atlama: 1 - Çe

moyiç (R: 6,43 metre) 2 - Bu
inof. 3 - Haydar. 

Futbol maçları 
Öğleden sonra sitadyomda 

DilnkD Beşiktaş - FenerbaJıc ... 
marrndan bir intiba 

likeye düşüren bir netice ola
caktı. 

Bir küşat resmi 
Maçlar ehemmiyeti nisbetinde 

heyecanlı geçti ve pek te ümit 
edilmiyen netiiler kac;>andı. 

Booaziçi gençler kulübünün kara sporlan 

928 d kzsmz dün acıldı 
f 

~"l e teşek-
~ d r-r""'r 

l'tı e en ve 
trk~ 

le b zı Bey
t ' . ltı Y·nde bu-
tı:ın A 

b ır. nadolu 
U()u.:a:· • 
ler k ı~.ı genç-
di ulubü tim-
tı1~'dka~ar yal
fJ enız spo-
ı, . 

llıek ııtigal et-
le id1• Ah' ,.~ . ı-

t~ tı teyeli ida
~!> a•an ı l~ 
~ra 

İl~ d Sporla'• ı 
e .. 

~'t ıştıgale Bo/aziçi Oençlu 
l:tıırı&.t verrniş ve dün futbol kıs
&~/n tesmi küşadı yapılmıştır. 
~~~tziçi kulübünün çok faal 
i İcl arı vardı. Resmi küşat saat 
ııis eb Beylerbey sahasında Şe
, ~ b andosunun istiklal marşı 
'!.. aşJamıştır. Topa ilk olarak 

ı J 3.? ~ k . . k l" f' · .. b- avunıçı u up ırması 
·S 5 

Yaşında Jerfi B. vurmuş 

kulübündeki /eiişat resmirıden bir bıtıua 
ve A • B takımları arasında ilk 
ekzersiz maçı baılamıştır. Neti
cede 2-5 A takımı galip gel
miştir. Maçı müteakip kulüp bi
nasında çay ziyafeti verilmiştir. 
Mahdut bir zamanda kuvvetli 
iki takım çıkarmıya muvaffak 
olan Boğaziçi kuLibünü tebrik 
ederiz. 

Evvela ilk olan Üsküdarla 
Süleymaniye k rşılaıtılar. 

İkinci kümenin hu iki muvaf
fak takımı küme fampiyonluğu 
için karşılaşıyorlardı. Maçı ka
zanan ikinci küme şampiyonu 
oluyor ve gaip etmeden ikieci· 
liği alıyorlar. 

Bu itibarle müsabaka alaka· 
darlarca çok haizi ehemmiyeti ve 
bu ehemmiyete yaraşan bir he· 
yecanla devam etti. Neticede 
Üsküdar (3) e Karşı (4) sa
yile galip gelerek birinciliğe la· 
yık olduğunu ispat etti. 

Günün ikinci mühim maçı 
İstanbul Spor - Vefa arasında oy· 
nandı. Birinci kümenin genç ta· 
kımı İstanbulSpor dUn çok canlı 
ve güzel bir oyunla Vefayı 3-1 
mağlup etti. Maçı Şerefettin B. 
idare etti. Vefa takımından bir 
iki c;yuncunun eksildıği farkolu· 
yordu. 

Müsabaka İstanbul sporun 
hücümile batladı. Onun haki
miyeti altında devam etti. Can· 

Okuma meyli azalmıştır ! -Bunu bir taraftan suor t ma.JJül.t.tı, diğer taratfan iç
timai eğlenceler dedi leri me~gulivetler Jcemiı

mişleı di:r. Fakat bu ba~kil memleketlerde de 
az, çok bövl~dir. HP-seıll. .... 

(Baş tarafı diill ii saJım.zcıa) 
Şek~Dir bahai 

Cenap B. le konuşurken, bir 
suale verdiği cevaptan anlıyoruz 
ki kendileri ğarbın yüksek eser-
lerinin de kütüpanemize intika
lini lüzumlu ve pek tabii olarak 
lüzumlu buluyorlar. Fakat hal
km okuma ihtiyacını gözetiyorlar, 
hazmedebileceği şeyleri ön safa 
ahyorlar. 
Şekspirden bahs açılıyor. Şöyle 

diyorlar: .. 
_ Şekspir, onu anlamak ıçın 

kütüpanemde anlamağa hazırla
yan, "serlerinin mevzularını, mak
satlarını hulasa ve tefsir eden 
bir kitap vardır. Bu gibi kitap
lar da çok faidelidir. 

Fakat halk için evveli demin 
söylediğim gibi ~ areket etmeli. 
Sonra hazırlayıcı kitaplar ve 
ondan sonra da meseli, madem-
ki Şekispirden bahsaçıldı, nümu
ne olarak, onu alayım, külliya
tından onu bır dereceye kadar 
anbyabileceği eserler tercilme 
edilmeli Otello, Makbet, Romeo 
ve Jüliyet gibi. .. Fakat "Tempe
te,, i değil. Onun gibiler daha 
sonra: 

~elelim bizim eski kütüpane
mizden nakledilecek eserlere, 
ben belki aldanıyorum. Fakat 
kendi hesabıma halkı alakadar 
edecek şeylerin eski kütU· 
pane~izde mevcut olmadığına 

kaniim. 
Zira bizde maarif, malum ya, 

e!'asen aristokratikti; ancak 
mümtaz bir sınıfa hitap ederdi; 
bilahare, Gülhane hattından son· 
ra ancak burjuva olabildi, 
Orta sınıfa teveccüh etti. 
Halk o zamanlar umumi bir 
kütle idi ve eserini telif eder• 
ken hiç bir muharrir halkı dü
şünemezdi. Binaenaleyh, eski 
kütüpanemiz mevzuubahis olun
ca oradan iktibas edilecek eser-
lerin halk ile derecei alikasım 
hesaba katacak değiliz. Eserler 
ancak bir kısım münevverler 
için merci mahiyetinde olacak-

lardır. . • 
Bu cihetle edebt, tarıhı. veya 

ilmi vesaik v~ abidat evsafını 
cami olanlar1 nakletmek lazım 

gelir. 
/{.{Jt(Jpanei t:$lAf' 

Bu evsaf ve şeraiti göz önü
ne tutarak eski kütüpanemizi 
henüz ciddi bir ıstıfa ameliye

sinden geçirmedik. Bu ameliye
nin çok dikkate ve hayli vakte 
mütevakkıf olduğu kanaatında
yim. Bu ameliye icra edilmeden 
evvel ileriye kitap i&mi atmak 
biraz aculane bir hareket olur. 
Bu cihetle anketimizin bu kısmı
na bir eseri ihtiyat olarak şim
dilik cevap vermiyeceğirn. 

lı ve çok gayretli bir oyun Ve
fayı her dakika milşkül vaziyete 
sokuyordu. Bu suretle İstanbul 

· sporlılar iki güzel sayı yaparak 
ilk devreyi ( 2 • O ) bıtirdirler. 
İkinci devrede İstanbul spor bir 
Uçilncü sayile galibiyeti adeta 
sigorta elti. Devrenin ilk nrı
fından ıonra oyun cereyanını 
d.rğiştirdi, Vefa pek geç olmakla 
beraber kendini göstermiye 

Yalnız şu kadar söyleyim ki 
kütüpanei eslaftan naklini cid
den müfit göreceğimiz eserler 
koı kunç bir rakkam teşkil ede
cek nisbette değildir. Tahmini
me göre, evvelce bir makalem
de de kaydettiğim gibi iki bin 
cildi geçmez. Yedi bin asırlık 
hayah irfanı ihata eden bir mü
essesenin muhteviyatı için bu da 
gurur ile tellkki edilecek bir ser
vet değildir. Mazideki bu fakn· 
mızı derpiş ederek yarınki ilmü 
edep hazinemizi ona göre ha
zırlamalıyız. Zira artık beyhude 
sarfedecek ne vaktimiz, ne de 
kuvvetimiz yoktur. 

- Bir sual daha, Bf ., •••• 
- Buyurun! 
- Meseli otuz sene evvelki 

okuma meyli ile bugilnkU ara
sında bir fark var mıdır? 

Bir tenaku~ ve sebebi 
- otuz sene evvel yanımızda 

hir kadınla bir lokantada yemek 
• 

bile yeyemezdiniz. Y egine ruhu 
işğal etmek vasıtası, mütalea 
idi. Bu meyil elyevm tenakus 
etmiştir. bunu bir taraftan ıpor 
temayülatı, diğer taraftan "İçti
mai eğlenceler,, dedikleri met· 
guliyetler kemirmişlerdir. Şimdi 

bir gencin . mesela mütaleaya 
hasredebileceği vakit, otuz se-· 
ne evvel yaşamış bir gencin 
okumakla geçirdiği .zamana nis
betle belki onda bir kadar kalır. 

Fakat bununla ne eski genç
liğin ciddiyetine, ne de zemane 
gençliğinin hafifliğine hükmet
mek, doğru değildir. 

Sporun ve yeni içtimai eğ
lencelerin başka memleketlerde 
de az, çok böyle bir tesiri gö
rülüyor. Meseli Fransada düne 
nisbetle busıUn daha a:ı okunu
yor. 

Cenap B. , ankete verdiği 
cevaplar arasında muhtelif mev
zulara atlayarak o kadar cazip 
şey anlattı ki. Bu itibarla iki 
kat kıymetli iki hoş saat sOren 
mülakatın bitmek mecburiyeti 
az kaldı unutuluyordu. Son tiren 
istasyona girmek üzere idi. Söz 
arasmda göstermeği vadettik
leri zenginliği ile meşhur kütü
panelerini görmek fusab da ace· 
leye geldi, kaçtı. 
Kapıda ayrılırken taşlığa, ıa· 

rışın, sevimli bir minimini, göğ
sünde beyaz, güzel bir kedi 
yavrusunu tutarak, koştu. Cenap 
B., muhabbetle saçlarını okşa
yarak, tanıttı: 

- Torunum, kızımın kıymetli 
bir yadigan. 

İki dakka sonra, veda sözüne 
karşı Cenap B. in sözü şu oldu: 

Bonjur, Efendim! 

Hehmet Selim 

başlamıştı. Hu biraz da İstanbul 
spornn aradaki sayı fakını kifi 
gören müsait oynundan ileri 
geliyordu. Netekim Vefa fada 
gecikmiyerek bir sayı yaptı. 
Biraz sonra oyun ( 1 - 3 ) netice 
ile Vefa aleyhine bitti. 

Son •e mlihim maç Fener
bahçe ile Beşiktaş arasında 
oynandı. Hakem Kemal Halim 

l Luücıı :-a~ıfa ~ ı çe\iriniı ] 
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w.tA\[KÇJ]~ namak hususundaki gayretini C ~an~f ~~ t....!~ 
A \ büsbütün arttırdı. Siyah beyaz- ._-- .-- ~ ~~~ • 

War mlitavali hücumlarla Fener ~~ •·el 8yi1 ~rL 
kalesi için devamlı bir tehlike -------

İktısat programı 
ve bir itiraz 

1 smet paıa C.H. fırkasının 
reisi sıfatile fırka hnktime· 

tinin iktıaattaki programını tPs· 
bit etti ve fırka meb'uslanna 
verdi. 

V AKIT karileri bunu evvelki 
gin okudular ve,hiç şilphe yok, 
hepimizin, herkesin dert diye 
ortaya döktllklerimizin bllkiimet
çe ıarnlup bilinmeyen değil, ça
resi bulunup s6ylenmeyen ıeyler 
olmadığını anladılar. Bu prog
ram, bu gllne kadar Türk ta· 
rihinde gelip geçmiş kükiimetle· 
