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Türkiyeyi Büyük __ H~a~s_ta_l_ık_l_ar_ 
SIHHiYE.VEKiLi B. ACABA NE ZAMAN BU MEMLEKETTE 

MÜFiT ESERLER VÜCÜDA GETiRECEKTiR. 

istııa etti 

TÜRK -;;ı, Dört celsede mahkum olanlar. 

vüNANI Menemende dün cami 
I istiklili İ imamlarının muh_ake-

1 Methal iQ' mesi~yapıldı. __ _ 
Şark meselesinin Menemen 25, 

h ·ı Et •ki@ (A.A)- Örfi 
zu uru ı e nı ~ divanıharp mab-

Eterya 'nın teşek-@ kemesi bu gün 

k .. lü kadar lü-I öğleden evvel 
U ne .. Miralay Ata B.in 

zumlu bir hulcisa4 riyasetinde top· 
Türklyede Fransız nüfu u- ~ }anarak 4 celse 

DaB Petronun gözünün açı·- ~ aktetmittir. Bi-

l 
ması - Karlofça muahe~ esl- t 
Deli Petronun vasiyeti - 1152 rincl ce~sede dün 
Eelgrat müsal hası - Fransız öğleden sonra 
ınuvaffekıy, ti - Şark m• srlesl ~ h k 1 i 
yirmi bet sene uykud · - De:ı ~ ınu a eme er 

1. Petro s!yaaetı canıanısor-Çarlçe ~ yapı)mıt olan ve 
• ikinci Kı terinin vasi pldnı- a dini alet ittihaz 

l 
Hıristıy:ınh.rdan istifade edl- ~ 
temn mi? - Ortudoks mezhe- ~ ederek halkı Dev· 
bln~en istifade- Türk tarihinde ~ lelin emniyeti 
Mora-ilk büyilk Yunan isyanı- ~ 

'

Ru s donı:nması Akdcnlzde- ~ aleyhine ıevket· 

ll•vak tenkıhnamesl - Prusya, nun Nuruoımani· 
l<ayna·ca muahedesi - Aynalı- ı Uğl iddiaıile maz· 

& ln•eç ve Türk ittifakı- f;ansız 

l 
lhtillll kebiri- Napoleon Mısır-~ ye camii ikinci 
dı - Bu sefer Frans z elçileri 4İ imamı Sadık ve 

Divanıharp reiı vekili Ata 
oe aza Beyler 

ima
mı hacı Ali ve Konyadan 
hocaMehmet T eTfik Efendiler 
haklarındaki karar tefhim 

ını Rumları kışkırtıyor? - fi lzmlrde Nikbolu camii 
QuııarJa Türkler müt efik - ~ 

teıkilata lrdikleri anlaııldı· 
ğmdan 163 üncü maddenin 
ikinci fıkra11 deli.Jetile 
313 üncü maddenin ikinci 1 

Qııı donanması Akdenizde - ..§ 
ffarp meseleleri - Napo·eon ~ le Türkler - Jnglliz donan=ra<l t 
stanbulda- llk Rum cemly . ti. @ 

GrAaıdillıuılııfllııH'b&IWı~ 
Kıral Fuat 

'fürkiyeye 
gelmiyecekmiş 

Ankara, 25 (Yarın) -
l<.ral Fuat'ın Türkiyeyi zi· 
Yareu hakkında burada 

hl•lfımat yoktur. 

~eisicümhur Hazretleri 
Konya~ 25 (A.A.} - Re

iaicünıhur Hazretleri bugün 
daırelerinden çıkmaınıılar· 

edilmiıtlr. Bu karara naza· 
ran Nakıi namı altındaki 

gizli teıkilitm seyyar hali· 
feleıinden oldufu ve bu teı· 
kilitın ihyasina çalıştığı 
anlatıldığından Türk ceza 
kanununun 183 üncü madd& 
ılnin birinci fıkrasına tev· 
flkan ve cürmün mahiyeti 
itibarile beı ıeao müedetle 
ağırhapıine, hoca Ali ve 
hoca T evfikEfendilerin de bu 

fıkrasına tevfikan birer ıe· 
ne müddetle hapislerine ve 
yirmlıer lira ağır cezayı 

nakdiye mahkiimlyetlerlne 
karar verilmfttir. 

ikinci celsede dini alet 
ederek halkı devletin eın· 
niyetini ihlal edecek hare· 
kete teıvik ve hükdınetin 
manevi ıahsiyetini tahkir ve 
Relsicümhur Hazretlerine 
(Devamı •on lt.rberlerimfacle) 

Istanbul şehri pistir 

-·-Fethi Bey 
Bunu Biz Yaza Yaza Bıktık. 

Fakat Şimdide Ecnebiler Söylüyo 

dır, 

Günıüıhane ıneb'usuu 
Fethı Bey ıehrimize gelınit· 
lir. 

Fethi bey bir müddet ia
lltıbulda kalacak ondan son· .. , 
l tekrar Ankaraya gidecek· 

ttr. Fethi beyin lıınetPı.nın 
~'Pblı bütçeyi tlddetle ten· 

•t edeceği muhakkaktır. 

Bu gü.;kü hava 
Kandllli ve Yeıilköy ra· 

~thanelerinden verilen ma· 
hfuııata ıöre dün derecei 
ltaret azami o, 81garil idf. 

Bugün rüzgarın ıtmal 
llrafından kuvvetle esecek· 
ttr li ı ' ava ekıeriyetle kapa 1 

:Çecekur. Hafif kar yal· 
•ıı muhtemeldir. 

latanbulda kar 
ı.. Dnn ıehrimtzde kısa 
gft d nıü det ker yaimııtır. 

Cemiyeti akvam istatistik şefi M. Nikson 
bakınız neler anlatıyor ? 

Cemiyeti akvam istati~- { 
tik ıubeıi ıefi M. Nikıon dun· 
de Ticaret odaıında meıgul 
olarak ,tetkikatına nihayet 
vermiıttr. M. Nikıon'ın tetki· 
katı daha ziyade lhaai mes' • 
eleler Ozerlnde vaki olmut· 
t r! utanbul Ticaret odası 
ı:taiıtlk ıubeıl müdftril Nec· 
ml Beyin çıkardığı geçinme 
tndek•lerln çok beğenen ve 
onları ancak Amerika in· 
deksle:ile mukayeıe e.debi· 
leceiini ıöyleyen M. Nıksan 
ticaret odaıının her kısmını 
ziyaret etmiı ve hayretler 
içinde kald:ğanı ıo"lemiıtir. 

Ticaret odasının kazanç· 
lan ölçmek hususundaki fik· 
rln muvafık ve mümkün bu· 
lan M. Nikıon Cenevrede, 
hayat, ıeraitimiz hakkında 

bazırlayacaiı rapordan Ti· 
caret odamız da bir tane 
ıöndereceğini ıöylemittir. 

M. Ntkıon dün Ameri· 
kan kollejinde Cemiyeti Ak· 
vam meıat büroıı hakkında 
bir konferans vermiıtir. 

Bu gün Attnaya hareke· 
ti muhtemel olan M. NJkıon 
Ticaret odamızı befenmtııe 
de ıehrimlzin pisliğinden ti· 

oklyet etmifttr. 
Bu meıele Belediyeyi 

alakadar eder. Şehir mec· 
listnde kavıalar, boı müna· 
kaıalar, Belediyede havyar· 
cıhk devam ettiil müddetçe 
ıehrimizin piılikten kurlu· 
Jacağı yok. Bari Belediye 
bir lngiliz aizından ıöyle· 
nen bu sönlerden utanıa da 
biraz harekete ıelıe. 

Maarif Vekili Eıat Bey 

Talebeler 
• .-C•-

İlk tahsillerini Türk 
mekteplerinde ya

pacaklar 
Ankara, 25 (Yaran) -

Türk talebeleri ilk tahsilini 
Türk mekteplerinde ikmal 
ve ecnebi ilk mekteplerde 
Türk talebeıinin tedriıat 

yapmamaları hakkında kan· 
mın layina11 bugün 11 dün,, 
icra vekilleri içtimaında tel· 
kik edilmiıtir. 
(Devamı 3 üncü •ahiledt!fl 

S. DERViŞ H. 
-tt-0 ••• 

., Aımanya'dan geldi, çok 

.ı müte~assisti 
Dört aydanberi Alman· 

yada bulunan kıymetli edip-

Suat Deruiı hanım 

lerimizden ve muharrirleri· 
mfzden Suat Derviı hanım 
ıehrlmize ıelmiıttr. 

Almanyadaki ıeyyahatl 
hakkında bir muharririmlze 
ıu maliiınatı vermiıUr: 

"-Bu seyyahatten çok 
memnunum. Alman mat· 
buatından ve kadınlarından 
gayt t büyük hilsnil kabul 
gördüm. 

Alman matbuat cemi· 
yetinde Türk kadınlarının 
hayatına ait bir konferans 
verdim. Bu konferanıım çok 
büyük bfr alaka uyandırdı 
ve ıereffme ziyafet verdller. 

Bir Alman 'gaz.,tealnde 

Sıhhatimiz ihmal 
ediliyor 

Kızıl, Kızamuk, Tifo, Verem , 
Dizanteri ile Anadolu kıvranıyor 

yirminci asırda çiçek görmek 
ne gariptir ... 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinin, hük(ime· 
metin nüfus ııyasettnl ih
malettiğl, ıari ve salgın 

hutalıklarla mGcadelede da· 
ba faal ve ciddi hareket· 
lerde bulunmadığı ve bil· 
ha11a içtimai muav~net kıs· 
mında hemen hiç bir ıey 

yapmadığı evvelki neıriya· 
tımızla izahedilmifti. 

lstanbul Sahhat müdlri· 
yeti bu neıriyata mukabil 
çocuk ~ vefatlarınm ıeçen 

ıenelere göre yüzde 15 ek· 
ıildijinl beyan etti. Acaba 
Türkiye cümhuriyeti yalnız 
lıtanbuldanmı ibarettir, diieı 
vilayetlerin ahvali ııhhtye· 
leri ne yaziyettedir? 

Kızıl, Kızamık, Tifo, Ve
rem, Amlplidizanterl gibi 
haatahklarla kıvranan .Ana 
dolu halkının halleri çok 
acıklıdır. Hele yirminci asır 
da Çiçek muıc.\plarını gör
mek ıaıalacak ıeylerden 
değil midir? 

Sıhhat vekaletinin, lı
tanbulda yeniden bir hasta
ne ve bir Sanatoryom ile 
bir çocuk yuvaaı tealai taıav· 
vurlarının matbuata akitleri 
efkarı umum iyeyi a TU tmak 
ıeklinden ziyade hakikat 
sahasına fntikalirade en çok 

1 bizim memnuniyet hissede
ceğimiz oüphesizdir. 

N eıriyabmızm güzel te· 
ılrile, memleket ve ınl'letin 
neftne amil olmaktan mü
tevellit bir hissel iftihar en 
tabii hakkımız demektir. 