rin biç birine kısmet olmamıı 
bir kat'iyetle millet iktısadiyatının 
tanzimini bir eau olarak aldı. 

500 aaJıife tutan bir mllpbe
denİD bir muhakemeyle doğur· 
dutu bu 69 maddenin netrin
den bir kaç aaat sonra bir ga· 
zetecinin ne isteyeceğini zenne· 
dersiniz? 

Y orulmaymız, btıınll niyetiniz 
aizi bu neticeye varmaktan alı· 
kor: Bu kadar emek, bu kadar 
ciddi bir hareket karıuunda ilk 
a6ıtınllz: "Pek alA, ama timdiye 
kadar neredeydiniz?,, olamaz. 

Bir ıazeteci, temiz hisli bir 
vat&ndat olunca bunu okur, 
kendi dutüncenize uygun bir 
yerini 16rmezseniz itaret eder, 
ıöyler, fakat " her halde 
buwar uzun uzadıya müzakere 
edilmelidir" diye mllzakereden 
bir ıey kaçırılayormuı hissini 
verme~stemezsiniz. 
~~i-,. lıte muhalefet roln 

N~llJfk istiyen bir kalem ıa· 
hibinin ilk sözü bu... Hayır ılk 
ı6z6 bu değil, o bambatka bir 
ıey, bir ıaheaer! daha bir hn
ktimetin bir iktısat programının 
kanun gibi çıkmayacağını, Millet 
Meclisinde milzakere edilemiye· 
ceiini bilmiyorlar da «vakıa son 
ginlerinde verildi amma, meb' • 
uslar tatillerinden fedalc:lrlık 
ederler, elbette bunu uzun uza· 
diye tetkik ederler r,. diyor. 

Hllk6met adamlarımız itiraz· 
dan hoşlanmıyorlar, diyorlar. 
Geliniz de fU biçare itirazdan 
hoflanınız. Ve bunu okumak 
için verdiğiniz birkaç dakikaya 
olaun acımayınız 1 

Te•ekkeli bir k6ttlnlln yedi 
mahalleye ıaran olur, deme· 
miıler !.. 

Beydi. Takımlar bildiğimiz 
kadrolarile çıktılar. 

Oyun bir az geç başladı. Be
tiktatın ilk dakikalardan itiba
ren kendini gösteren ve oyun 
Ozerinde müessir olan bir gay· 
retle çallfhğl görülüyordu. Bu, 
bitnn Jeyircilere güzel ve çok 
heyecanlı bir maç seyredilece
ğini ı6steriyordu. Filhakika 
denilebilir ki dön.kil Fener-Be
fiktat kartılaıması senenin en 
heyecanlı ve en zevkli maçı 
oldu ve heyecan oyunun arzetti· 
ği safahattan ziyade aayılann 
m6tekabelen yapılmasmdan te
vellüt ediyordu. Müsabaka ml
tekabil hücumlarla onuncu da
kikasını geçmişti ki F enerbabçe 
ilk sayıyı kaydetti. Ali topu 
tek bqma sörerek çok yakın 
bir mesafeden kaleye attı. Fa
kat top direğe çarparak geri 
geldi. O aarada Niyazi yetitti 
ve kaleye soktu. 

' Bu aayı Befiktaım gllzel oy• 

haJ;ni aldılar. Kırdığımız potlar! 
Şükrü gtlzel bir vuruşla Memleketin 1U1z •e uzak 

Betiktqın ilk sayısını yaptı. bir yerinden bir kadın 
Bundan sonra oyun büs bütün mektubu aldım. Son mBnaka .. -
Betiktaıın tazyiki altına girdi. lardan incinmİf bir anne kalbi
ve F enerbahçe kalesi önünden nin bütün acısile bahseden bu 

satırlar bana dokundu. Onlan 
herkesi hayrete düşüren bir ta- akurken keskin kayalıklarda 
lisizlik Beşiktaşın devam edip çarpana çarpana akan, ince du· 
giden sıkıştırmasını neticesiz bı- uru bir suyun 6raelemif 6zp 
rakıyordu. Bir çok sayılan fır· sesini duyar gibi oldum, BOyllk 
satlar ve şütier böyle kaybolur- hisler, derin teessllrler, kalbi 
ken F enerbahçe bir hilcumda kudretli avuçlarına alır •e onu 
Niyazinin yerinde bir kafasile bir ıilnger gibi sıkarak bofalbr. 

Bu mektuptan itle böyle bir sa• 
ikinci sayıyı kaydediyordu · mimiyet havası dağılıyor •e in-

ikinci devrede oyun ilk tekil san onu okurken esrarlı bir bu-
cereyanını muhafaza etmekte idi. hurdana yaklqbğlnı duyuyor! 
Arka arkaya iki hilcumu milte- Estiği gllnlerde çolc an çıkar· 
akip Oçiincn dakikada Beıiktaş dı, epey gilrtUtl yapb, ama ha· 

yli dal k1rdı. Çok çam da de
küçilk Nazımın gayretile ikinci virdi. Erkekler, anketin baıla-
sayısını yaptı. dığı ı .. nlerdeki g6nill baromet· 

Şimdi vaziyet (2-2)ye olmuı- relerine göre cevap verdiler. He· 
tu. Her iki taraf ta gayretli. bir men hepsinin bir iç yara11 g6-
çahşma içinde galibiyeti kendi rilnd6, yıllanmıı kinler kalplerin 
tarafına çekmek için adeta çır- kınından kıbç gibi Slynldı. 

Mektup, son günlerde etrafı 
pını yordu • bulandıran bir anket yDzOnden 

Oyun bu suretle Betiktqın yazılmlf ve Mazhar Osman be
faikiyetine iıaret eden bir cere- yin bOcumlanna da liOçUk bir 
yanla devam ederek yirminci sitem hissesi ayrılmıflır. Her er
dakikada siyah beyazlılara üçün- keğe göre kadın nedir ? anketi 
en sayılarını kazandırdı. Sağaçık hiç fllphesiz bir gazeteci muvaf
Hayati kaleye arkası dönük bir fakıyeti idi. Fakat rOzglr gibi, 
vaziyette topu ters vurarak nefis fırtına gibi bir muvaffakıyetti. 
bir sayı yaptı. Fakat Betiktaıın Bu içlerin seıiydi. ŞuW"Un bOk· 

mil de ne yazık ki bir 11naf ka
bu galip vaziyette çnlışmaıı çok dının saptıkları fena yollara 
ailrmedi. F enerbahçe hücum 

sae}anıp kalmıtb. 
hatb behemehal sayı kaydetmek Fedaklr, sadakatli, &mrilnO 
azmile çok girgin bir oyun oy· yuvasının saadetine yakfetmit 
namağa bqladı. Bilhassa Zeki milyonlarca annenin varlığı ıöz 
bir beraberlik sayısı yapmak için önUnden silinmişti. Yalnız lükı 
bütün kudretile çalışıyordu. Şim- ve salon kadıoma bOcum ediyor· 
di de F enerbakçenin fırsat kaçır· du Bunun bakaızhğı meydanda-

dığını görüyoruz. Nihayet oyunun darHiçbirimiı çıkıp ta bu yalçın 
neticesine ou liç dakika kala ha lleM 
Zeki istediğini yaptı. Ferdi bir tayı i~he:ftrma-

dıl<. 
hücumla topu götürdü, Bqiktaş Bu bakaızlığa niçin yaptık 
kalesine soktu. Bu suretle tara- diye sormıyacaj'ım. Sebeplerini 
feyn üç üçe berabere oldular. yukarda s6ylemiftim. Bug6n 
Biraz sonra da oyun bu sayı ayni tahıılan ayni menu ilze· 
müsavatı bozulmadan bitti. rinde konutturunuz, eaki hilkilm-

Ank ara da leriaden bambaıka ıeyler a6yli· 
yeceklerdir. 

Ankara 23 (A.A.) - Ankara- Bana &yle geliyor ki mektubun 
daki maçta imalatı harbiye 2 ye sahibi beyhude tı:dllilyor. 
kartı 5 le Gençler birliğini , Gerçi tenha bir k6fede evllt 
Muhafız gücü sıfıra karıı 6 ile muhabbetinden baıka hiç bir 
Albn orduyu yendi • g6nill gıduma aabip olmıyanla· 

Ankara 23 ( A.A.) - idman rın yaralanna tuz ekmek insaf· 
şenlikleri burada fevkalide su- sızlığında bulunanlardan ıiklyet 
rette icra edildi. etmeleri bir bakbr. 

lzmirde Fakat sitemleri biraz kanıtı· 
nraamz altında ya meyus bir 

Mektepliler spor bayramı bu 
giln fevkalide merasimle yapıldı. 

Ankarada at koıuları 
Ankara 23 IA.A.] - Anka· 

rada senenin mutat mühim at 
yarışları icra edilmiştir. 

Galaftuaravın sevahati 
Galatasaray kulübünün birin· 

ci takımı 4 haziranda, evvelce 
kararlaştmlao maçları yapmak 
için Almanya ve Avusturya tur• 
nesine çıkıyor. 
Takıma kulübün reisi Abidin 

Daver Beyin riyaset edeceği 
kuvvetle muhtemildir. Heyeti 
idareden bir kişi de idari itlere 
yardım için gidecektir. 
Takım İhtiyatlarla beraber 16 

kitilik kadroyla gidecektir. ilk 
maçını Almanya, Avusturya hu· 
dudundaki bir şehirde yapacak 
olan Galatasaray Dreste de oy· 
n1yacaktır. Sonra Avusturyaya 
d6nlilecek ve biri evvelce bura· 
ya gelmiş olan "Osturya,. , diğe
ri de başka bir profesyonel ta
kımla olmak üzere 14 ve 15 
tarihlerinde iki maç yapılacaktır. 
Galatasarayın dönilıte Eulgaris
tanda da bir maç yapması 
muhtemeldir. 

San kırmızılılara mu•aff aki
yetli bir turne temenni ederiz. 

atkın kırgınbğı, ya reddedilmif 
bir elin yumruk haline gelmit 
ıayzı belirdiğini ~nllnO~ Ro· 
mala esir "vur fakat dinle!" de
miıti. 
Kadmlanmız kendilerine karıı 

bağıranları gördükçe ,ya o eaıri 
babrlamala, yahut bunu mabru· 
miyetin ıeıi sayarak kurak bir 
kahkaha ile gillmelidirler. Hoyrat 
erkekleri göz yatından ziyade 
bu gUIU9ler yaralar. 

SevvoA 

Yarım c11r tı:ı:tl}cl : 
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Çin hükOmetl Portekiz 
devlet~nln muıtemlekttındın 
mıdut olın Mıkıv oezlre
ıinl tılep etmekte olduOun
dın keyfiyeti Peterıburg• 
tebllO ve reyini lıtihııl 
yınl lttlfekı hezır oldutunu 
beyın l9ln Peterıburgı bir 
ıefiri mahıuı t6ndermittlr. 

T •hmln olunduflunı g6re, 
Çin Ruıyıye kartı lltnı hır
bettidi hılc!e Ruıyı ile Por
tekiz billttifek hıreket ede
ceklerdir'. 

Muhırrlri : Ömer R•_,. 
Dürziliğin menşei olaJ1 
Mısır Darül Hikmesi 

İsmaililer burada din ve ahl~:k 
mına ne varsa hepsini yıka 

telkinatta bulunuyorlardı 
- 44- /#. 

Talebenin bu hali aezildikten alınır •e tabiatte birlik ili'. 
sonra ona dini hakikatlerin ağre· ikilik görilldilğü paterilit· -.,, 
tile ceti, fakat onun biç bir ıeyi varsa ıer de var, ziya tt!' 
ifta etmemesi icap ettiği telkin zulmette var. Bu ım..tJe-;; 
olunur. bit akidesinin de tabribiol 

Talebe, hiç bir feyi ifta et- tılır. .M 
miyecejine dair taahblitlerde Yedinci derece de bu pir 
bulunursa tahsiline devam eder. geçildikten sonra aeki "'-.. 

Bu ilk derecenin hedefi ta· rece ile ittigal edilir. Baı..11-
lebenin her bilgisini, her kana· cenin mevzuu Allabm _.. .. 
atına sanan telkinatta bulunmak· bu sıfabn nakzıdır. il/.. 
br. Sayet bu tilphe buhranı onda Bu da bittikten IOlld I 
tahsilini ilerletmek iftiyakını zuncu ve sonuncu derecr~ 
uyandınraa, talebe tereddüt et- nlır. Talebe artık esrar 

1
?, 

meden, istenilen taabbtıdll ve- ne girmiştir. Burada ona~ 
rirdi. dint akidelerin evhamdaD ~ 

Bu suretle ikinci dereceye olduğu, peygamberlerin ~ 

~kaelen talebe daha mühim bir ver ve filozof birer adam !":./ 
h la k 1 Bu d lan ve bu sayede mevki il":' 

u ran artı qar. ra a ona dıkları anlabhr. ~ 
telkin olunan en esaslı nokta, Blltün bu dereceleri U 
eski ilimler, muçtehitler, mllfeı· t.Jebe cahiller arume~ y 
sirler tarafından verilen hOkilm- _..,; 
lerin, yazılan tefsirlerin klmilen ve ehliyet sahibi iae ili 
yanlat oldufudur. Çünkft asıl mına girer. ı..J! 
tefsirler ve uıl hllkümler,doğru· Muverrib Hammer, /. 
dan doğruya Allah tarafından hakkında yazdığı eserde 1111 J. 

im1mlara vahyolunmuştur. Atlahın bebin hedefi hakkında det . ., 
emirlerini, Allahın ayetlerini "Bunlara göre inaan:l 
tefsir etmek insanlara ait değil, ıeye inanmayacak ve her 
yalnız Allaha bastır. Bu b6yle c1r'et edecektir. Bu inan lll!""Jf 
olduktan ıonra, vahyi illhiye beraber bu cür'et, med!"}~ 
i/ıu olan ımlmıari mmat etmeK uuıa...a•"'2" • • • ,_. 

icap eder. •Bu -mezhep, din P an..ı: 
Bqkalannın ıözleri hep yalan mına ne varsa hepsini ~ 

ve yanhşbr. istiyerek ve insanı an~~ il 
Talebe, tabiidir ki buraya var- hedeflere ve slifli ib~ 

dıktan sonra bu imamlan ve on- ıevkederek cehennemi ~ 
lann nail oldukları •ahyi merak gUtmilttür. Bu adamlara1a 
eder. Onların tefsirlerini, onların her ıey yalan ve berte)' 
sahih hllkümlerini öğrenmek tı. Bu mezhep inaanlan ~ 
iater. Bu ifliyakı duyan talebe- mef kôrelerden uzaklatbr--~ 
den ketum davranmak için yeni mek bilmeyen ihtiraalan ~ 
taabblltler alınır, ve kendisi yoluna atmak ve bu dil!, 
OçGncO dereceye yDkıelir. nçuruma sllrilkJemek iste~ 

OçtıncO derecede imamlar ua· Mısırda lımaililerin ~ 
yin olun&tt, bunların Muhammet bu darillhikme dtırıtlijio. 'i. 
ibni lamail ile nihayet bulan olmuf, Dürziliğin m6~~ 
yedi imam olduklan öğretilir, ve lamail, Kahire camilerillill .-J 
bunlara atfolunan a6zler telkin de lbni Meymuııun, y~~~ı .. , 
olunur. vahudinin hafidi H~ .-J 

lma..;lardan sonra sara pey• ~lduğunu s6yliyerek berk ,J 
gamberlerindir. Bunlar d6rdilncil tapmağa davet etmifti. ıit ~ 
derecenin mevzuudur. Bu dere- Darillbikme epeyce b~ 
cede asıl peygamberlerin yedi çallfmlf, •lai bir tll'I. 
olduklan anlatılır. Bunlar, Adem, muvaffak olarak, bet~ 

ı 1 M h propagandacılar 16nde 
Nuh, brabim, sa, u ammet, Abba!liler devletinin t I 
ve Muhammet ibni lsmaildir. yakmağa uğraşmışb. ~ 
Peygamberlerden babaolunrken, Mısırda yetişen dailef'• 
bilhassa bunlara ait sünnetlerin man Müslllmanlann - • _,a, f 
mana11zlığı Uzerinede ısrar her muhit~ gidiyor ve orr'" J 
ed.lir. lıııyorlardı. ( Bj~ 

A11l İf, betinci derecede bq· 
lar. Burada talebeye peygam• ~ _ .. 
berliğin mahiyetinden bahsedilir. V AKIT iN T AJ'V'? 
Talebenin, peygamberlik hakkın· 
daki itikadı sarsılır ve peygam· 
berlerin hıç bir kudsi mahiyeti 
olmadığına kanaat getirirse o 
zaman altıncı dereceye yilkıelir. 

Altıncı derecenin mevzuu: iba-
detlerdir. Maksat namaz, oruç 
gibi edyan tarafından eınrolunan 
ibadetleri iptal etmektir. Onun 
için buolann yalnız kiltleleri ida· 
re için uydurulduklara ileri sü
rillftr ve bunlar bir takım naza· 
riyelerle teyit edilir 

Bu da yapıldıktan sonra tale
benin peygamberlik Ye din hak
kındaki itikadı yıkılmakla bera
Ler onun tevhidi bari akidesini 
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"VAKiT 

Sadullah B. 
Dün An karadan geldi' 
hugun Yal ova ya gidecek 

1. Seyriıef ain bütçesinin mec-
ıste d h ınilzakerest esnasın a 
~ıır bulunmak üzere Ankaraya 

Ribniş olan Seyrisefain müdiri 
Urnunıisi Sadullah Bey dün 
'•det etmiıtir • 

.Sadullah Bey bir muharriri· 
lbizel tunları söylemiştir : 

. - darenin 930 bütçesi beş 
Zllılyon dört yüz küsur bin lira 
olarak kabul edildi. Baremin 
~tbiki gelecek seneye k~ldı: 
l u &eneki bütçenin bususıyetı 
;ltenderye hattının açılmasıdır. 
akında bu hatta vapur işle· 

Zil .. h . ~ge · haşlıyacakbr • Bu at 
lÇııı ayrıca bir büyük vapur 
thnıcaktır . l> 
J SaduUak Bey bu sabah Ya-
0"•1a ğidecektir. 

liilali ahmer günleri 
Evelki gün ve dün H i'ali

~hnıer ·gilnU idi. Bu münasebet
e bu iki gün zarfında Hilali
•hlllcre bir çok yeni aza yazıltlf ve şubelerde cemiyet için 

'11c tarafından yapılan teberril-

let kabul edilmiştir. Bilhassa 
~tktep talebeleri Hilaliahmere 
S~I[ fazla alaka göstermişlerdir. 

Dünkü müsamere 
CUrnburiyet Cençler mahfili 

ttrafından dün akşam Tepebaşı 
tiyatrosunda senelik bir müsa
llsere verilmiştir. Geç vakte ka
dar de'Vam eden bu mfüıamere
de ıehrimizin bazı tamnmış si-

maları bulunmuş, (Yağ kandili) 
~'(Y •~ıfkaıılı!lr) piyesleri tntıvaff a· 
lriyetle temsil olunmuştur. 

lürkocağındaki konser 
Dna Türk ocağmda keman 

lrıttalliıni M. Antonyadis ve 
t•leb · . 
" •• u es1 tarafından bır konser 
e.lll!ı' r 

b1tı ış •r. Konsere saat üçte 
den a.n~~'· Mozar, Glük, Hay
kıyrn:;;• nıeşbur san'atkarların 

M 1 eserleri çalınmıştır, 

teşkil An~onyadis talebelerinin 
,,~ . ettıkleri orkestrayı mu
d' . akıyetle idare etmiş ve ken-
••ıne b' b ~ket verilmiştir. __ c . VUKUAT ) 

. Bir cinayet! 
IJ· -

zr boyacı bir ekmek .. 

e çiyi öldiirdii 
bir ~~elki gün Aksarı:ıyda güpe gündüz 
tiıı.av-ıç Yüzünden çıkan bir kavga bir 
\'aıi;t1e neticelenmi.ştir. Katil Aksarayda 
)t" e <:arnii vanında sen·ar bo\·acılık .. an :\ • . . -
htt · rap f eraştır. Feraş ev el ki gün 
bir c~tri a~~i yerinde ocurur~cn önünde~ 
~nın ~-'~~ı arabası geçmış. yanındakı 
~cıı F' 0 nunde durmuştur. Araba geçer
d,l'haı tr~ın sandığına çarpmıştır. .Feraş 
ltab bır küfür sarurmuş, bu küfre 
At~nı • d ·~Ilı n Yanında oturan Kozlıçeşme e 
ltı llka~ Bey fırınında müstahdem lsmail 
tayga -~1~ .. etmiştir. Bu yüzden çıkan 
~an F tiyumüş, bir aralık fazla hırsla
U~Ctj eraş bıçağı nı çekerek lsmailin 
\>Ctitllc atılınış, üç yerinden yaralamıştır. 
g" vCnlcr 

ı ııc l tarafından cerrahpaşa hastane· 
til~u ~~dırılan mecruh biraz sonra öl

Şttir. Kati] yakalanmıştır. 

ş0?ene çarpıştılar! b1ılb~~r Sabrinin idaresindeki 2280 
~tn l' 1 Otomobil dün bebekten gelir
ıaoa 0 Panede Sıra kahveleri önünde 
~i ı:ıt:u~aralı otomobile çarpmış, her 
llllta1t ıtıobn hasara uğ!a:mışar. 1808 nu· 
htllaıı Otornobilin şoförü Etem yüzünden 

tnışur. 

,, 1 N SEHiR HABERLERİ ) 
Dayak meselesi 

Taksim merkezinde İzmir po
lis M. Ömer B. tarafından da
yak yediğini iddia eden aktör 
Muammer Beyin iddiası üzerinde 
tahkikata devam edilmektedir. 
lzmirden gelen bir habere göre 
İzmir mülkiye müfettişleri Dahi
liye vekaletinden aldıkları bir 
emir üzerine Jzmir polis müdüril 
Ömer Beyi isticvap ederek İs
tanbula niçin gittiğini, Muammer 
beyi dövüp dövmediğini soracak
lardır. 

Gümrüğün motörleri 
Gümrük müdürlüğü tarafın

dan ikisi Almanyada, ikisi İngil
terede yaptırılan motörlere dair 
bazı neşriyat olduğu malumdur. 

Haber aldığımıza göre bu 
motörlerden biri adalar denizin
de bir Yunan kaçakcısına karşı 
mühim bir muvaffakıyet eJde et
miştir. 

40 bin paket kadar cıgara ka
ğıdı, ipekli ve saire kaçak ola
rak yakalanmıştır. 

1 San'at Hayati I. 

Diğer iaraftan öğrendiğimize 
göre motörlerden birinin daha 
ili( te~rübede motör yatağmm 
yA!ıdıgı. tahakkuk ediyor. Bu 
~o~ö.r lngilterede yapılanlardan 
bırıdır. Yapan fabrika muayyen iki resim sergisi 