Sıhhiye Vekili Refik Bey 

Sıhhat vekaleti bu icra· 
atında yalnız latanbulu diiil 
memlekE:tln d!ier taraflarını 
ve bilha11a en çok hastalık
larla kıvranan mahalJeri de 
düıilnmek icabetmez mi? 

lıtanbulun nüfusuna gö
re ııhhi müe111eaeleri ve 
oralara kabul edilecek has· 
ta miktarları mahdut lıe 

de difer vilayetler ııhht 
müe11eselerlnin nüfuı ade· 
di ve ihtiyaçlarına nazaran 
yapılacak mukayeıe netice
sinde nilbet kabul etmiye· 
cek kadar farklar aöze çar· 
pacaAı ıüphe~zdi~ 

(D•vamı dördüncü •ayfada) 

Gayrimübadiller kon
gresi dün aktedildi 

· Kongrede yüzde iki tevziat 
üze rinde bir çok şikayetler 

yapılmıştır 
Gayrimübadiller kong· 

resi dün öğleden ıonra Tilrk 
ocağında aktedilmlıtlr. 

"Karanlıktan ayak ıea)eri,, 

ıerlevhalı bir hikayem çık· 
tı ve bu yazım dolayııile 
bir çok teklifler aldım. 

Buradan bunlura cevap 
vereceğim. İki büyük tabi de 
benden Roman iatedi· 

Bir kaç güne kadar ha· 
zırlamağa baılıyacağım.,. 

Suat Derviı H. bedema 
ıazetemtzde .. Kadınlık,. ıÜ· 
tununu idare edecektir. 
Muharririmizin tik yazıa• 
ıon ıeyahattne alt olan kıa
mile baılıyacaktır. 

l Kongrede heyeti idarenin 
bir senelik me•a•ıt hakkın· 
da ki raporu okundu. 

Bu raporda bono tevzia· 
\ nın araaının uzamamaıı 

için itlerin sür'atle görülme al 

ve bu meaıelenin cemiyete 
müteallik, iı!erin takibi iç! l 
Ankaraya 2iden murahhas
lar vaııtaıile Maliye veki· 
Jetine de arzolunduğu beyan 
olunmaktadır. 

Eahabı matlubun muta· 
lebatını havi liyihanın da 
yakında Mecliıe tevdi edil& 
ceği ümit edllmekte olduğu 
ve murahhasların hükumet 
(D•uamı üçüncü •ayfada) 

a 

' r. 
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Sahife 2 

BiR iSiM \'E BiR 
iSTiKBAL 

.... . Fiiiiii 

Gençlerin hakkını teslim etmek 
lazımdır 

Ali ticaret mektebi ulum J 
allyei ticariye kısmının iıim 
mes'eleıi git gide (bir muam
ma halini aldı. Ve hoınut· 

ıuzlukları celbetmefe bat
ladı. Müderrlıln heyeti karar 
vermekten ziyada iti uzat
maktadır. Gftya ıon karar 
yarın verilecektir. 

Haber aldığımıza göre 
mektebin talebe cemiyeti 
İktııat Vekaletine verdiği 
istidada ticaretle hiç alakaıı 
olmayan bir iıim istemitlerdl 

Gönderilen iatldada mek
teplerinde .. Yfikıek lktıaat 
mektebi,, namı vertlmealnln 
muvafık olacafını ileri ıür
müılerdi. 

İstida kendiline ha vale 
edildikten ıonra faaliyete 
geçen Müderris heyeti mek· 
tebin adını .. Yüksek lktııat 
ve ticaret mektebi,, olarak 
kabull etmek iltemektedir. 

Akıam gazetelerinin bi 
rinde intiıar ettiği gibi mek· 
tebe ıadece .. yüksek ticaret 
mektebi,, iıml verilmlyecek
tir. 

Müderris heyetinin zikr 
ettiğimiz ilim üzerinde dur
ması A vrupadakl mümasil 
mekteplerin isimlerini nazarı 
dikkate almasından ileri 
gelmemektedir. 

Yani talebenin iıUkbalioi 
mukallitliie tercih edeme
mektedir. 

Düıünmilyorlar bu kıa
ma • yükıek iktlıat mekte
bi,, denilecek yerde .. yük
•ek ikbıat ve ticaret mek· 
tebf,, veya ıairece .. üksek 
Ticaret mektebi,, ilmi veri· 
lirse yilkıek Ticaret mek
tebinin eıkl mezunları kırı 
kanuni bir hak kazanacak· 
lardır. Çünki ellerindeki 
Şahadetnamelerde Yükıek 
Ticaret mektebi,, kaydı var· 
dır. 

Mademki mukallitliil bı· 
rokmıyoruz bu k11ma doğ· 
rudan doğruya (Hanteaetuder 
Commercialeı) diyerek genç· 
lerin lıtlkbahni de temin 
edelim. 

Onlar zaten Yüksek 
ticaret mektebinin menfi 
tesirlerinden kurtulmak ia
miılerdi. 

Bütün bu yolsuzluklara 
!ebep diğer bir çok Vekalet· 
leı·•n maarif itine müdahale 
e tmeleridir. 

lhtisat, ticaret , ormancı· 
Iık, mühendislik tahsillerinin 
iktısat ve Nafıa vekaletleri· 
le alakalarının derecesi ne 
olabilir? 

Mühendis mektebinde 
yol yapılamaz. Yol yapılma 
ilmi ve usulleri tedriı edi
lir. Alı ticaret mektebi tale
beleri tüccar veyahut lktısat 
vekaleti memuru değildir. 

Nihayet ilim yapmak iatlyt.o 
bfr kütleyi teıkll ediyorlar. 

Bu münasebetle bir isim 
meselesi yüzünden bu mek-
tepleri görleıtirmek ve genç· 
lerin istikbalini mahvetme· 
dense bunlan maarif ihtiya
cını teminde eaaı vzuv olan 
Maarif vekaletine raptetmek 
llzımdır. 

Bu mumkün olmadıfı tak
dirde en feci vaziyette olan 
Ticaret ve Orman ili mek
teplerini ı slah etmek ve 

haksızlıkların önüne geçmek 
zaruridir. 

Bahusus Ali ticaret mek
tebi için yüksek ve orta kı
sımları ıslah ve disiplinlerini 
takviye etmek Ulum aliye 
kısmına iktııadi bir isim 
vermek kafidir. 

Tekrar edelim. Saf bir 
mukallitlik için genç küt· 
lenin iatikbalile oynamak 
doğru ldeğildir. 

Avrupa cehil içinde, ne 
diyelim bilmem ki, ile biz 
dahi cahil kalalım. Hatta 
onlarda olmadıfı için altı 

sınıflık bir ticaret lisesi 
açalım. Yüksek ve orta tica
ret talebelerini bu liseye 
devrederim. 

Ulum Aliye kısmına da 
tktııadi bir ilimle bir az 
nur ve bir az can verelim. 

Bu suretle gençleri de 
kurtarmıt oluruz. 

• • .. ....... 1 .. .... 1 • .. • • • • • 

Piyasa 
Fiat düşüyor amma 
ihtikar berdevam! .. 

Şehrimizde son günlerde 
peynir fiatlarında bir düı· 
künlük vardır. Fakat bu 
düıkunlük yalnız piyasadadır. 

En iyi Trakya peynirinin 
bir tenekesi 6 liradır. Bak
kallarda, btlha11a mahalle 
bakkallarında peynirin ok
kası 80 kuruıtur. Peynir 
fiatlarınan diiıkünlüğOnden 
ittif ade etmek iıtentlıe kabtJ 
almıyor. Çünkü bakkalar 
çok düıknn bir ffatla al
dıklari peynirleri pahalı 
satmaktadırlar. Şuhalde 

denilebilir ki bu fiat düı· 
künlülünden istifade eden 
bakkallardır. 

Bakkallrda pahalı ıatılan 
yalnız peynir değildir, Piya
sa.da en iyi zeytin 30 kuruta 
olduğu halde orta zeytin 
60 kuruıtur. 

Yiyecek et yası mahalle 
bakkalarmda böyle iki misli 
bir fiatla satılmaktadır. 

Bu da bakkalların fazla 
kar etmek istemelerinden 
ileri gelmektedir. 

··-
Davamız 

Ademi salahiyetle 
iade edildi 

Gazetemiz sabık mes'ul 
müdürü Süleyman Tevfik B. 
a leyhine .. Baytar mektebi 
kaça mal oldu,, serlevhalı 

yazıdan açılan dava dün 
Sultanahmet birinci ıulh 

ceza mahkemesinde rü'yet 
edllmiıtir. 

Heyeti hakime ademi sa· 
lahiyet kararı vererek evrakı 
müddeiumumiliğe gönder· 
miıtir. Bu da va da diğer da· 
valarla tevhit edilerek ikinci 
cezada rü'yet edilecektir. 

Belediyenin davası 
Belediye tarafından Fo· 

toğrafçı Vayhnberğ aleyhi· 
ne açılan davaya dün ikin· 
ci cezada devam olunmuı· 
tur. 

Vayimberğ, yalnız Bele· 
diyeye ait haritaları satmak
la ittlham edilmektedir. 

İddianame için muhak~ 
me baıka bir a<ıne talik 
edilmiıtir. 

YARIN 

ŞEHİR HABERLERi 
BOŞ, HEP BOŞ ,_P_a-tr-ik-h-an_e_' 
Sade kendi kendimizi 

aldatmıyalım 
Ara sıra ticaret umum 

müdürü Naki Beyinde isti· 
rak ettiği men'i Tagıit ika
nunu komiıyunu altında 

harici ticaret odasinde top· 
lanmııtır. 

Maamafih her komisyon 
gibi bu komisyondan da fayda 
beklemek manasızdır. 

Dahili ve harici Ucare· 
timizi altüst eden tağıit 

meselesi bahuıus atıl ko· 
misyonların halledeceği tey· 
ler değildir. 

Bütün bu komlıyonları 

dağıtarak cezri tedbirler 
alabilecek bir makamın 

ihdaıı zamanı çoktan gelf p 
geçmittir. Biz hali kendi
mizi aldatıyoruz. 

İnhisar~a : 
Tunus 

Tütün almak istiyor 
Tunu• hükl'imeti tütün 

inhiaar idaresi tütün müba· 
yaaıı için bir münakasa aç· 
mııtır. Kilosu azami on 
franktan 100 bin kilo Ma· 
kedonya ve 100 bin kilo da 
Bulgar tütünü olacaktır. 

Ayr1ca kilosu azami 12 
franktan 60 bin kilo İzmir, 
14 franktan Anadolu tütü· 
nü mübayaa edecektir. 

Nnmune ve teklif mek· 
tupları 25 Niıana kadar Tu· 
nuz hükümeti tütün inhiıar 

idaresine gönderilmiı olacak 
tır. Teklifler 16 Mayısa ka
dar taahbilt edilmit bulunu
lacaktır. Tütünlerin birinci 
teırinin 15 den evvel Tunusa 
vusulü ıarttır. 1930 senesi 
ve daha evvelki mahsüller 
teklif olunabilir. 

Kırıntıdan maada her tür· 
lil tütün ve iıleme tarzı ka· 
bul edilecektir. 

··-
Gümrükte: 

Kaçakçılık mı ? 
Rüıtemlye vapuru taife

sinden Mehmet 6 paket is
kambil, 3 boyunbağı kaçı· 

rırken Gümrük idaresi tara
fından yakalanmııtır. 

Komisyonlar 
toplanıyor 

Gümrük komisyonlorı 

gelecek pazar günü topla· 
narak kefalet meselesi et· 
rafında mukarrerat ittihaz 
edeceklerdir. Esnaf Bankası 
bu hususta komisyonculara 
müzahir bulunmaktadır. 

Ecza, mosan ~ahakkuk, 
manifesto açığı gibi Güm
rük idaresince tahsili lazınr 
gelen hususat ta TahsHi em
val kanunu mucibince ha· 
reket edebilmesi için Güm. 
rük idaresine salahiyet ve
rilmiıttr. Bundan ıonra her 
üç tekilde mazuun olan 
ıahsın emvali haczolunabi
lecektir. 

-·-/ngiliz 1030 
Dün borsada lngtliz, 10· 

30, Dolar 212,25 20 Fran· 
ıız Frangı 108, Dilyunu 
muYahhlde 96,5 altın 922 
kuruta ıatıJmııtır. 

Vilayet böyle bir te
şekkülü tanımıyor 

Fener Bat papazlığının, 
tehrimizde bir Patrikhane 
bulunduğunu ileri sürerek 
Baıpapazlığa hitaben ke
silen bir celbi kabul et
mediğini evveJce yazmıı· 
tık. İstanbul vilayeti, din 
iılerile hükumet itlerinin 
Cumhuriyetin ilinile be
raber ayrılmıt olduğunu, 
bu esasa istinaden Fener 
müessesatı ruhaniyeıinin 

de ecnebi memleketler· 
deki eıhas üzerinde,velev

dini mahiyette dahi olsa, 
hiç bir alakası kalmaması 
lazım geldiğini ve hükö· 
metin Patrikhane diye 

bir teıekkül tanımadığını 
ileri sürerek Adliyenin il· 
tifsarına cevap vermiıtir. 

Celp Baıpapazlığın 

kapısına mıblandıktan ıon· 

ra icap eden muamele 
yapılacaktır. 

Mubayaacılar 
Borsa idaresile bir türlü 

anlaşamıyorlar 
Ticaret borsasında, mu

bayaacılarla borsa idare 
heyeti arasında bir ayden· 
beri devam eden münakaıa 
ve miicadeleler ıon günler· 
de had bir tekli almııtır. 

Mubayaacıların vaziyeti 
isyankar bir haldedir. Cezri 
tedbirler ittihaz etmek iste· 
mektedirler. 

Mubayaacılara göre mes-
lekleri tamamile milliletmeli ve 
idare heyetinin yazıhane ve 
defter tutmak, telefon bulun 
durmak gibi huıusattaki 

tazyikleri kalkmalıdır. Aynı 
zamanda mubayaacılar sim· 
sarJarın it görmelerine ta· 
hammül edememektedirler. 
Diğer taraftan idare heyeti 
mukabil iddialarda bulun· 
maktadır. 

idare heetine göre bor· 
sada tabiiyet itibariyle gayri 
Türk mubayaacı yoktur. 

Tazyik meselesine gelin· 
ce: İdare heyeti mubayaa· 
cıların vazifelerini hakkiyle 
yapmadıklarına kanidir .. 

~ubayaacılar bütün ticfA.· 
ri muamelatın selametini 
zamin mutava11ıt unsur 
oldukları halde tekaıül göı· 
termektedirler. 

Borsa idaresi simsarlara 
edilen itirazlara da nizam· 
namede ıarahat vardır, sim· 
sarlardır diye cevap ver
mektedir. Maamaflh simsar· 
lar doğıl'udan doğruya mal 
alım satımdan menedilmit
lerdir. 

Borsa komiserliği meıe· 
le ile yakından alakadar ol
mak tadır. Her iki tarafın 
daha ziyade tiddetlendirdiği 
noktai nazar farkları ısrarla 
muhafaza edilmektedir. --
Bele~iyede 

Eski hamam, eski tas 
Belediyenin ıimit fiyat

ları üzerinde koyduğu narh· 
tan ıonre, simitler nazarı 

dtkkatı celbedecek derecede 
küçülmüıtür. 

Belediye narh koymalı 

HANGİSİ? 
Diş tabipleri nedir? 
Doktormu yoksa ... 

Bazı Dit ta.bipleri Sıhhiye 
vekaletinin ihtarına rağmen 
.. Dit doktoru " unvanını 

muhafaza ettiklerinden be· 
ter lira cezayi nakdiye mah· 
kum edilmiılerdir. 

Bunlardan ikiıi mahke
me nezdinde bu karara itiraz 
etmiılerdir. Bu sebeple mah· 
keme Dit tabiplerinin doktor 
olup olmadıklarını Darülfü
nun ve Etıbba odasından sor
muıtur. 

Etibba odası Dit tabiplerin 
Ciı doktoru olmadıkları ce
vabını vermiıse de Darül· 
fünun ıimdiJik cevap ver
memi:Ur. Darülfünun cevap 
verine muhakemeye 16 mart· 
ta devam edilecektir. 

lktısa~i ~a~erler : 
Buğday - Arpa fiatları 

düşüyor 
Arpa ve Buğday hatla· 

rında tenzzül geçen ıene
denberl devam etmektedir. 
Hattl Anadolunun bazt yer· 
lerinde köylü elindeki Arpayı 
okkası kırk paradan satmak· 
tadır. Buğday flatlarıda çok 
düıüktür. 

Şeker sahtekarlığı 
BuJgaristandan gelen mu

hacirlerin kanuni bir mua
fiyeti vardır: Bunlar, mem· 
lekete gelirken beı bin liralık· 
ta eıya getirirler. Bulgaria· 
tandan gelen bazı tüccar, 
Bulgaristandan ıeker satın 
alarak İıtanbula getirmekte· 
dirler. iddiaya nazaren, ıon 
bir ay zarfında yapılan idha
lat, hazinaye (30) bin liralık 
gümrük zararı vermiıtir. Ya· 
pılacak baıit bir tahkik, ha-

kikati meydana ~çıkarabilir. 

f ırka~a: 
Ali B. geliyor 

Ankarada bulunan Halk 
fırkası lıtanbul teıkilatı 
heyeti reisi Afyon meb'usu 
Ali Bey Gazi H. nin Anka· 
rayı tetriflerinden aonr tehri· 
mize gelecektir. 

Ali Bey burada esnaf 
cemiyetleri teıekkülü ve vi
layet kangresinde karar 
altına-alınan itlerin tatbikile 
metıul olacaktır. 

Geçinme indeksesi 
Ticaret odası istatistik 

ıubesi tarafından kanunu
sani ayına mahsuı geçinme 
indeksesi netredilmiıtlr. 

Bu indekse göre 929 da 
ikinci kanunda 1381 lira ile 
geçinen bet nüfuslu bir aile 
930 ıeneıinin ayni ayında 

1272, 931 de 1242 lira ile 
geçinebilmittir. 

Bu heıaba göre hayat 
masrafları 929 ıeneıine göre 
senede 139 Hra azaJmııtır. 

unut;;:.ad;:-f akat ~;htan 
sonra neticeyi kontrol etme· 
ği unuttu. 

Bu hususta yaptığımız tah
kikat neticesinde, eskiden 
bir kilo undan 16 ıimit 
yapılırken narhtan ıonra 
22 simit yapılmaktadır. 

Halka altmıt paraya ıi· 

mit satan ve ihtikAr yapan 
ılmltçlleri acaba belediye 
görmiyorm u? 

Poliste: 

Kaza 
• .,. ... f.( 

Patlıyan taba 
ca neler yap 

Ferah tiyatrosunda 
tahdem lstanbullu 2d6 
ıında Galip bey elin e 
bancaaile oynarken atef 
mıı, karıııında oturaJl 
rülfünun talim taburd 
dından Erzurumlu Me 
oğlu Maksut efendtniO 
tarafına rastgelmiı ve 
surette yaralanmııtır· 

ruh Maksut efendinin 1• 
ehemmiyetli oldu 
Gülhane hastanesine 1' 
mıttır. 

Müddeiumumilik 
kata vazıyet etmif, 
Galip bey yaka 
hakkında takibata 

ticeal patlıyarak 

efendiyi yaraladıfı • 
mııtır. 

Meselede bir kaıt 

olmadılı müddeiumu 
tahkik edilmektedir. 

Çalmak kolay a 
Kapalıçarııda Ô 

kapısında ıayakçı Dl 
dükkanından Tahtak• 
sakin Yusuf Hasan bit 
kumaı çalıp kaçarken 
meıhut halinde yakala 
tır. 

Bir otomobil k 
Şoför Zihninin ıda 

deki 1483 No. lı oto 
Planya ıokafında otur .. 
mana çarpmıı bazı yer 
den yaralamııtır. 

)#. Galatada Nıınet 
kanta11nda garson Zi11 

yemek götürürken, ti 
nın idaresindeki 3261 
otomobil çarpmıı, bazı 
lerinden yaralanmasın• 
olmuıtur. 

Aşırılan halı 
Serserilerden ti• 

dün çarıı içinde Ka 
Hoca Oıman efendlnlıı 
kanından hah çalarkeO 
mümethut halinde 
lanmııtır. 

Apartıman hırsd' 
Beyoğlunda Tepe 

da Greıko apartıma 

kapıcı Rasim efendiniıı 
na Oıman iımlnde biri 
yorgan palto ve 1alr 
unı çalarken cürmülll 
halinde yakalanmııtır· 

Yangın başlangtcl 
Üsküdarda Nuhku 

da bakkal Hakkı ef 
nin evinin ıoba boru•" 
ki korumlar tutuıarak İti 
gın çıkmıı iıe de e tr• Ol 
yetiıilerek söndürülm~f~k 

Para yerine hı~. 
Şiılide Klfıtane cad~ 

de mukim Mühip de ,, 
Asadoru bir alacak rJJef .,I' 
sinden dövüp batını 

mııtır. 

A~liyede: 
Bir katil 12 seııef 

mahkum oldu 
6
" 

Asker Siileyman• dlf'!.. 
ren ve Mehmedi de • ~ 
cerheden Yııhyanuı ti 
Ajırcezada muhakerJJ• lf".. 
rek karar tefhim edildl;,..-

Heyeti hlkime Y ab1 "" 
on iki sene altı af 0~ 
gün hapıine, 1000 Ur• .,,r 
tul vereaeıine tasmio•~ 
meıine miittef ikall 
verilmittir. 
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h 
Layihanın esbabı mu· 

D .. 1 d m a clbeıinde ecnebi ilk mek-0 r t C e s e e • teplerde tahsil gören Türk 

ı ı 
talebelerinin orta mektep· 

k UA m o a n a r lerde muva.ffak olam_ama· 
lar• ve bılhassa Turkçe 

J inci aalıif eden devam 

aıyaplarmda hakarette bu
lunmaktan ve hakkı olma
dığı halde dini kisve tksa ey· 
lemekten ve teskilatı esasiye 
kanununun cebren tağyire 
teıehbüs eylemekle maznun 
Y eıil Hoca namile Somada 
mukim kaptan Ali oğlu Ali, 
oğlu Ali Riza ve Nakıi namı 
altında gizli teşkilata dahil 
olmakla maznun Kömürcü 
hoca namile maruf Sadık'ın 
muhakemeleri yapıldı. 