Birini yenileır, biri· 
ni eskiler açıyor. 
Güzel san'atlar birliği tarafın· 

dan Ankarada bir resim sergisi 
açldığnı geçen gün bildirmiş~ 

tik. 
Bu teşekkülden hariç olan ve 

müstakil ressamlar cemiyeti ismi 
altında toplanmış olan genç res
samlar da, ayın 27 sinde gene 
Ankarada bir ikinci sergi açacak
lardır. 

San'at noktainazarından daha 
yeni olan Müstakil ressamların 

sergisi ile birlik sergisınde teş
hir edilen eserler bu suretle 
mukayese edilecek oluyor. 

Memleketimizde, ve bilhassa 
resim sahasında hayırlı neticeler 
verecek olan bu san'at rekabe-
tinin, faydalı neticeler 
muhakkaktır. 

vereceği 

Şeker ve petrol inhisarirun tasfi~·e 
l ş 1eri ne hazirandan itibaren baş-

lanacaktrr. lnhisarın lağvi dolayı sile şe
kerden gümrük muamel~ vergileri alına· 
cağından şeker fiatları artacaktır. 

lnhi~ar müdürü. fiatların artmaması 

için hükumetin yeni bir formül bulacağını 
zannettiğini söylemi~tir. 

1 icaret Ye zahire borsası. muarnele-
sin in azlığından masrafını koru

mak hususunda son aylarda müşkül:lta 

uğramış 'e ticaret odasından IO bin lira 
avans istemiştir. Oda meclısi bu mikta
rın )·amını kabul etmiştir. 

V ilayet dahilindeki 25 polis mer
kezinin on bire indiril mesi ta· 

sawur edil mektedir. 

B üYük ve küçük doktorlar arasında 
fazla hastaya bakmak meselesin-

d~n çıkan ihtilafa tarafeynin müracaatı 
üzerine doktorlar oda~ı haysiyet di\'anı 

vazıyet etmiştir. 

İ kusat \"ekaletimizde bulunan şirket-
ler hal.;kında bir kitap çıkaracak tır. 

J 000 $ahifcdeh terekküp c decek olan bu 
eser şirketler müdurü Hami. şirketler 
komiseri Hemzi \ e komiserlerden l\.J. 
Ali He' ler tarafından ha:ı:ıdanmaktadır. 

B ;ynelmitd ticırat odası kongresi 
Vaşingconda toplanacaktır. 31 mayıs 

9J T de ııktedilecek olan bu kongreye 
hükümetimi7. de da\'et olunmuştur. 

J ürkiye ~ l~veç ticar~.t mua_hedesi 
6 hazırand:.ı me\·kıı mem·etten 

kalkacakcır. L'mum ~i.ımrük müdürl.ügün· 
den gelen bir emre ~öre son iş'ara ka
dar bu muahedcnin muteber olacağı 
bildirilmiştir. 

} 929 senesinde şeh ri mize muhtelif 
vapurlarla 34 milyon 962 bin kilo 

petrol, .37 milyon 991 bin kilo benzin 
gelmiş \ 'C sarfedilmi~tir. 

Meml~k.etimize p;ir~n maıı!Op şeyh 
Saıdın oj!;lu Salahattin YC refik-

leri gizli cemiyet Lcşkilinden dolan vedi 
ay evvel te\ kif edilmiş ve davala~ı An
kara ağır ceza mahkemesine nakl edil miş· 
ci. Darnnın nazını temyi ~ mahkemesi 
tasvip etmiştir. Bugünlerde Salahattin ve 
refiklerinin muhakemesine başlanacaktır. 

Şehremaneti ihtiyaca kAfi gelmiyen 
DarülAceze ko~uşlarını tevsia ka-

rar vermiştir. 

garanti verebilmek için bir nevı 
benziı_ı ku1Janı1masını ;art koş · 
muş, ıdarece buna muvafakat 
edilmediği için de bir itilaf akt e
d.ilememiş i-:niş, Bu sebeple fab
rıkay a da bır rnesuliyet terettüp 
etmıyormuş. 

Kıral Amanullah 
Romadan gelen bir telgrafa 

nazaran sabık Efgan kıralı Ama
nullah yakmda kızı ile birlikte 
İstanbula gelecek ve yazı bu
rada geçirecektir. 

Amanullah Hı. hareket için, 
hamile bul.u~an kıraliçenin vaz'ı 
bamletmesını beklemektedir. 

Dünkü bulmo.c4m,zın 
halledilmiş şekli 
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Bugünltü bulnıacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

Kurnaz (5), yU\·arlak (:i). 2 - Sicim 
(2), merr \2), nota (2), 3.1416 (2). 3 -
Malul (5). 4 - Seda (3), çalgı (3), 
çanak (3): 5 - Oüçar etmek (4), içki 
sunan (4). 6 - .Mitil sinemamız (7). 
7 - Arızalar (4), zina eden (4). 8 -
F ena (3), laf (3), ekmek (J). 9 - Bü· 
yük kap (5). l O - Su (2), beyaz (2), 
hayır (2~. nota (2). 11 - Sonradan arız 
olan (5), mukaddes bir kitap (5). 
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~I Abone şartları ı lı 
il Memlekette ecnebiye U 
U 1 aylığı Kuru~ 150 - H 
H 3 .. .. 400 aon 5ı 
H 6 .. •• 750 14so =i 
g 12 .. .. 1400 2700 1 
il V AKIT ı 5 kuruştan fazlaya jı 
1 alm.amak, ~e~di evinize kadar rı 
=ı getırtmek ıstıyorsanız n· 

~ Abone olunuz? ~ 

A lman hükCımcti gümrük tarifelerini 
mühim surette artırmıstır. 

j ~tanbulda yeni bir lise ,.e orta 
mektep açılması kararlaştırılmıştu 

1 Daha ucuz ve kolay edin- P. 
• miş, gazetemizin abonelerine M 
fi olan hediyelerini de kazan- 1·

1 

t.:.:::::~m=aımnr.===~ 

Inkılabımızın müslümanlar arasında nasıl 
tesir icra ettiğini tetkik eden bir Danimarkalı 

Mısırda Elezher şeyhile mülAket istemi' 

Kahirede intişar eden Elah- Ezber şeyhile de mülakat iste-
ram 7 mayıs tarihli nüshasında diğini, yaz.maktadır. 
Danımarka mütefekkirlerinden Ezber şeyhi, bu mülakat için 
Filozof Stredun Mısırda seyahat tavassut edt:n Danımarka hüku· 
ettiğini ve bir islim memleketi met mahafiline filozof Strodun 
olmak haysiyetile Türk inkılabı- memnuniyetle kabul ve· mevz.uu 
nın Mısırda icra ettiği tesirleri bahis meseleyi müzakere e.:lece
tetkik ettiğini, bunun için camii ğini bildirmiştir. 

RHnrosto neler oluyor1 Suriye ~u~u~un~a 
Rahip Butilya isminde 
birini öldiiren bir genç 
papas Aynaros n1anas
tırlarında ~·apılan reza-

le leri anla tıvor _, 

Burasının bır inzuvag6h ceğil, 
bir ahlAksız 'ık yuvası olduğu 

eni aşılıyor 
Selanikten bildirildiğine göre 

geçen hafta tevkif olunan rahıp 
Butilyanın katili Papa Döpulos 
Aynaros manastırlarında yapılan 
rezaletler hakkında müheyyiç 
haberler vermiştir. Maznun cina· 
yetini canavar gibi üzerine hü· 
cüm eden papasın elinden kur· 
tulmak için yapmıştır. 

Papa Döpulos 18 yaşında pa
pas olmuştu. Manastıra vardığı 
günün kecesi Manastır başpapası 
nizamname mucibince yeni ge
lenlerin ilk geceyi kendisi ile 
geçirmeleri icap ettiğini söyle
yerek delikanlıyı yanında ala
koymuş. Başpapas bu refakatini 
on .. gün yaphr~ıktan so~a M~
nastırın diğer papasları bunun 
farkına varmışlar ve b~papas 
Papadöpulosu onlara terke 
mecbur olmuş. 

Bu rezalet te aylerca sürmüş, 
Vak'a her taraftan duyulduğu 
cihetle muhtelif manastırlardan 
papaslar merkez manastıra ko
şuyor, hayvani zevke iştirak 
ediyormuş. 

Bu hal genç papasın ınanevi
yatım tahrip etmiş; cinnet asan 
göstermeğe başlamış. Gece gün~ 
düz ağlar, kendisini rahat bırak
malarmı rica edermiş. Nihayet 
bundan bir ay mukaddem «Bo
tiliyas» isminde bir papas ta 
delikanlıya musalJat olmuş. Bu 
sefer Papadöpulosun sabrı tü
kenmiş; bir balta kaparak rahibi 
öldürmüş ve kendisi kırlara kaç- !i 

mıştır. 
Katilin bu ifadatı üzerine müs-

tantik mahallinde tahkikat icrası 
için Aynoruza gitmeğe karar 
vermiştir. ' · Papadöpulos ,, un 
tıbbi muayenesi ifadatmın doğ
ruluğuna delalet etmektedir. 
Kendisi muvakkaten tevkif olun· 

muştur. 

Profesör Huver 
ve harp 

Be~erivet hıup ile inhişaf 
eder sulhl ile izmihlal 

bulurmu~! 
Nevyorktan Taymise verilen 

malumata göre Amerika re ısi 
cümhuru M. Huverin biraderi 
Stanfort darülfünunu mühendis 
fakültesi emini profesör Huver, 
harp ve sulh hakkında irat ettiği 
nutuklarda dikkati celbeden bir 
fikir ileri sürmüştür. 

Profesöre göre beşeriyet ancak 
harp ile inkişaf eder ve sulh 
içinde muzmahil olur. Medeniye· 

I! 

Bir köyü tahliye mi 
ediyormutnz? 

EJahram gazetesinin Berut 
muhabiri t ildiriyor: 

«Türkler, hudut itilafnamesine 
tevfikan Amer kariyesini tahliyeye 
başlctmışlardır. Tahliyenin ikma

lini müteakıp burası Suriyeye tes
lim olunacaktır Buranın ınesa
hası 14000 kilometredir. Suriye 
hükumeti şimdiden burasının 
idari işlerile meşgul olmaktadır. 

Yüksek mahafil, Suriyenin şi
malinde bir ermeni yurdu tesi
sini tekzip ediyor. 

Sabık Hıdi vin resimleri 
Mısır polisi bir matbaayı 

basarak 2000 resim 
müsadere etti 

Mısır polisi matbaalardan bi
rinin sabık Mısır hıdivi Abbas 
Paşanın resimlerini bastığını ha
ber almış ve matbaayı basarak 
iki bin resim bulmuştur. Mısırda 
tevzi edilmek üzere basılan bu 
resimler, bir rivayete göre-'1914 
senesinde hazırlanmış ·~~ ,...ô' ~a
mandan beri hıfzolunmuştur. 

Bir rivayete göre bu resimler 
sabık Hıdiv lehinde propağanda 
yapmak için yeniden basılmıştır. 
Mesele tahkik olunmaktadır. 

Polis, Kahireden İskendcri
yeye giden bir Mısırlının üze
rinde bu rf'simden bir kaçım 