İıtiçvaplarından sonra, 
Müddei umumi muavini Fuat 
8. iddiasını serdile içtimaı ce· 
ratm ahkamı nazara alınarak 

A.li Rızanın Türk ceza kanu· 
nunun 159 ve 163 numaralı 
ıs3 üncü maddelerine göre, 
k6mOrcü bocanın da tekke
lerin seddine dair kanunun 
htrincl maddeıine göre ceza· 
larını istedi. Maznunların 
müdafaaları dinlendikten son· 
ra heyeti hakime ikinci top· 
la.nııta kararını tefhin etU. 

Bu karara nazaran , 
lbaznunlardan Ali Rızanın 
Menemen badiıesile alaka
dar olduğu uıulen sabit o!
madığıudan beraetine ve fa
kat merkumud muhtelif za· 

llıanlarda ve müteaddit yer· 

lerde dini alet ittihaz ede
rek halkı devletin emniye
tini ihlal edebilecek hare
kete teıvik ettiği ve Reisi· 
cürnhur Hazretlerinin gıyap
larında liııanen tecavüzatta 
bulunduğu ve hükumetin ma· 
rıe.,.i tabıiyetini tahkirveteyif 
eylediği anlatıldığından Türk 
ceıa kanununun içtimaı ceza 
dan bahis olan 70 inci mad· 
deıı nin ikinci bendi delaletilt. 
&zanu cürmü olan, halkı 
de.,.letin emnivetl aleyhine 
tahi·ikten dolayı 163 üncü 
llladdesinin birinci fırasına 
tel'fikan iki sene üç ay ağır 
hapse ve diğer iki cürümden 
dolayı 159 ve 158 inci mad· 
deleri mucibince birer sene· 
lki •ene ve ıalahiyeU olma· 

dığı halde dini kisve giyme· 
•inden dolayı 253 üncü mad
de b""k - e 3 ay hapis u munc b . 
cezasına mecmuu üçte irı 
olan dokuz ayın zam ve ila· 

"eıi ıuı·etile 3 ıene müddet· 
fe ıır. • ıo lira •sır hapıme ve _ 
liır para~ cezasına, köınürcu 
hocanın da 677 numaralı ka· 
nunun birinci maddesine tev· 
filtan 6 ay hapse ve 50 lira 
nakdi cezaya mahkumiyet· 

lertne karar verilmiıtir. 
Üçüncü celsede, U :aki 

tartka.tını neıir ve tamime 
Çalıımakla ve 677 numaralı 
kanun hilafına hareket et
llıelde Kasabalı Yuıra Hoca 
l'e Kamber Mehrnedin mu· 
ha.kemeleri yapıldı. Maznun· 
l•ruı latiçvaplarından ıonra 
1.. d · i Fu· ••ı\i deiumumi mua vın 
'-t Bey iddiasını serd i~e 
lıer iklıinin de tekkelerı: 
leddtne dair olan kanunu 
btrinc1 maddesine nazaran 
cezalandırılmalarını lıtemiı· 
tir. Maznunların nıüdafaa· 
1•rı dtnlenmtı ve heyeti ha 
lci11ıe ikinci toplanııında ka· 
tarını tefhim etnıiıtir. .. 

Bu karara nazı,ran, 

Kamber Mehmedin bir haı
tayi tedavi ettirmek için lı
tanbula kiderken Şeyh Sa· 
miye mektup alma11 tarikata 
girdifine delalet edecek kuv 
vettegürülmemiı ve baıkaca 
da kanaatba§h delil bulun
mamıı olduğundan beraatıni 
Yuıra hocanın da kanunun 
neırinden sonra tarikat itle· 
ri1e ve üfürükçülükle i~tiga'i 
ıahitlerfn ıehadetile ve ken· 
dt lkrafile anlaııldı~ından 
677 numaralı kanunun mad· 
dei mahıusaıına t~vfikan 3 
ay hapsile 50 lira cezayi nak· 
diye mahkum olmuştur. 

Dördüncü celsede Ada
nalı Aziz ve Arifin muha· 
kemeleri yapıldı. Halkı hü 
kümet aleyhine tahrik ve 
hükômetin manevi ıahsiyetlni 
takir cürmile mazun idiler. 

lstiçvaplarmdan sonra 
Müddiumumi muavini Fuat 
Bey iddiuını ıerdile berat· 
)erini istedi. Heyeti hakfme 
ikin-i toplaniımds maznun
ların beraat ettiklerini tef· 

him etmiıtir. 

Örfi idarenin temdidi 
Ankara, 25 (A. A.) - L

tihbaratımıza göre Heyeti 

vekile bugünkü içtimatnda 

idarei örfiyenir bir hafta 
daha tem didine ve keyf iye· 
tin Büyük Millet meclisinin 
tasdiki arzına karar veril· 
mittir. 

Fesat bakiyeleri 
Samsunda yeniden in

tihap yapıladak 
Ankara, 25 ( Yarın ) -

Samsunda yeniden intihabat 
yapılması için dahiliye ~e
kaJetinden emir verilmiıtır. 
İçel vilayetinde yeniden ya· 
pılan intihabatta bermutat 
C. H. (!) fırkası namzetleri 
ittifakla intihap edilmiıler· 

dir. 

Şeker dava~ı . 
Ankarada rüyet edıldı 

Ankara, 25 (Yarın) -
Sabık iktisat vekili Şakir 
b."Son posta,,aleyhine açlığı 
davaya Ankara asliye ceza 
mahkemesinde devam edildi. 

Davanın lstanbulda nak· 
il hakkında yapılan ta1ep 
tetkik edilmif, İstanbulda aynı 
eıeleye dair Alpullu teker 

:brikaıı nıüdiirü Hayri B· 
tarafından dava açılıp çıl 

d ğ hakkında İstanbul ma ı ı 

adliyesinden cevap verilme-
diği için bu husuıta tekit 

1 a una karar verilmit 
yapım 

h keme baıka bir gü· 
ve mu a 
nd talik edilıniıtlr. 

Salahaddinin . 
muhakeınesı 

karnı tara· 25Y armAnkara ıne 
fından idamı istenilen ıeyh Sa· 

idin oğlu Salihattln "bugün,, 

dün müdafaasını yapacaktı. 
Veki Cemal Hazım Bey, mü· 
dafaasını ha:ıırbyamadıf11u 

b e tUil için dava üç ey an 
marta talik edilmiıtir 

derslerinden çok zayıf ol· 
duğu zikredilmektedir. 

Hatta bu sene liselerin 

altıncı sınıflarında yapıJan 

Türkçe ve riyaziye imta· 
hanlarında bu taleberfn a
demi muvaffakiyetleri kay
dedilmektedir. 

Maarif vekilinini zahatı 
Ankara, 25 (Yarın)-Bu· 

rada toplanan Fıkra grupunda 
Maarif vekili Esat bey bazı 
meb'uslara maarif sistemi 
hakkında izahat vermiştir. 

Vekil Bey Memleketimiz· 
deki ilk mek teplerin vaziyeti 
hakkında uzun czudıya hah· 

setmiıtir. Gelecek içtimalarda 
da orta, yüksek1 te:drisat ve 
Darülfünun hakkında izahat 

veıecektir. 

Dikkat! 
Ankarada müthiş 

tifo var 
Ankara, 25 (Yarın) 

Burada görülen muhtelif 
tifo vak' aları üzerine Vilayet 
Sıhhiye ve B~lediye müdür
leri Veki.ltin emrile kat'i 

tertibat: almıılardır. 
Diğer taraftan doktorlar 

ve sıhhiye memurları da 
evleri dolaıarak tifo olup 
olmadığını tetkik etmekte· 
dirler. Evlerinine memurları 
girmekte menedeler mahke· 
meye verilmektedir. 

Tifo meıeledle sıhhiye" 
vekili bizzat meıgul olmakla 
beraber, sıhhiye memurları· 
nın mesailerini yakından 
tetkik etmektedir. tifo vaka· 
!arının Adanadan selen taze 
sebzelerden ileri geldiil an· 
laııldıı}ından halk bu sebze 
yem emektedir. 

Halk dıapanaerlere ko· 
ıarak tifo aım almaktadır. 
Günde tahminen 2500 kiti 

aıılanmaktadır, 
Yarın - latanbul halkı-

nın da Adana.dan gelen 

sebzeleri yememelerini tav· 

siye ederiz. 

Bağ çubukları 
lzmfr, 25 (Yarın) - ·Eren 

köy fldanhiından 30 sandık 
bağ çnbuf geldi. Çubuklar 

bVğcıiara meccanen tevzi 

edilecektir. 

Edirnede kar 
ydirne, 26 (A.A) -Dün· 

denberi yafmağa baıbyan 

kar ıehrin tarafını örtmUt

lür. Kar sakin bir hava 

ile devam etmektedir. Niı· 

belen sükiinet peyda eden 

nehirler yeniden kabarmıı· 

tır. 

Münhat mahaller' Orta 

ve yeni imaret köprüleri su 

Bir tayin 
Ankara, 25 (Yarın) -

Ankara lca reislifine Eski· 
ıebir hukuk hak~ml Galip 
Bey tayin edilmiftır. 

YARIN 

Protesto 
Mühendis mektebi Yı;maz ga

zetesine hakikati anlatıyor 
Yılmaz gazetesinde Mü-

hendis mektebi hakkında 
yazılan bir yazıdan son de· 

~;;~mülees&ir olan talebe' 

dün mezkur gazeteye gide- 1 

:ek, haklarında yazılan ya· ı 

zıyı protosto etmişlerdir. 

Aynı zamanda idare
hanemize de uğrıyarak de· 
mitlerdir ki: 

25·2-931 tarihli Yılmaz 
gazetesinde m~ktebimiz hak

kında yazılan yanlı§ ve ta
r;zkar yazı talebe üzerinde 

büyük bir heyecan tevlit et

miştir. 

Mektebimizde intizam ve 
inzibat tam manasile mü-

emmendir. 

Esasen yük(ek bir tahsil 

devresi geçirmiı ve memle

ketin güzide gençlerin<len 
mürekkep butunan mühen· 

dis mektebi talebesi ağır 

bir tahsil karşısında hummalı 

bir faaliyet göstermek mec
buriyetindedir. 

Talebenin btihkarı hayat 
f>dercesine çalışmasını men

etmek için mektep idaresi 
gece muayyen saatten sonra 

lambaları söndürmek gibi 
tedbir?er aimaktadır. Keza 

talebenin gıda ve sıhhatine 

azami itinayı göstermektedir. 

Bugün bu hakikatleri 

ceffe)kalem çiğnemeği hedef 

eden Yılmaz gazetesinin 
bu yazısını çok derin teessür 

ve teesısüflerle karşıladık. 

Hakikatin efkarı umumi
yeye teşrihini muhterem 
gazetenizden rica ederiz. 

MÜTEFERRİK: 
Gaz talimatnamesi 

Gazların tağfiııine mani 

olacak tedabiri ihtiva etmel. 

üzere tanzim edilen yeni la· 

HmatnamLnin tetkikatı bite

rek Daimi encümene veril· 

mittir. Birkaç güne kader 

Şt.hir meclisinde müzakeresi 

yapılacaktır. 