bulmuş ve kendisini tevkif etmiştir. 

- 1 

Bu akşam 
Si n emaları 

Alkazar - Monte Krısto • 
Asri - Kartiye laten 

Beşiktaş Hilal - Vatan hi~l 
Ekler - Son emri 

Elhamra - Kan dökmiy1:cebin 

Etuval - Esrarengiz suvari 

Majik - Aşk bahan 
Melek - H ususi hayati 

Opera - H ain kıskançlık 

1 

• j 

Şık - Memnu S:iadet 

Alemdar-Altın kalp - kanlı ihtilal 
Süreyya "Kadıköy,,- Seher vakti 1 

B a r v e Mü z ikholle r ı 1 ı 

1 

Garden - Naneli Balet, Bekefi, 
Vantura 1 

i Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 

ve Lidina T arsov i ı 

Aleni teşekkür 
Kardeşim çin ko)'traf .'\ccatinin na~ihanl 

ölümünden dola\ ı clcmime ve cenaze 
merasi mine i şti rak eden muhterem arka
daşlaııma Ye ahihbaya ayrı ayrı teşek
küre tcessürüm mani oldugundan ce~ 
ridei fcridclerinin tavassutunu hca ederim. 

Lu lhanc ha~canc>i ınüdu r \ e ba~ 
hekim nıuanni ııııralay 

Suplıi 

ti yükselten yeni hap aletlerinin 
keşfıdir. Dünyada sulhperverlik 
kadar yanhş bir şey yoktur.. A
merikalılar bugün, bedelini öde
medikler i bir sefahati yaşıyorlar, 
fakat Amerikalılar, yarın bunun 
bedelini kan ve say ile ödeye
ceklerdir.,, 
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DÜŞKÜNLER:3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
- Param yok, diyemedi. 
- Canım sana söyledim ya .. 

Amerikalı dostum bana yenı 

markalardan bir tanesini ucuzca 
verecek.. 

Fahamet; 
- Bu da lif.. Tekrar bana 

döndü beni aldatıyor. 

Amerikalı dost ( Nevyorktan) 
gelecek.. Bize otomobil satacak .. 
Deve kulak bir şey değil ya 
topu lopu bir otomobil.. 

Bunları sö~ }erken Fahamct 
tüyünü kıpırdatmıyor. Bir bardak 
su ister gibi gayet tabii bir ta
vır' a: 

- A canım istediğim de bir 
şey mi, topu topu b r otomobil. 

Sacit onu kurnazlıkla atlatmak 
istiyor fakat o, sırnaştıkça sırna
şıyor .. 

- Senin diyor, birçok dost
ların var, meb'uıları tanıyorsun. 
Geçen akşamki adama sen bir 
çift söz söylesen yarın otomobil 
evimizin önündedir. 

Sacit: 

- Peki, peki diye münakaşaya 
nihayet verdi. Aklına birfey gel
miş gibi direndi, yerinden oy
nadı: 

- Ben, dedi, gideyim şimdi. 
Onu göreyim.. Belki dediğin 
olur •. 

Sacit kalktı.. Sokağa yalnız 
\ıkacağmı zannediyordu. 

Sokakta Nerinin kendisini Fa
bam etle birli~ tc görmesini iste
miyordu. Sacit ayağa kalkarken 
Faharnet: 

- Sen nereye gideceksin ? 
- Taksime kadar çıkacağım. 
- Peki ben de seninle bera-

ber çıkayım. Hem fotoğrafçıya 
uğrıyalım. 

Sacit .. bu teklife hayır diye
medi. Uçümüz fotoğrafçıya doğ
ru ilerledik... F ahamet pür dik
kat vitrini süzUyordu. 

Birkaç gün içinde vitrin bir 
hayli değişmişti. FaLamet kendi
sini de vitrinde gördü. Faba
metin büyük ve tıpkı tıpkısına 
Mollininkine benziyen fotoğrafı 

Hikmetin soluna asılmıştı, Hik
metin yanında Mollinin resmi 
uılıydi, Hikmet iki kadm ara
sında sıkışmıştı. 

Fahamet Sacide: 
11 

- Hani senin ki nerede di
ye süzgiin süzgün baktı... Bu 
SÖLc ve bahse Sacid şiddetle 
cevap verdi: 

" - Ne bileyim fotoğrafçiya 
~or ! F oloğrafçi ellerini uğuştu
rarak: 

-Hanımefendim·z meşhur er
keklerin resimlerini vitrine ko
yuyoruz dedi. Bu söz Sacidin 
içine ~ ir kurşun gibi işledi, sura
tı L irc1 en bire karıştı. İçinde ne 
müthiş boralar geçti. Faharnet 
l ir gözünün ucu ile Hikmetin 
ı csmini süzerek dudak büktü : 

" - Ne yapalım dedi, öyle 
ol$un. 

Sacit çalımla cüzdanını çıkardı. 

• 
Sacit elinde paketlerle ilerili• 

yor. Ne Sacit bir kelime söyli
yor, ne de Fahamet. Belli ki 

ikiside hiddetli, ikisi de için için 
köpürüyordu. 

Ben hiç bir şey olmamış gibi 
ikiı'ne de bambaşka bir mevzu 
açmışhm... Neye y&rarki benim 
lafım cğzımda kaldı. 

Bir otomobil durdu.. Ve pen
cereden bir kadııı seslendi. 

- Sacit Bey. Sacit Bev. Daha· 
bu ı-esi iş i dince Sacidin ytizü 
parcar g bi, kıpkırmızı olmuştu. 

Bu seslenen kadın, Neri idi. 
Sacit korktuğuna uğramıştı. Cür
mü meşhut halinde yakayı ele 
vermişti. 

Madam Neri yarı hiddetle, 
yarı kirgin, yarı ateşi söndürül
memış bir kadın harsaretiyle 
söylenıyor. 

- Ne alemdesiı 1 ~? gözükmü
yorsunuz. 

Sacit ez le büzüle cevap verdi: 
- Çalışıyorum .. Tercümelerle 

meşgulüm. 

Ner i başını sallı yarak: 
- Siz, dedi.. Siz.. Hiç evde 

oturur musunuz .. İnanr.ıam .. 
- Öyle madam.. Ciddi söy

lüyorum ciddi olmıya mecburum. 
Ne yapalım efendim .. İşte öyle .. 
Madam Neri otomobilin kapısını 
açta, ona yaklaşır gibi oldu .• 
• - Hele.. Hele söyle acamm. 

Bizim şirket memurlarını düşünür. 
Muhasebeci size avans vermiyor 
mu? Sacit sıkılarak: 

- Aldım da bitti bile .. 
- Hay çapkın hay .. Demek .. 

Laf buraya gelince Fahamet ses
lendi: 

- Sacit daha çok kalacak 
mısın .. Sacit galiba bu sözü işit
medi. Çünkü Madam Nerinin 
fazla iitifatı onu ümitlendirdi. 

Ona cevap hazırlamakla meş
guldü. Fahamet Sacidin aldıraş 
etmemesine fena halde sinirlendi. 
Ve bir saniye bile beklemeğe 
lüzum görmeden yürüdü. 

Madam Neri lafına devam etti: 
- Para meselesi ha! 

- Evet efendim! 
Neri lafını değiştirdi : 

- Bugün yeni bir inci almış
tım.. Ama beğenmedim. 

- Buna canım sıkıldı. Neri 
çantasını açtı bir şeyler göster
di .. Sacit baktı .. Baktı : 

- Çok güzel. Çok güzel Ma
dam, diyor. Neri, Sacit iyi ve 
güzel dedikçe. 

- Hayar çok fena.. Bana hiç 
yaraşmıyor .. 

Yaraşır madam. 
Pek mi beğendin ?. 
Tabii .. 

[ Bitmedi ] 
----·---------

Satılık hurda demir 
Beşiktaşta Akaretlerde 16 

numaroh dükkanda men~ut tah
minen 7000 kilo hurda demir 
11 haziran 930 tarihinde bil
müzayede satılacağından talip 
olanların pey akçesini müstes
hiben yevmi mezkiirda saat on 
üçe kadar mahalli mezkiirda 
54 numarada mütevelli kayma
kamlığına ve yevmi mezkiirun 
on beşine kadar da lstanbul Ev
kaf müdüriyetinde idare encü
menine müracat etmeleri"275-52 

Gayrı menkul malların eçık 
artırma il6n1 

lstanbal 4 üncü icra memurluJt ındarı: 
.\çık artırma ik paraya çe\rilecck 

gayn menkulün ne olduğu: Tlane maa 
bo ·canın nı.:ııf hi-,şc,i. 

Gayrı menkulün bulundu~u me\'ki 
mahallesi, sokağı. numarası: Me, ledhane 
kapısında i\lerke:r.efendi ınahalle~inıle 
Tekke :sokağında 6 numaralı. 

Tıkdit• olunan kıymet : Tamamı 650 
lira. 

Artırmanın yapılacap, yer, gün, saat : 
ı~tanbul 4 üncü icrıt dairesinde '26·6·9.10 
perşembe I 4 ila 16 ya kadar. 

I - İ~bu gayrı menkulün artırma 
şartnamesi 14 : 6 - 930 tarihinden iti
baren 930 - ;;9 :\o. ile lqanbul 4 üncii 
icra dairesinin muan-en numara~ında 
herkdn görebilmesi iÇin açıktır. ilanda 
yaıılt olanlardan fazla malılmac almak 
istiyenler, i~bu şartname~ c ve 930 · !'59 
do~ya numara,ile mcmuriyecimize müra· 
caııt etmelidir. 

2 ·- Al'tlrrna~ a iştirak için yukarda 
) a:ı:ılı kıymetin yüzde 7 teminat gö~te

rileccktir. 
.l - J laklarr capu sicillile sabic olmı

~ an ipotd;li alacaklılarla diğer alakadar
rın \ 'e irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
laıını 'e husu:.ile faiı \ ' c m<t~rafa dair 
olan iddialarını i~bu ilan tarihinden iti· 
barc:n yirmi gün içinde e' rakı mü:.bite
krile birlikre memuri\·etimiıe lıildirme 
leri icap eder ak;,i halde hakları capu İ · 

cillile abic olmıyanlar :;auş bedelinin 
payla~masında hariç kalırlar. 

-1- - Gö.ıterilen günde arrtırrmya işti

rak edenler .ıırmrma ~aıtnnmesini oku
muş ve lü:.rnmlu maJQ.macı almış bunları 

tamamen kabul etmiş ırd ve itibar ofu· 

nurlar. Üstünde bırakılah gayri menku
lün bedeli zamanında \·erilmezse gayri 
ınt:nkul ikinci bir amırma ile ~arılır ve 
bedel farkı ve mahrum kalman yü:t.de 5 
faiz 'e diğer zararlar ayrıca hükme ha· 
cer kalın;ık~ızın ınemurh·etımi1.ce alıcıdan 

tah;,,il olunur. Be~ numarah fı1'radaki şart 

tahakkuk etmek J.aydile üı; defa bağrı). 
diktan sonra gayri menkul en çok arttt
ranın Ü:.tündc bırakılır. Şart tahakkuk 
etme:r..e arttırma geri bırakılıp alıı.:ı ta· 
ahhütlcrinden kurtulur ve teminat da 
kalkıır. 

5 - ,\ı-urmanın birinci ,·q·a ikin· 
ci cılma~ına ,.c gıwri menkule taıılluk e· 
tkıı k:tııurıi h·thka Ye satı{ın tar1.ına gii· 
re diğer ~artlar. 

\'cr~i, belediye. \'akıf icaresi mü~tc· 
riyc aiwr. 

Yımlan hane maa bostanın yukarıda 

~i.i::-terilen 25-6-930 taı ihinde l~tanbul 
4 üncü icra memurlug-u oda~ında işbu 

ilan 'e j.!;osterilen amirma ~artname=-i 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Emlak ve Ey
tam bankası 

1
-v AK 1 T ıtn,tiiJ~~ıa 
Küçük ilanları ı---------~• 

' ..... ~. =:--:: :7t:-::.~ ..... • S eyrisefain 
: 30 : • 1 Defalık kuru' • 
• ,., 50 • . ..., ,, .. . 
: 3 • ,, 65 : • • • 4: :Z5 • . . ,. . 
• • • ihtivaç kalmayı"-) • • • : caya kadar ( c:.zam1 • tOO : 
• 70 defa) ilan edil·\ • • • • mek 6.zere maklu • • • 
: Abonelerimizin her iiç aylıgı ıçiıı : 
: bir defası meccanen '. : 
: '4 qtırı ceçen i l .mların fazl:t ~ atırı : 
: için 5 er kuruş zamınolunıır. : ........................... 
Kiralık - Satılık 
Kiralık - Ta!.:iim kaz:ıncı çeşme 

sokak Salih Zeki bey apartımanının diirt 
,.e beş odalı iki dairesi kiralıktır. 1 Ja\"a
dar \ c denize nezareti olup tabim mc) -
danına iki dakika mesa:fe~iııdcdir. 

Kira}jk yalı - (cnp:elkö) ünde 
Kulelide ;;\o. ;-;- beş oda 1ı kliçük hir 
'alı kiralıktır. Görmek bti\'cnler icti;;a 
İindeki Te, fık beyin yalı.sın~ görüşmek 
için <;arşıda Bedescan atik rcbi l Jü;,nli 
beye m Uracaacları. 

Satılık arsa - Üsküdarda "ncu· 

lar soka~ınd;ı ıne:;cit ) anındaki ar~a 
satılıktır. Galata Kalafat yerinde :":l l\o. 
da l\lustafıı Bekir Beye müracaac. 

Satılık arsa - Arşını '2,50 lira 
Bevazzıc harik mahallinde imanı tııımamı 
sır~sında set ü:tedndc 1 5· l ı'\o. .\rsa 
!atılıktır. 13e~·azıtta anatlolu lokunt:ı~ında 
Ömer beye müracaat. 

Kiralık köşk - !.'.:ren köyünde 
Caddcho~ranında camii şerH karşı:.ındaki 
ı.;Ö~c bıı~ında plajlara iki dakikahk me
~af ede (2) numaralı ko~ki.in mefruş (4) 
odalı muntazam bahçeli bir dairesi kirıı-
hktır. l lava gazi ve su tesisatı me,·cuttur. 
Görmek isti) enler derunundakilcrc mli
racaac cdı-hilirler. 

Satım 
Yazı makinesi Kullanılmış 

Remington markalı Türkçe, lnıı;ilizce 
1..lıl\· yeli . idarede I { numaraya müracaat. 

Satıhk kolonya, levanta ve 
esans şişeleri - Yeni olarak mulne
lil şekilde kolonya Ye le\·anca şişeleri ile 

akmaz bir tanda imal cttirilmi~ 
c~ans ıüblcri sarılıktır. Talip olanlar l\uru 
o~manivede ikbal. kıraacanesi karşısınde 
:O. !is ltr;yat fabrıkasına müracat edebilir
ler. (2-;-;;. ";" I) 

Muhtelif 

• . .. b:ıcıııJa 
;\Jerkcz acentesi: Galata l'opru • h 

. l'\la • 
BeYojtlu 236~. ~uhe a.cente~ı · ;_

40 
mudiye Ilam altında l~tanbul ~ 

Bo~caada postası 14 
(G E L. I B O L U) vapuru 

'dafe Mayıs cumartesi 17 de 1 ıu 
rıhtımından hareketle GelibO ' 

Lapseki , Çanakkale, l~r:~: 
Bozcaadaya gidecek ve doP eli
te Çanakkale, Lapseki, ~ 
boJuya uğrıyarak gelecektır· 

ı n!alya postası 15 
( İNEBOLU ) vapuru ti 

Mayıs Pazar 10 da Gal~ 
rıhtımından hareketle lıf~: 
Küllük, Bodrum, Radoı, d 
hiye, Finike, Antalyaya ~i: 
cek ve dönüşte me2kiir ı~, 
lelerle birlikte Andifli, J 
kan, Sakız, Çanakkale, ~ 
boluya uğrıyarak geleceJctıt· 

t udanya ~ostası 
Cuma, Pazar, Sah, Çar~ 

ha günleri idare rıhtımın~ 
9 da kalkar. 

Muhterem yolcullıt! 
1- Sevahilimütecavire b~ 

larında arap harflerile ııı•t~· 
aboneman karneleri 1 fi~~ 
randan itibaren muteber el~ 
dir. Böyle biletlerin 1 rl J. 
randan 15 Haziran 930 t~ 
hine kadar paraları 1{5-
Kadıköy iskelesindeki bll·ti 
kişede iade olunacaktır. Btrf" 
lerin kaplarından ve ciltle f 
den ayrılmamış olma!ı ıaıı 
dır. ·bif 

2- 1 Haziran 930 tarı ~t 
den itibaren kanunu ınab5 

0
, 

mucibince tekmil biletlere ,ı 

tuzar para daha Köprü ~'~r~ 
zammı yapıldığından yenı 1Jtl' 
harflerile matbu olup 1 bO' 
zirandan evvel satılmış ~ti"' 
neman biletlerinin her bı e' 
dende kontrol esnasında ııı,, 
murlarımız tarafından 30 P~i· 
Köprü zammı alınıp ıno~• 
linde kuponlar verilecek,;!Y 

ı,so-
26 Mayıs Pazartesi Tra tıt· 

Memur aranıyor - Okur ya:r.ar l 1~ birinci postası yapı mıyac 
\ ' e kefil gösterebilir bir dcpn memuruna •gf 
ihtiyacımıır. 'ardıı·. Taliplerin Galauıda 25 Mayıs Pazar Karııb~ 

• . ~n nnn nnn J. lf 
1
. mumhane caddesinde l\Juradiyc han (R) postası yapılmıyacaktır. 

ıermB,!SI lU uuu uuu Hrı lrHSI numara,·a müracaatları. ·---~ 
' ' 111111111~111 mllllll~lllll~m~Wlllllm~ınll mOO~~~~Jl~l~ EE::::::::::::m::m::::::::::::::::::::::-.:··d 

ihtiyat Akçesi 754,000 ,, ,, -::.. 1 

:: ALEMDAR za e 

E 1 1 Defterdarlık ilanlar7) i~ y A p c R LA R 1 ~ı 
inşaat Ve ffi ak . . . . .. :: Seri ve lüks Karadeniz post~ 

SATILI ~ HiSSELi l\O~I\ § M • ı ı t vapuıu 
ye .\HAZI ı\o. 2 - LZUU H 1 e MaY1's•'~ üzerine müsait ıeraitle 

Para ikraz eder 

Rılumunı Ban~a muameıutı 
İstanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon İstanbul : 3972 

çayır caddes:, kli~~iik <.~anı- ~~ PfllHIJt~İ f~nüd:kşa~rke~ı 
ı l . k .. 1 1 1 u ı .. .. .. ı rıgtJ 
ıca, s "lH. ar. l OIHIUI g rıhtımından hareketle ( o O~' 

arazili hariıp kü~k ıle av- ii dak, lnebolu, Samsun, 9r",~ 
"' ' .. . ıvıSr 

ı·ıca maıhalılı 2 odarnn3840 !~ Gireson, Trabzon, Rıze, e .;e 

1 , ) :: ri, Pazar, Ardeşen, Vıç. 1kele' 
lıissesinl rıı 16'.:...4 hissesi H Hopa) ya azimet ve ayni 10 f 
satdıktır. ~It-ızkt'ıı· hisseni ıı g terle (Görele, Vakfıkebir, .~eı •• s~o 

lstanbul Asliye wah":ıftmesi ikinc: IJedeli def'ateu y~ri imek g ve Sinop) a uğrıyarak 
is edecektir. b~I t.c:ıret daires ·nMn: 

Medyun Onnik Heşişyan Ef. 
tarafından Agop Abalyan Ef •• 
ye olbaptaki rebinname muci
bince rehnedilmiş olan ce
man 71 parça muhtelifülcins 
Acem ve Anadol halı ve kilim
lerinin alelusul açık artırma su-
retile 26 mayıs 930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 1 O 
da mevzu bulundukları Eminö-
nünde Halı Gümrük antreposun
da 66 numaralı ardiyede satıl
maları muVarrer olduğundan 
yevm ve mahalli mezkurde ma
hallinde talipleri hazır bulun
maları lUzumu ilin olunur. 

~artiyle tahmin edılen kıy- ~~ Müracaat mahalli: ls~.rı 
1
,. 

meli 2664 lira<lır. Satıs is Meymenet Hanı altında 1
1 

LA 
" :: 1 1 T 

muamelesi ale11i miizayedc ~~::~~~~:::J:~~~=~~!::.~J~ıı: 
ile 7 lıazir~Hı 930 <.'llll 'a?'- Arnavutluk konsolos~u-~,iıırıl~ı 
l · .. " l 14 ...,Ü 1 1 f .\lcmkkcrin nufusu hakık~J:ııı•ıl1 ~ 
Csı guuu S, a ,0 ta ( C - mak üzere .\rna\'lıtlukta da • •3p,ı~".~ lerdarhkta yapıhıcaktır. inci f!;ÜnÜ bir tahriri umunıi ~t ıab~··~ 

ur. TürJ..:ivcde bulunan • .ı\rna''l.' 1,rııı ~ 
( 11. 161 ) dan ailesi. Arnanıtluktıı hulun•11 010~~.,,1 

ı.oıı" n 
ru~u orada yaxılacağından irıısesl • 

1 

Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı ı 

ı Doktor 

1 

Hüseyin Naşit ! 

1 

Türbe, eski Hililiah!l'er binası ; 
No. 10 Telefon: lst. 2622 

mit.de \alnı:r. Atna,·utluJ,uı k ı..ı.ıfıı~ 
• da u ııı 

yanlar 'e ) ahut aile:oi bura ·ıder1 
lar tescil edilecektir. Bu ~a:~ , ,:alrfl,J 
tebaamızım komolosıınemız [iııe ~ 

~ . . ,..un d e 
rı için mayısın .:>l ıncı . t". 1 ~e , 
bir müddet la\ in cdildı~ gıh .ıı11ffl1 

den hiç bir ı c.::-im 'e hıırç dı 
cak ur. 



ŞERiT MAKiNELERİ Hercins ipe~ ve lastik şeritler "d 
mal eder, basıt ve ucuz. .,, 

ÇORAP Düz ve çiçekli el ile ve otomatik. \Qj 
" ~ Son sistem Kappel marka tekem-

mül etmiş çorap makineleri, büyük 
miktarda, Avrupa usulü. 

KOTON 
" 

RAŞEL ,, Son tekemmülatla mficehhez. 

Tıraş olduktan sonra 

rüzgar cildinizi tahriş 

ediyormlı ? Şayet Jilet 

tıraş bıçaklarını kulla-

nıyorsanız bu hal vu-

Kirahk ktlgir hane 
ve diikkt\n BRODE ,, 

DİKiŞ ,, 

. TEZGAHLAR 

Enli tamamile otomatik brode işler. 
Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. 
Çuval Bayrak ve sair her cins mal 
dokur el ve motör ile mUteharrik. 

BASMA MAKiNELERİ İpekli_ ve .yünlü kumaşlar üzerine '1 
:ıi her cıns çıçekler basılır. , , 

·•. ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye umum ~ 

Beşikt~şta akaretlerde 11 
numarala hane ile 1. 3

1 
20, 3 

numaralı dükkanlar bilmüzayed 
icar edileceğinden şehri hali 
18inci pazar gününden itibaren 

3 
2 
e 
n 

acentesi Y. Şınorkyan, İstanbul Sadıkiye Han 31 - 33 ~ 
yirmi gün müddetle alen i 
müzayedeye vazedilmiştir. 

Tel fst. 2256 cc ~ 

Teıııinat ve hii vii k· 
Talip olanlarm ve daha 