Köy postaları 
yapılıyor 

Halkın ihtiyacını nazarı 

dıkkate alan sabık Silhıri 

kaymakamı Memduh Bey 

Silivri ile köyler: arasında 

köy postaları İhdas etmişti. 

Her hafta perşembe gü

nü köy korucuları vasıtasile 

nıektuplar mürselünileyhle· 

rine tevzi edilirdi. 

Fakat Memduh Bey be

lediyeye müfettiı olduktan 
sonra yeni kaymakam bu 
usulü kaldırmııtır. Bu hu
susta vaki olan müracaat 
üzerine fırka, ayni usu-
lün devamı ıçın Silivri 
kaymakamından temenni
yatta bulunmaktadır. 

Vilayetin diier mülha
katında da köy postaları 
tesisi ikmal edilmiıUw. 

Hahambaşı hasta 
Müsevilerin Hahambaıı· 

eı Becerano ef. ağırca has· 
tadır. 

Dün, tehlikeli bir buhran 
aeçirmlıttr. 

' 

Sahife 3 

Gayrımübadiller 
kongresi dün aktedi!di 

( 1 inci aahifeden devam ) 
kumet nezdinde, Yunan hü
tarafından gayrimübadlller 
hesabına verHen 125.000 İn
giliz lirasının tevdii mesele
sinde bu paranın gayrimü
badillere alt olduğu kabul 
edilmekle beraber tamamı
nın ne zaman tevdi edile
ceg. hakkında çıkan bir 
ihtilafın hayli müzakereye 
sebebiyet vermiş olduğu ve 
mezkur meblağdan alınan 

bir kısmının alakadarlara 
yüzde iki nisbetinde tevzi 
ecHlmekte olduğu zikrolu
yordu. 

Ayrıca tevziat esnasında 
istihkaklraı tahakkuk eden 
bazı kimselerin de matlup· 
larını alamadıkları, bunun 
sebebi de itilafname muci· 
hince sahip1erine verilmesi 
lazımgelen meblağın ancak 
yüzde ikisinin yerilme· 
si hak namına tec-
viz edilemediğinden, bu 
hususta alakadarların hak
larını tam almaları için bir 
çare ;ıraştırıldığı ve bu ça· 
reninde İstanbul belediyesi 
dahilindeki hazine va· 
ridatmdan temJn edilip 
istihkak sahiplerine veriJme· 
si hükômetten rica edildiji 
bildiriliyordu. 

İzmir, Samsun ve İs· 
tanbulda devairi resmiye tah 

sisi istenilen binalar ile ga· 
zetelerde görülen dokuz mil

yon dokuz yüz elli bin liralıl 
evrak hakkındada Bat ve
kalete müteaddit evrak 
gönderildi~i zikrediliyordu. 

İstanbul belediyesi da· 
İıilinde Rum etabUierfnin 
kezalik İstanbul haricindeki 
muhacırlere , harikzede · 
lercde bahçe ve emlakten 

hükumet tarafmdan satılmıt 
olanların hükumet uhdeıin· 
de olan diğer emlakin kaff · 
esi ziraat bankasına devri 
istirham edilmittir. 

Emlak Bankasına verilen 
emlakin de iade edilmesi ve 
satılmaması içinde temen
niyatta bulunulmuştur. 

Gayrimühadillik muay

yen bir müddete kadar 
müracaat etmekle geçen 
Haziranın onundan itiba
r e n g a y r i mübadil
lik mevzuu hahsolunam.· 
yacağını gayri resmi olarak 
istihbar ettik. 

He~aba mütaallik rapo
run da geçen sene inli· 
hap edilen mürakiplerin 
tetkiki üzerine arzo!unduiu 
zikir edildi ve kongreye 
gelen zevata te ekkür oiun

du. 

Bundan sonra azadan 
bir zat söz alarak, gayrimü
badiller meseleıini yakında 
takip için bir zatın Ankara· 
da daimi surette bulundu· 
rulmaıını istedi. 

Fakat bütçenin henilz 
hazırlanmamtf olma11 bu 
talebin geriye bırakılma· 

ama ve ileride idare heye· 
ti tarafından nazarı dik
kate alınmasına karar ve · 
rildi. Ve bundan sonra bül· 
çe müzakeratına geçildi. 

Bu müzakerede heyeti 

idare fahriyyen çalııtığmı, 
yalnız ücretli katibi bulundu
ğu ve bu suretle on para israf 
edilmediği söylenerek inli· 
haba baılandı. Evvela müra
kipler intihap edildi. Yeni 
mürakipliklere de Safyeddin 
Manço ve Osman Faiz bey
ler intihap edildiler. 

Kongreye ge]enler idare 
heyetinin ıhzari ve mesai 
raporunun knbul etti. 

Müteakiben heyeti idare 
intihabına baılandt. 

İntihabın iıarı olmasını 
istiyenler oldu isede bir aza 
itiraz ederek hafi olmasır.ı 
istedi. 

Bu ıuretle hafi yapılan 

içtimada sabık hey'eti ida
re yani Hüseyin B. (Reis) 
Celal Nuri B. (reis sani) ve 
Celal Galip, Mustafa Arif 
İbrahim, Hüsnü, Hasan, Va
fi, Ali Azmi, Fazlı, Necip 
Refik, Tahir Kevkep Bey
lerle Halil paşa müttefikan 
azahklara intihap edildiler. 

İntihabattan sonra bir 
zat tıöz alarak geçen heyeti 
idarenin ihmal cttiğ\ bir nok· 
tayı ııaret etti. Bu nokta da 

heyeti idarenin gayrimüba
d illerin haklarını gazetelerde 
müdafaa etmedikleri idi. 
Bunun nazarı dikkate alın
masını rica ile yeni heyete 
muvaff akiyet temenni etli. 

Bunun üzerine Tahir 
Kevkep Bey gayrimübadil· 
tere bir de matbuat bürosunun 
teşkili ile bir zatın riyasete 
getirilmesini teklif etti. Ta· 
hir Beyin bu fikri mütte i· 
ken kabul edildi. 

8!9E • .,.~ 

ff ilaliahmerde 
Hilaliahmeı· faali

yette 
Hilaliahmer reisi Ali 

Paıanın riyaseti altın· 

da dün heyeU idare iç· 
tima ederek bazı husust 

hakkında kararlar vermitı 

Ierdir. Ezcümle veremlilere 
yardım için bu içtimada 
hararetli münaka§alar ya· 
pılmıştır. 

Bu ak§am da Fakir ço· 
cuklara yardım için Mak
sim salonunda bir Balo ve· 
rilecektir Şehrimizin hemen 

bütün kibar mahafili bu ha· 
loya i~tirak edeceğinden ha· 
lonun çok güzel olacağı tim· 
diden anlatılmaktadır. --

Vazifelerini 
bitirmişler 

Ankara, 25 (Yarın) - Vi· 
layet umumi meclisleri me
sailerini ikmal elmiş ve ka
panmıttır. 

Martın ortasına doğru 

büHin vilayet umumi mec
lisler mesailerini ikmal et

mit olacaklardır. ---
Mithat B. 

İzmir maarif emini 
oldu 

Ankara, 25 (Yarin) -
Ankara erkek lisesi müdürü 
Mithat B. in lzmJr Maar;f 
eminliiine tayinini, ali tas· 
dike iktiran etmlıtir. 
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Sahife 4 

Bayram ~ikayesi 
1 

Sihirli Ceylan 
Vatile bir Hint padiıahı· 

nın k sevdiği bir kızı vardı. 
Bun babası gibi h er keste 

evi yordu. Hatta pek çok: 
kimseler güzel kızı padiıah· 
tan oğullarına istemlılerdl. 

sFakat henüz on üç yaıına 

giren kız kat'iyen evlenmek 
istemiyordu. 

Küçük kız bir gün gezin· 
mek için sarayın ormanına 
gitti. Güzel sesli kutların ara· 
sında geziniyordu. 

Birden karıısına güze! 
bir Ceylan cıktı. Küçük kı· 

zın yanına yaklaıtı. Ve onun 
yumıak ellerini yalama~a 
baıladı. 

Güzel kız Ceylanı pek 
sevdi. Ve onu sarayına gö
türdü. Artık her gün onunla 
e~lenlyordu. 

Bir gün kız ceylanın tır· 

tını okıarken hayvana bir 
hal oldu. Silkindi ve kızın 
karııaına bir prenı kıyafe

tinde çıktı Kız ıaıırarak 
sordu, Ceylan: 

- Ben evvelce insandım, 
beni slhirlediler, bu kıyafete 
soktular, dedi. Lakin ıırhm 
okıanmca sihrim b zulacaktı 
İste bozuldu, ben tekrar 
insan oldum. Ben bir prenıim. 

Genç,çok güzel bir delikanlı 
idi. İkisi de birtbirlerint 
sevdiler. 

Prens kızı padiıahtan 

istedim. Padlıah: 

- Benim bir çok kızım 
var. Eğer kızlarımın ara· 
smda sevdiğin kızı tanıya· 

bilirsen sana onu veririm 
dedi. 

Kızlarını topladı. Fakat 
l üçük kendisinin tamnması 
için koluna bir işaret koy· 
muıtu. 

Prens kızların arasında onı 
seçti. Padi§ah memnun oldu. 
Ve güzel kızı gence verdi. 

, O gün bayrama tesadüf 
etmi ti. Güzel ve büyük bir 
düğün oldu. Bu düğün tam 
kırk gün kırk gece sürdü. 

Do~an çocukları büyü
yünce C~ylanları pek sevdi. 

Tutüncülere 
müjde 

Tütün hastalığına 
ilaç bulundu 

Ankara, 25 Yarın - Tn. 
tünlere ariz olan Tripis has· 
tala~ı için bir formül buldu: 
ğunu Sıtkı Bey f smlnde bir 
eczacı iktisat vekaletine bil· 
dirmtrtir. 

V eki.let ilacın haıta fi· 
danlarda tecrübe edilmesini 
lzmir v~!a.t .. tfne yazmııtır. 

YARIN 

Gözlerimizi daima ileri atalım, 1 Fil kardeşle 
tahassür yok •• ~ • 

mazı ye --Suaygırı dayı dar bir yol 

r· Gözlerimizi dalma llerl 
atalım. Maziye taha11ür yok. 

Gençlik demek yeni mef
kureler kaynağı demektir. 
Bize bütün hayatımızda yo· 
lumuzu gösteren ııık, genç· 
lik düıüncelerimizde kökle
ıen fikir kaynağımızdan do
ğar. Türk gençliğinin en 
muhtaç olduğu ıey bu kay
naktır. 

Yarın, kuvvetli bir şah
siyet mi olmak latf yorsunuz, 
-b-;;ğünden ona hazırlanacak· 
sanız. 

Gençlik daima ileri atılan 
bir kuvvettir. Bütün hayatın 
heyecan ve kudreti bugünün 
genç ıahsiyetinden doğar. 

Hayatın gençliği, o hayat 
kudret ve heyecanını yırta
cak gençlik ancak daima 
ileriye bakan, ileriyi gören 
gençlerle yetlıir. 