~~~ 'iMWft~~~~~· fa 
~ ~~~~~~~.,~~~"' ~~ ~ 
4r-ap ha:'flerile nıatbu abonenıan karneleri hamil-

leı·inin nazarı dikkatine: 
Haydarpaşa - Pendik kısmında muteber 50 varaklı aboneman 

;'rnelerinin Arap harflerile matbu olanları 1 haziran 930 tarihin
cn itibaren katarlarda muteber değildir. 

ziyade malumat almak istiyen 
lerin haziranın 1 linci çarşamba 
günü aat on üçe kadar mahall 
me1kurda 54 numaralı miltevell 
idare~ine ve yevmi mezkurun 
saat on tiçünden on beşine ka 
dar İstanbul evkaf müdüriyetind 
idare encümenine müracaat et

-
i 
ı 

-
e 

meleri. 

Dr. A. Kutiel 
Ellerinde Arap harflerile matbu karnesi olan muhterem yol

cuların nihayet 15 haziran 930 tarihine kadar, Köprü ve Haydar
P<ifadaki bilet kişelerimize müracaat ederek istimal edemedikleri 
karne biletlerinin bedelini almaları ilan olunur. 1 Efrcnci \C cil t lıa~tııl ı k l an ıııii tc lı a ·~ıc 

Karakfıy lıörck<;i l' ı rı ııı ırıı .. ııııl ıı i\ cı ::H 

$irketi Hayriyeden: 
1 haziran D:30 tarihinden itibaren ahiren, Köprij müruriyesi olarak vesaiti nakliye 

Ya l ücretlerine Pt <!.ı zamaim ve rüsumu saire dahil olduğu halde sivil bilet ücretleri berveçhiatidir: 

M 1 n t H ~ H 1 H r 
Köp~ü_den İske~~re K~prüden Iskelelere ls~elerden Köprüye 
ve ıskelerden Kop- azımet ve avdet bilet azımet ve avdet bilet 
rüye tek bilet fiatı fiatı fiatt 

] .. İftci nı k 1 .. in . k ınta a 
] 

. cı ısım 
.. ın · ., . cı nıınhka 
.. ın · k - cı ısım \) . 

... 1 .. ~nci rnıntaka 
.. ın · k cı ısım 

') . 
:'f .. !nci mmtaka 

h':'" .. ınci kısım 

2 - inci l - ıncı -~ - inci 1 - ine 2 - İnci 
mevki mevki mevki mevki mevki 

11 1.)-'-'--> 14 ·>-> fj() .... _ .. ·)R 
_ı 20 

J :l.~.) 1 u.~:) ->r -u - )ı l) 
q) -u d:..ıd ~ I ,,)() 

ı u .. >o •)•) au 44 ; ı 1 ,,-)(J _ _, 

20.75 ·) ~3 ·r -· ,_,) 41,f)Q 4(j,f')() 'l) -o ' :..ıd 
oır·n . 

cı ınıntaka birinci kısım : Harem, Salacak, Üsküdar, iskelelericiir. 
İki~ . " ikinci ,, Köprüden Rumeli Bebeğe Anadolu Vaniköyüne kadardır. 

cı " birınci ,, ,, ,, Y eniköye ,, Beykoza kadardır. 
,, k 

,, ikinci ,, : ,, ., Altın uma ,, A. Kavağına kadardır. 
\. 1 -
y~ ·ı tı İt· 

1 

İsteyenlere tek bilet kıymetler üzerinden kıymetelendirilmiş müddetsiz abonman 

l - incl 
mevki 

1.)- -o 
-· )ıt) 

•)(' -u - )ı.) 

'l- -u ; 'ı.) 

Ht-i.50 

karnelerı 
1.) 

Uıe? - Arzu edenlere iskelelerden Köprüye mahsus olan tenzilatlı azimet ve avdet bilet ücretleri 
l)lllll ınden kıymelierıdirıl.n:1i fotogratlı aylık abonman kartı verilir. Bu kartlar hangi ay için ita 
~~ı:~~sa ancak o ay için mutederdir. ( Cuma gUnleri için ücret alınmaz ve bu kartlarda cuma 

1) 
tı kullanılmaz. ) 

bir '~ - Ar iskelelerin birinden diğer birine gidecek yolcu1ardan vapura girilen iskelenin sırasında 
İıkclıskele ise hem aşağı ve hem yukarısı için girılen ve çıkılan iskele dahı l olduğu halde altı 
itlın eye kadar birinci mıntaka ikinci kısım altıdan fazlası için ikinci mmtaka birinci kısım ücreti 
~~ı~c:1ktır. ( Sıra takip olunmayıpta karşı geçilirse vapura girilen iskelenin karşılığı olan iskelede 

Ut altı isekele meyanında sayılır. ) 

l)ldu~ - Usulü dairesinde paso almış olan mekatip talebesi her hangi bir iskele için eski tarifede 
~~ gibi ikinci mevki için ;.~ birinci mevki için ;} kuruş ücret ita edecektir. 

~~r~~ :- Efradı askeriy de her hangi iskeleye gidene gitsin ikinci mevkide oturmak şartile bir 
r; Ucrete tabidir. 

~~.I - Zabitan biletlerinin tek bilet aksamı~a Köprü müruriyesi olarak otuzar ve azimet avdet 
1•tif,~~ha altmı ar para zamedil~iştir. ( _Bu b~letl~rden . evve~ce yalnız yüzbaşıya . kadar zabitan 
td~ etmekte idi bu tarife ıle resm! clbıseyı labıs erkan ve ümerayı askerıye de istifade 

Ctkur. ) 
~~: l.._ Memurin karnelerine Köprü müruriyesi olarak 37,,30 kuruş zamedilmiştir. ( Evvelce hu 
~iktc trden maaşı aslisi üç bin kuruşa kadar olanlar istifade etmekte idi, bu tarife ile maaf 
~~<:ilk _nazarı dikkate alınmayarak bilumum muvazzaf hükumet ve belediye memurları da istifade 

i~~~ . ~lt'tl .• Bıletsiz vapurlara binenler her hangı iskeleye çıkarlarsa çıksınlar ikinci mıntaka birinci 
U ~ınci mevki ücretini iki misli olarak ita edec~klerdir. . . 

Mevkisiz biletle mevkide oturanlar mevkı farkını ıkı kat olarak vereceklerdir. 

lla.::ııı FeltiLİ Pa~a k('J'inw~i Hcı. ~rıe lıammın i~ıikraz 
eylediği rıwh,ıliğ 111ukahiliııdc idan'nıiz ulıde~iııdc vefatın 
mcfruğ lı11l 1 ınaıı l\apalı fırın Ct>zri Kasıııı pa~a mahaJJe
~ : rnlt' Nur·uo~maııi~·t· '" Cağaloğlu <'addc~iude 1,3 ııunıa
rah kö~cde c-~ki .\rıH'rikan kız Jll('klehi binası olaıı ıııii
kc11111wl hir korıak ~atıfıktır. 

~fozk\ır koııak iki kapılı olııp dcnıir karıat'ı hahcc ka
pı. ıııuau parke la~ dii~t'li aYJuya g; ı·ildiktc bir u;ıktar 
halı~e ,., nyrı kfıı·giı· rııutfak, hir alıır 'e araL~thk ile 
ii~ılırıdc iki oda Ye d iğPr kısma g(·~O:lir haJıçede ye ara
haJık ymımda lıir· kapı. Bu kıs ı nın zc•miu katında mer
ı er w~lık, hiı· oda. biı· lıabi, c;ift iki laruflı merdiYenlt~ 
ikirwi kala <·ıkıl!ı· h:r sofa, iki oda, lir hal:), üciincii katta 
hir . ofa, cln.rt oda, hir lıahi, ha~iııci yarım katla küçük 
iki oda Ye mcı·di rc11 y: ı ıuııda bir <lrpo~ u var<lır. 

Cadl{e cilıPliıulıJ diğer kapıdaıı girilince lJir mermer 
ıa~hk, bir kilt1 J', bir cauıek:.'tnlı kapı ve diğer mermer 
taşlık, h:r otla ve koridorla ge<.;ilir biı· kurnalı hamam, 
bir hah\ \'C digcr <;ini <lö eli uzun hir koridorda Lmlıce 
kapı ı. köıııiirliik, bir mutfak, uıerdivc11lc cıkılır bir bÜ-

~ 

yiik yemek oda~ı, ikiuei katta bir sofa üzerinde iiç oda, 
ıki Jıal:i, ii~~iincii katta bir sofa, bir oda, bir lıahisı olup 
dı~ı 1 oyalı 'c ikinci katta çıkmalı, İ<Jİ ya•1lı boya ve ka
femk:ir i~lcmeli vaıı 'e ar·kası ball<'e ile muhat mctiıı . ' . 
kfu·~ i ı· hirıadır ki ceman 15 oda, 4 sofa, 1 kiler, 2 mut-
fak. 1 kurrıalr fıamam, ıtıaa OUH lıir ahır, 3 arabalık. ' 'C 

G hal:iyı, dalıil inde terkos suyu \ 'C elektrik tertibatını 

lıavi koııak Ye ıııii~ıcmil:\tıdır. llepsi 900 ziradan ibarcı 
olup 384 ziraına koııak, 160 zirarna k:ir~ir uıiiştemilt\I 

ı n~a e<lHmi~lir. 35G zira terlıiinde de hahcesi mevcuttur. 
• • • 

iki kt!SIBI :ıj·t· ı n)• ı·ı Kira~"a \'erilebilir. Kıymeti muham-
lllPUPSİ 2 5,88 ) l i radır. 

Talip olarıhu· ve fazla mahimat almak i~liyeııler 

IH'I' ıriiıı saaı 16 'a kadar .\dlivc biııası dahilim.le 
~ . . 

İ~tarıhul Enn uli E~· tam itlaresirı(\ nıiiracaat eısiulcr. 

Satılık evler ve arsalar 
Koşum takınıları ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 23-6-

930 pazartesi günü saat 17de Ankarada devlet demiryolları idare

sinde yapılacaktır. 
lşf rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 

ayni günde saat 16,30 a kadar komisyon kitipliğine vermeleri 

lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 

maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Haydarpaşa 
veznesinden tedarik edebilirler. 

13ur a ' rilciveti 
.; 

ufia başınü11en-

dislifrr11clcn: v . 
1 - Uludağ·Zirve yolunun 7484 lira 90 lcuru,Juk inşaat ba'd

yesinin inşası 14· 6-930 cumartesi; 
2 - M. Kemalpaşa·Susurluk 23737 liralık tamiri 14-6-930 

cumartesi; 
3 - Burııı·İnegöl yolunun 16545 liralık tamiri 15-6-930 pazar; 
4 - Bursa·Mudanya yolunun 46005 liralık tamiri 15-6-930 pazar 

günü saat 16 da vilayet daimi encüm nincc ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usuliyle munakasaya çıknrılmıştır. Talipler keşifnam~ ve 
enni şartnameleri görmek ve fazla izahat almak ve ehliyet vesif 
kalarım kayıt ettirmek üzere ihaleden sekiz gün evvel Nafia 
B1şmühendisliğine müracaat edeceklerdir. 

Bedeli keşfin °0 7 buçuk nisbetinde teminat ve miktarı taahhüdü 
mübeyyin teklıf mektupların kanun ve usuli dairesinde tanzim ve 
haleden evvel vili.yd makamına ita eylemeleri ilan olunur. 1 

n 

P.yall/ro nıüd&rliiU .. 11 irtı : NUmu -
esi veçhile 10,000 adet evlen

ğ 

a 
s 

me sicil defterleri tabettirilece
inden taba talip olacakların pey 
kçeleri ile birlikte 27-5-930 
ah günü saat 15 te piyanko 

r 
r 

müdürlüğünde müteşekkil tayya
e nıübayaat komisyonuna mü
acaatları. 

... FRENGi· 
ve belsoğukluğa yakalan· 

mamak için: 

PROTEJiN 
Kullanınız. Tesiri yüzde yüz

• ... :!ür Her eczanede ~ulunuı <11 

Me'sul rr:üc'.ür Re/ık .llhmet 
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Slc6 t5 u~ 105 KllDIWh 
~ Daytvtıkll '11111 Tıur11• 

vt - ÇılWtn Vapıı,,.,, 
:ııtıtlut Hôli44JIJI HIJJ· 

rol/J AIMrlis~rlerl 

- Pd ro• Bllyaü 
V8/akJIV. 

Lincoln 

• • Q 'f(_ "''"'"' • • s..: .... ' il 

Bir Ford aPabasını satın almakla hem bir yerden cfl. 

ğerfne cJaha sür'atli gitmek suretile vaktinizin azim 

bir kısmını tasarruf hem de, memleketinizin tabii ve 

güzel manzaralaranı temaşa. çiçekli ve rayihah kır

larda yorulmadan güzel gezintiler yapmak fırsatını 

,elde etmiş olursunuz. Arabanızı ya şoförünüze tah

ırik ettiriniz veya bizzat kendiniz direksiyona oturarak. 

'idare edl'nfz. 

BOYOK VE SiLiNMEZ BiR. ZEVK DVYACAKSINIZ.' 

l11u " U1&11 Hufutl'J vı 
00.Zıl Rıll!ıl K.aroı,_ 
rtür - PtullvıllflU 
Ç11ttı111 RadiyaJ4t 
J(ad,osu - Şa.,. 

""' lı.ayrtt Mot• 
tr - Azami 
Randömarı 

•• FORD MOTOR COMP.\NY EXPORTS INC ' 
fOU> FUEPOllT, l.STAN8U1,. 

\-

.. . 

~l.alrlMz Trlpkb fi,.. 
1Uıu11 ô11 Cuu - ro. 
llUUl/k MaJı/u Allı 

Fren Sistem - /. 
. llİallndı FıvU. 

lldt /JvPr~ 
ıtzio• 

) 

,,,, Hp ~,,,. ftaAMI ltf~ 
w Mfurtallap Rı1tk/lr - Slr'o•• 
ellUflyıtU - l(M/MUI - ~» 

u/ffU - ltlo.rtll Kolilı -
l(usıusu - s.lur •I~ 

dıktt111 '°",. Att11'9 
tıva/utd4A ttUv-

tu SmU 

Fordson, 