Dünün hureUni çekmek 
en lem iz heyecanları kirletir' en 
mukaddes gençlik kudreti· 
ni kırar, ezer, bir yana atar. 

Etrafımızda bulunan bu 
türlü adamlar, dünün, ma· 
zinin belki tam müce11em 
timsalidirler. Bunlar daima 
kulaklarımıza bir iptfal kavm 
terennümü gibi dünün da· 
mısılasını tekrar eder, durur- 1 

lar. Yaptığımız her hareke· 
tin mazideki bir ıeklln 

araıtırırlar ve daima maziy~ 
tahasaür duyarlar. 

İşte bu hasret terenn~ 
müdür ki, sizin günden güne 
heyecanınızı kırar, gevıetir. 

Gençler, şahsiyetinizi dü· 
nün hasrelile yaşayan böyle 

Sıhhatımız ihmal 
( 1 inci aahifedım devam ) 

lstanbulun ıehfr niifuıu 
700,000 resmi ve huıusi sıh· 
hat müesseselerin yatak ade
di mecmuu da 4000 olarak 
kabul edilirse 1000 nüfus 
için 6 yatak isabet etmek· 
tedir. Buna mukabil diğer 
vilayetlerde vasati olarak~ 

4000 bin nüfusa ancak bir 
yatak temini mümkün ola
biliyor ve buna rağmen ida· 
rei huıusiyeler, tahsisatının 

kifayetsizliği hasebile, mem· 
leket hastahanelerinin yatak 
adetlerfni azaltıyor ve kad
rosundaki mütehassıslıkları 
lağvediyor. Bu vaziyetler kar· 
ıuıoda Sıhhat veklletinin 
vazifesi yalnız idarei husu· 
siyeler bütçelerini tetkik ve 
t ... sdik etmekten mi ibaret· 
tir. İstanbula gösterilen lh· 

timam ntsbeUnde taırala..,. 

dakl sıhhat müesseıelerine 

yardım yapılamaz mı? 

Kaza merkezlerindeki 
muayene ve tedavi evleri· 
nin idareleri, esasen :vazife
sile haddinden fazla meı· 

gul bulunan hükumet tabip
lerine yükletilmiyerek, daha 
f aideli ve müıtaktl bir ıek· 

le ifrağ edilmeıi hem hal
kın sıhhi menfaatlarını mu· 
cip olur ve hem de Hekim 
bulunamayan mahallere da· 
ha müsait ıekilde Hekimleri· 
mizin gitmeleri temin edil· 
mit olmaz mı? 

Bir çok hastalıklarla 

kıvranan Anadolu halkı, 
tedavileri için, muayene üc· 
retlerJnden daha fazla mu· 
alece bedeli vermeleri dik-
kati celbedecek mühim nok· 
talardır. 

•• ~u OPERA Sinema-• 
gun mnda 

Atinada DAÖ filim mamulatından 
MARITZA 

sesli ve şarkılı operet 
Mary Sayaıınou ve ı\\imi Kandiotti tarafından temsıl edilmiştir. 
. ilaveten: Şayanı alaka Jurnal: Gazi J-lazretlerinin Antalya 
Izmir ve Adanaya son seyahatleri. 

I'urtuluşta karnaval ve saire. 
Yarınki Cuına güııü saat 10, 1-2 matinenin umumi 

duhuliye 35 kuruıtur. Telefon 8.0 : 3088lıilll!m 

Bu hafta Elhamra sinemasında 
MAURICE CHEV ALIER 

D E V L E~T K U Ş U 
Filminde ve 

Nanıy Caroll ile Cbarleı Rogeers 

KADIN İSTERSE 
ff !ı:ıinde ..c 

1 

1 
ı 

adamların geri kandırma 

ıözlerile ıtmdiden boğmayı· 

nız. Belki eıki ıeylerin yadı 

insana bir haz verebilir. En 
sevdiğiniz bir ıarkı, eskiden 
dinlediğiniz bir muııiki par· 
çaııdır. Hayal olan harhangi 
bir hatıra, bir memleket, bir 
yer, bir nehir, halasa tabi· 
atten her hangi bir ıey size 
ya dile hazf ar verebilir. 
Fakat bunu geçmiş gü· 
nlerin bir yadı olarak dOı· . 1 - Suaygırı dayı ile Fil 

- li · E k' ı k t' kardeı ellerine bayramda unme yız. s ı ıey ere a k 1 1 1 
yyen onmeyı U§Unme ıy z. önlerine bakmadan okuyaral: 

2-

karıılaııverlnce ıat1 

ilar. 
i d- . d- - ı· f r çı an gazete erini a mıı ar 

Eskilik, eski ıeyler, eski glcliyorlardı. 
düıünceler birer müze eıyası -~:J _ -r.-:-:-=----m 
gibi bir yanda durmalıdır. ı ı ıu 1 

Düne hasret değil, yarına 

hasret çekiniz. 
Eıkiye detil, yeniye doğ· (' 

ru koıunuz. 
Kim ne derse desin, dün 

için kim ne tatlı ıeyler sö 
lerse söylesin dünü unu;. 
tunuz, yarın güneıinl yak 
lamıya çalııınız. 

Kafalarınızda doA'an ku 
rete siz hakim olunuz. Ff· 
ktrlerlniz baıkalarıaın gerl 
fikirlerine yapııan üzud 
bir madde değil, betonarma 
bir kütle olmalıdır. 

Gençler, gözlerinizi dal· 
ma ileri atınız. Maziye ta· 
hassür yok. 

ediliyor 
Edviyenin hemen hepaf 

hariçten getirdirildiğine göre 
bunların memlekete girme-
lerinde ıtz resme tabi hıtul
malarımn veya istisnalarının 
temini mualece fiatları üze· 
rfne çok müesalr olacağı 
ıüpheaizdir. Mesela: Amipli
dtzanterinin en mühim ve 
yüzagartan devalarından 
olan "Emeline" nin kilosu 
1700 lfraya satın alınırken 
bir de bunun klloıuna 300 
lira kadar gümrilk resmi 
verilmesi bir kat daha 
pahalılıfı artınyor. Bu su · 
retle bir dizanteri ted11 vl· 
sinde 20 liradan fazla ilAç 
parası verilmiş oluyor. 

Devai kıymetleri serir· 
yatlarca mücerrep ve fatih· 
sal fiyatları çok pahalı olan 
"Emeline,, ve mümessili mu· 
alecelerin "quinine,, ve "Ne· 
osalvarsan" gibi gümrük 
resminden muafiyeti temin 
edilmez mi, fukara halka 
meccanen verilmez mi ? 

Esasen çok fakir olan 
Anadolu halkına, velevkl 
az bile olsa, bu suretle bir 
yardım yapılmıı olaca fı 
tüphesizdir. 

TAKVİM 

Şubat 
26 

Çarşamba 

Sabah 

Öfle 
lkir.:ll 

1931 
6,42 

12,27 

15,30 1 
Aktım 
V•tlt 
imsAk 

17,54 
19,24 

5,03 

3 - Çünkü iklıl de ııı· ı 
mandı. Yoldan geçemiyor· 
lardı. 

ıll il 

5 - Tamam ıeçmtılerdi 

ve ikisi de keskin bir kahkaha 

atmıılardı ... 

kardeı suaygırına 

6 - Ağırlıkların' 
namıyan duvar bl 
yıkıldılar ve Fil k• 
Suaygırı dayı kendi) 
f çtnde buldular. 

Biln1ece 

Tosunun papafana kafe· 
ıinden pırrr .... diye uçarak 
kaçtı. Bu ormana daldı, 

Bir mürekk,pli 
kalem 

gizlendi. 
Siz onu burada 

lirmisiniz. 

•ereceğiz. ,ı 

bulabl· Ayrıca 100 kiıiye bit 
aıetli Yum hedtyeıl 'fe 

Bulursataız yerini göste· 
rerek: lıtanbul (Yarın)gaze· 
test Çocuk sahifesi muhar· 
rlrlJğine gönderiniz. Kuponu 
unutmayınız. Kura netice 
sinde birinciye: 

lngilterede işsizler 
bondra24(A.A) - 16 Şu. 

bat tarihinde lt*'-in mlk· 
tan 2,631,212 Jdıtye balil 
bulunmakta ıdt 

' Bilmece kup011cJ 

26 Şubat 1931 

Adre.. 

/•im . ..... 
••• . . . 
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Habratını yazan: NACI iSMAiL 

/(im bilir ki, bu sedirlerin altlarında 
birer sepet Kleopatra yılanı yoktur. 
Nil'in suları içinde bir kaç mukaddes 
Timsah beslyien bir Mısır j kahininin 

mabedinde değildik? 
7 -

Üzerimize kurıuni bir ı 
tık düvtü. Ben, bir iki fa. 
uı daha yakıldı, sanmır 
nı. Meğer, Çölün içinden 

fele~in çenberinden geçmif 
bir uıtanın nöbet bekledi· 

ğini biliyordum. 
lstanbulda, Pariıte hangi 

randevu evi vardır ki, böyle 
bir kabadayııız yaıa1ın? Bu 

olamazdı. 

Y gelmiı, bizi bir mev:evi 
ülahı içine almı1tı. Taraça• 
ın üstü, kokulu çiçek dal· 
rlle kaplı idi. Bunların 

Y ıııiı içinde filtreleıen ko
uları, bir bayğınlık raıesi 

"eriyor, raksın, sazın, ger· 
tin kız yücudu inhinaları 
lçtnde eriyor, bizi de erili· 
)ordu. 

Nihayet, ıu menhus kah· 
"•ler geldi. Dört fındık cQcesi, 
lt.yıh adımlarla ilerliyorlar, 
b.ılarındakt teYtan külah· 
ı-.:ına takılı küçücük çınğı· 
"•kların ahengine ayaklarının 
il.Ika sesleri karıııyor, Bağ· 
~t Halifesinin sarayında 
lıi111lert geçen cinlerin 
~lnlanilırıyorlardı. 

Kaveler, gümüt tepsiler, 
blkır taslar içinde idi. Bun• 
1-t,ne lıtanbul kavelertne, ne 
e ATrupalıların .. Kafe nuarn 
dedtklerine benziyordu. Hat
llllmıı kavelerln sularını 

l)orduk. Acı, fakat müs

~ htr kara ıu! Hiç birimiz, 
b taı\arı bitiremedi Zaten, 

1 
itecek gibi değil ya! Ne 
te, bu belayı da ıavdık. 

Hi)l Prensesler görün· -G . 
L Jordu. Tercüman takrar 
uır · 
dö leyler ıöyledJ. Taraçaya 
il rt kız girdi. Ellerinde reU. 
- renk Arap maılahları, ıır· 
rı •h Mahmut Paıa pabuçla· 
d 'tardı. Her biri birimize 
1 Ofru ıeliyordu. Ben afal· 

d'ltuııbnı, dostlarım da ben• 
e1ı 1 k A tılt • e triklenmlılerdl. r· 
dayanamadım : 

clı - Bu da ~ne oluyor, de· 
lll. 

.., Sen mlıin itiraz eden? 
•etc-
hı., Ullıan, daha hlkimane 
t tavur aldı. Bağdat ıa· 
l)ın k b •ıf,t ın ızlar ağası gibi ir 

al11111tı: 
ltb - Prenıealer, bu maı· 
'1 1-rı •ize hediye ediyorlar. 

••ır ı lt •araylannm gece i em· 
tlllde bunlar giyilir, 

"
1 
•uvare elblselerile kadın· .. , 

li IÖriiıürliir. 
~ lla.yıkJar, elbiselerinizi 
,,.~acaklar, ıize bunları 
dttı rec:eklerdlr. Saray 
~ erıne riayet etmek 

lata dır lf . 
ı._ erfffn dudak altından 

ld •Jecek kadar piıkin 
"luna kanidim. Haydi, 

\l•.~rtkalılar bu dolmayı da 
~lllar ile . 

'-t n naııl bu mantara 
tciı111. Akhma bin türlü 

"Plar ıeliyordu. Elbise
Çe,lııanıaıı ceplerin bo-
lll ' 'en •11, baıkın,~ rezalet 

tt lt •onra da pollıt• büvl• 
hkıkatı ! Bunların biç 

• l bllba11a ıonuncuıu 
lll 0 itlıne gelmezdi. Ne-

-..!!llc• Pek gtlzel bilirdim. 
b IZdakı odaların birin· 

•1ı"b "Jdurma IOl'iu ıdare 
lrkaç kiilhan belinin 

Bu tehlike, aklıma timıek 
hızile gelmitli , galiba! 
Dostlarımı ikaz etmek için 
ıöz ıöylemek iıterken olan ol· 
muı Amerikalılara matlihlar 
giydirilmltti bile. Kız, bu 
,aıkınlık içinde beni de ııoy· 
muı, bana da maılabı giy· 

dirmitti• 
lnıan, nasıl fU freud'e 

hak vermez. Cinıiyet ihti· 
zası, akla da, iradeye de, 
kendiıinden baıka her ıeye 
hükmetmektedir. Kerem, 
Aıli'nin visal ateıile yanmıı 
miydi? Şimdi, kaderde ne 
yazılı ise, onu olıun diye· 

cekttk; Asla! 
Bu kaderi, biz halkedi· 

yor, ferdin benliğindeki 
kuvvetin arzusuna ramotmak 
için dün ya mantığını tek
mellyorduk. 

Ayaklarımızda papuçlar, 

üstümüzde maılahlar, sedir· 

lere yan uzanmıı, bekli· 
yorduk. Artık söyliyeyim: 
Y enlçerl ağan da bu kadar 
kurulabilirdi! 

Birden elektrik lamba· 
ları ıöndü. Nll'de harelenen 
ayın aklalerl gelen bir ay· 
dınlık içinde kalmltbk. Mı· 
sırın berrak semasını doldu· 
ran yıldızların ziyaları da 
aya rekabet ediyordu. Bu 
canlı sinema, bu esrarnegiz 
kumazlıklarla sabahımı bu· 
lacakb, yokıa biz bir mec· 
nunun keyffnemi kurban 
gidiyorduk ? Aklıma neler 

gelmiyordu, neler! 
Derin bir süldn içinde 

kalmıttık. Ne rakkaselerin 
seılerini ltidiyor, ne de tercü· 
manın menhuı yüzünü gör· 
müyorduk. Mııır, bu! Kor· 
kunç tarihi, bir elektirik 
çarpmaıı atbi berine çök· 
uı. Kim bilir kt, bu sedir· 
lerin altlarında birer sepet 
Kleopatra yılanı yoktur, bi· 
ztm gibi ıalakların kanlan· 

01 emdirm.,k için beslen· 

ıniyor? 
Kim der ki, Nll'tn ıula· 

rı içinde bir kaç mukaddes 
Timsah besllyen bir Mısır 
kabinin mabedinde defli· 

dik? ııırmaıı, Timsah Yılan 
ihtilaçlan içinde 

yutmall 
ıoiukter dökerken, tercO· 

manın ıeıi iıitildi: 
- Centilmenler, Pren· 

ıeıler geliyor! 
Ayala kalkbk. 

( De'famı yarın ) 
.......... ...... ........ .... .... -:·-: ~· 

Ankaraya gıtti 
Birkaç gündenberl ıeh· 

rtmizde i bulunan ve gümrük 
muamellbnı tefüt eden Giim
rilk umum mtdlril lbaan 
Rtfat Bey Ankaraya ,ıtmft-

tir. 

YARIN Sahte S 

İngiliz - Fransız 
müzakeratı 
Paris, 24 (A.A.) - Ren 

meselesi hakkındaki Franıız 
İngiliz müzakeratı saat 17 
de bitmittir. Müzakeratın 
hitamında M. Briand itila· 
fın esaı itibarile ve ltalya· 
nın tasdikı ıartif P tahakkuk 
etmiş olduğunu beyan etmiş 
Ur. M. Henderson ile M. 
Alexsander saat 17-24 te 
Romanya'ya müteveccıhen 
hareket etmişlerdir. 

İtilafnam~ ltalyanm tas· 
dikina kadar mahrem tu· 

tulmaktadır. 
Net redilen resmi bir teb· 

liğde Fransız • lngi.iz mü:ıa· 
keratının M. Handerson ile 
M. Alekıanderin ayni ma
hiyette müzakerata baıla· 
mak iizere Romanya'ya 
gitmelerine müıaade hah· 
ıolunacak bir dereceye vasıl 
o?muı olduğu beyan edil· 
mektedir. Paris müzakeratı 
her nekadar gayet dostane 
bit' surette cereyan etmif 
ise de İtalya hükumetinin 
reyi ve mütaleası alınmadan 
evvel m~selenin halli yolun· 
da ne derece terakki edil· 
miı olduğunu tasrih etmek 
bittabi mümkün değildir. 

Amerika ile Japonya bu 
müzakerat ve mükalemat· 
tan mütemadiyen haberdar 

edilmiılerdir. 

Paris, 24 (A.A.) - Bir 
İngiliz membaından bildi· 

rildiğine göre Fransanın 
Londranın deniz itilafını ka· 
bul etmesine müteallik ıart· 
lar hakkında bilkuvve bir 
itillf hiııl olmu,tur. ltalya
nın da lttiraki takdirinde 
itilifname üç taraflı olacak 

lakıi takdirde suya düıecek· 
Ur. Çilnkü İngiltere ltalya 
ln,aatı bahrlyeıini tezyit et· 
Ufl takdirde Fransanın ıi· 
ya net maddeıinden latif ade 
etmeıini tanımaktan bu 
ane kadar imtina etmekte-

dir. 

Tayyare müka-
fah 

Paris. 24 - (A·A) 1930 
senesine ait beynelmilel er· 
kek tayyareciler mükafatı 
Coıteı' e kadıj tayyarecile 
mükafatı da Miı Amy Joh· 
nıo"l'a verilmiıtir. 

Amele fırkası 
Londra, 24 (A.A) -

Amele hrkaeına menıup 

sabık nezırlanndan Sir Osv· 
ald Moıley ile fırka azasın· 

dan 16 kiti tarafından fırka 
da kat'ı bt.r teıettüt vücuda 

getirecek mahiyette bir be

yannameni perıembe günü 
neıredileceil haber veriliyor. 
Bu beyan namede bir çok 
ıeyler arasında milli buhra· 

na kartı gelmek için itha· 
llbn kontrolu ılstemlnin ka· 
bul ve tatbiki ıuretile dahili 
plyaıanın himayesi ve sana• 
yiin- yeniden lhyaıı için 
memleketin ıermayeıinlo 

faaliyete getirilmesi ve ne· 
zaretıis nazırlardan bazı 
zevatı ihtiva edecek bir fev· 
.kal&de lktaaadl komiten tef" 
kili teklif edilmektedir. 

.z 
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F b' ı ff. ıd~ 
ransız me u- H .. k. . 

san meclisinde enuz zev ını tatma-
Paris, 24 ( A.A ) - Mec· 

liste itıizlik meselesinin mü· 
zakereıi esnasında mesai 
n .:ızırı iısiz)ere· muavenet 
i~ in kabul edilmiş olan 25 
nıilyonluk tahsisatın kafi 
o~duğu mütalea ında bu!un· 
muıtur. Sosyalistlerden M. 
Blum iısizlere muavenet ka· 
sr sına tahsis edi 'ecek meb
]f. ğın 100 mılyona iblağı 
h3kkındaki tadil teklifini 
müdafaa etmi~tir. Neticede 
fiddetli bir münakaıadl\n 
sonrn meclis 268 reyle tedil 
t :-klifin i ka bul etmif tir. Hü
~ ümt:l itimnt meselesini 
mevzuu bnhsetm<!miş idi. 

P aris ziraat konferansı 
Pa ris, 24 - Ziraat konfe· 

ranıı sabahleyin, ihracat yapan 
devletler mümeuillerile ica· 
hında Tuna havalisi hubu· 
batını satın almağa amade 
olduklarını beyan eden" dev· 
Jetler mümessilleri tarafın· 
dan v~rilmiı olan karar su· 
retini bazı ihtlra.zi kayitlerle 
kabul etmittir. 

Bundan sonra konferans 
mısır ve arpa fazla sının sar· 
f ı mes' elesin in tetkikma baı
lamııtır. Konferans bu mes' 
eleye ait karar projesini 
sabahleyin tetkik edecektir. 

Paris, 24 (A.A) - M. 
Briand, ziraat konferansına 
i~tirak etmiş olan 24 devlet 
ınurahhaslarını yarın öğle 
yemeğine davet etmiıtir. 

Jngiliz Maliye na
zırının beyanatı 
Londra, 24 (A· A.) -

Malrye nazırı bu son iki ay 
zarfında Fran11z ve lngillz 
hazineleri erkanı arasında 
mali sahada teıriki mesai 
siyasetini teshil makıadile 
baılıca mali meıeleler hak· 
kında samimi ve dostane bir 
surette lnoktai nazar taatisi 
için vukubulan müzakereler 
hakkında matbuata bir be· 
yannllme vermiıtlr. 

Fransızların Fransa ya 
dofru gayri tabii surette 
altın tehacümünü biç bir 
surette iyi ka~tılamamakta 
oldukları ve bu tehaccümO 
tevlit edecek tedbirlerin 
önüne geçilmeıini tidetle 
arzu etmekte oldukları teey· 
yilt etmi1t1r· Tabii mikyas 
dahilindr yeniden harfcl Is· 
tikrazlara giriıilmeıi meı' 
eleılne eıaılı bir ehemmi· 
yet atfedilmesi lazımgele· 

ceil huıusu kabul edilmittir. 
Şimdiki halde kredi meı' ele· 
sinde tesadüf olunan müt· 
lriilA tm sebebi paralarını 

yatırmaja hazır olan k=m· 
sel erin itima bızlıfı oldufu 

ve bu itimadı vücüda ge· 
tlrmek için bizzat lıtikrez 
yapan devletlerin icap eden 
tedbirleri ittihaz etmesini 
esaı oldutu kabul ve teıltm 
edllmtıtir. 

Merkezi ve ıarki Avrupa· 
da krediler zirai elde edilme
sini teıhıl maksadlle Cemiyeti 
Akvam tarafından ittihaz 
olunan karar hakkında mu· 
taha11ıılar tarafında mOıbet 

bir takım teklifler hazır

lanmaktadır. 

dığımız bir spor 
Ski ile kar tarlalarında koşmak 

fikri Adem oğlundan 
nasıl ve ne zaman doğdu? .. 

Skileri kullanmak fik· 
ri, ilkör:ce on dördüncü asır· 
da Norveç'te çok eski bir 
tarihe malik olan kızaktan 
alınma suretile doğmuıtur. 

Norveç köylüsü kullan· 
dığı kızağın tabanını insan 
ayağına tatbik etmeği dü· 
ıünmüş ve böylelikle hay· 
Yanlara çektirilen bu nakil 
vasıtası yerine iki yaHı ağa· 

cın üzerinde kaymak çare· 
r jnf bulmuıtur. 

Evvelce Skiler daha kısa 
ve daha yassı iken ya vaı 
yavaı, değiıe değiıe nihayet 
bugünkü ıeklini almı§tır. 

Keıtinden çok kısa bir 
müddet rnnra Ski Norveç· 
liler için btr ıpor halini 
almıştır. 

Eski ve güzel Norveç 
türkülerinde, Skilerin 14 
ve 15inci asır hayatına dair 
gayet güzel hatıralar ve o 
zamana ait müsabakaların 

inevkılerl terennüm edilmit· 
tir. 

Şayanı dikkattir ki, bir 
müddet sonra Narveçlller 
Skileri kullanmaktan vaz· 
geçmişler ve Ski yalnız 
!-.azı dağ köylüierinde bir 
nakil va1ıtası olarak kal· 
mııtır. 

Skiler.in bJr ıpor ıeklin· 
de teammilmü bundan 50-60 
ıene evvel ve jenarel Birhin 
himmetile baılamııbr. Ski 
ile ilk atlama tecrübeıl 1879 
ıeneıinde Hemesved tarafın· 
dan yapılmııtır. Bundan son· 
ra Skilerin tekrar Noryeçt• 
taammüme baıladığı görül· 
müıtür. 

Hemen ed, o zaman Ski 
ile rekor yapmak üzere 50 
kilometrelik bir yolu 7 saat 
26 dakikada katetmittl ki 
bu ıür'at biltbera 1892 ıe· 
nesinde Finlandiyalı Antiyo 
ilminde bir sporcu tarafın· 

dan katedilebilmlıUr. Aynı 

ıane zarfında Griıtron is· 
mindeki bir ıporcunun Ski 
ile 4 metre atlama yaptığı 
görülmüttür. 

Bu gün bütün dünyada 
da en güzel sporlardan sa· 
yılan Ski, böylelikle bfitün 

Avrupaya dağılmağa batla· 
mııtır. 

Büyük kiıif Nansen Ski 
ile ırönland ü:ıerinde •• ) un· 
vanlı eserini yazdıfı ııraJar· 
da Şvartıvald ıehrlndeki 
F -.. ıız konıolosu Ski ile 
Feldberg tepesine çıkmıı 

bulunnyordu· 
Almanya' da ilk Ski bu 

devirde baılamıs ve ilk (Ski 
klüp) 1891 ıeneılnde Tod· 
nau'da tee11ilı etmiıttr. Az 
zaman ıonra Skileri Avuı· 
turya'nın Ştirtya eyaletinde 
g6r0yoruz ve bundan aonra 
artık bütün Avrupa ve Ame
rikaya da bu eflencelf spor 
yayılmıı oluyor. · 

.... 
Skilerin yapılmasında, 

tüphe yok ki, büyük bir 
ıan'at vardır. Skandinavya 
köylüleri Skilerini kendile· 
ri yapar ve ağaçlarını gene 
kendileti intihap ederler. 

Bunun için en ziyade 
tercih edilen timıir ağacı· 
dır ki, köylüler bunu ilkyaza 
dokrU keıer ve bütün yaz 
kuruttuktan sonra en iyi ve 
en güzel Ski meydana geti· 
rlrler. Bu ağaçtan maada 
çam, kayın, ıögüt, meıe 

gibi ağaçlardan da Sl<i ya· 
pılmaktadır. 

Hele bugün Skilerin daha 
sağlam vedaha alaıtiki olma· 
ları icabettiğinden alelAde 
meıe ağacı tercih edilmek· 
tedir. Bu sayede 1892 sene· 
ıinde Ski ile atlar.Jaarekoru 
41 metre iken timdi bu irtifa 
73 metreyi bulmaktadır. 

lllkandinaya köyleri Ski· 
lerini i~siz zamanlarında ya
vaı ya vaı i§ler ve Üzerlerini 
kendi milli zevklerine göre 
oymalarla tezyin ederler. 

Fabrikaıar da yapılan 

Skiler, bunlardan daha aıa· 
lıdır. Bu gün en çok Ski 
fabrikası Almanya' da vardır. 

Ski, yukarıda ıöylediği· 

miz gibi kıı mevıiminln 

en tatlı ve en gilzel ıpo

tudur. Karların bol bol 
1afdılı yerlerde Ski, fnıan· 
tar için en zevkli bir met· 
ıale ve eğlence •a sıtasıdır. 

Memleketimizin karı bol 
1erlerinde geçlerlmize bu 
adyel kıt sporunu ıokma

ları temenniye çok ıayan· 
dır. 

Voleybo/• [ik 
maçları 

latanbul Voleybol hey'e· 
tinden: 

26-2-931 Perıembe akıa· 
mı saat 18 deGalata ıaray 

lokalinde icra edilecek V o· 
leybol lik maçları : 

Pera • Kurtuluı 
Galatasaray • Beykoz 
Hilal· Vefa 
Hakemleri Galata Saray 

dan Seyfi B. 

İspanyada 
Madrit, 24 (A.A.) - Hü· 

kiimet Romanos'ln dostların 
dan ve sabık liberal naz&r· 
larından M. Ruiz • Girme· 
nez'ı Madrit )elediye reisi 
tayin etmittir. 

Darülfünurıların yeniden 
açılmasına dair bir emirna· 
me lntiıar etmlıtir. 

Peru ihtiltJlı 
Nev-York, 2f ( A. A) -

Limandan bildfr\ldlfine göre 
bir Peru kruva.zöril Areduipa 
ıehrinin ablukasını tamam· 
lamak üzere Mollando lima
nına gitmlıtb-. Limadakt za· 
bitler bir mütareke e lde 
etmek için Areduipa'ya mu· 
rahhatlar ıöndermtılerdir. 
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Nakili : Htbeyin Zelıi 
-14-

ElliDI tutarak, tekrar o
turttu, kendial de kUfıma 
keçU: 

- Hakaretten, terbiye
lizlikten, dnayetten baluedı
yonunuz. Hakkınız var. 
EYet, kendimi ılse karp 
mlcrlm hllaedlyorum. Haya· 
bnızı kanıbrdım. bizi MY• 
dlflnlz, MTmenlz lcabeden 
erkete bailıJ&n mukaddes 
rabıta11 lekeledim. Fakat 
billyormuıunuz ki, ılzcle be· 
nim hayabmı kırdınız, te
sadilfGn, ,eametin esiri 
oldum,• bpkı ılzln gibi? O 
fJrbna benim de mevcucliye· 
Umi hırpalıyor, ta o günden· 
beri._ Çılfınca 1evdlilm, 
mukaddeı ve yarın ismimi 
taııyacak olan kadını ben· 
den aJU'aD bir uçurum açıl· 
dı. 

- Sizi odama, o zama· 
na kadar dalma dudaklarımı 
uzattılım biricik erkete iki 
adımlık bir mesafede bulu· 
aua yatafıma ceı•~tUilm 
için afftml talep etmeliyim? 

Ayaklarımm dibine diiı· 
Hl: 

- Ha11r! hayır! Beni 
affediniz. Fakat bilseniz! 
Benden bqka11 da olsa, bu 
memnu saadete lrl,ecektı. 
S61ldiiim 16zlerln ıGIGnç 
oldupu hiu ediyorum. Ha
yattmı bilseniz! Mahvol· 
muttum, gayem, nibayelllz 
" korkuç sevklerdl, bGtiln 
fena arzularımı tattım, se
fahate ~almııbm. Sonra 
ona raıtpldim, Muhare
bede bir but.hanede-•• Beni 
tedaYI edip hayatımı kor
tarcbkdaa 10Dra, manevlya· 
tımı da tedavi etmek lltedi 
Ye muY&ffak old•. Bulundu· 
ium prdaptan sefahatten 
çakardı. M:rrtille ve bGJGk 
•tk•a•n •yeılnde, pndimi 
hayata yeniden ıelmit zan· 
netUm. S6nen Gmltlerim, 
tekrar ıtıldamata baıladı. 

Çok mGteairdl. Ve bu te-
euGrl içinde o kadar çok daha 
ıGaelleflDitti kil Sonra, at· 
amdaa çıkan her a6z can· 
lamyordu. 

Hayretimi ve heyecanımı 
llka11t ve lttr az da mGateh
zl bir tavur takınarak, da
tıtmala çabpyordum. 

- BWyorum, diye tek· 
rar 16se batladı, biliyorum 
kt beni anlıyamıyoraunuz. 
Ona tesadGf etmeden evvel, 
bir kaç sene eYYel olsaydı 
bu 16zlerlme ben de ,Ol•cek· 
Um. Bunu lfttharla ı6y1Gyo
ruml BGyGk aenetlmle ve 
ahllkımla, fU ande yapbfımı, 
16yledlllml yapanla söyle
yenle ala1 ederdim. 

Fakat clefitUm. Allaha 
tanıyorum, dualar ediyorum, 
çGnkG ahaha inanıyorum. 

G6zlerind~ ateı vardı, 
renkten !rente"ıtrlyordu. 

1 
Sonra, vicdanının ta de

rin bir g6,eılnde ıakladıfını 
fUraf etmek lıtermipıine: 

- Nefılme, irademe hl· 
kim olan ,ehevl hiılerim, 
dedi, ballıklnm olan ka· 
dmdan ayrılmama mani 
oldu. Bu kadın beni ıevdiii 
için bana ram oldu. Pek ya· 
kında bizi birleıtirecek olan 
izdivacın 11rrını pe.rçalıyarak 
beni tekrar hayata atan hayat 
aıkı kirleterek, vücudunun 
lezzeUni tatmak huıuıundakf 
sabırıızlıfıma uyarak, onu 
buraya '-!elbettim; gölü, çl· 
çekleri, amayı ıerlkl cür
mGm yaptım ve onu, her 
,eye bafıtlamafa mecbur 
etUm. Bir gün kanm dlye
cellm kadını, derhal metre
ıim yaptım. (Devamı var) 

Adam Bankası 
Boulogne ·Sur· Mer, 24 

(A.A)- Ticaret mahkemeıl 
.. Adam., bankası biıae sene
datı aıhabının 14 Şubatta 
aktetmlı olduklan içtimada 
kabul edilmlı o'an konkor
datoyu resmen tasdik etmlt
tlr. Binaenaleyh banka ya· 
randan IUbaren yeniden faa· 
il yete baılıyacı. kbr. 

Dreyfua piyeai 
Parla, 24 (A.A)- 11 Dre1· 

fuı meseleli., ptyeainın tem· 
ıili eına11nda vukua gelen 
hadiseler dolayııile tlyatro"ar 
mildilrile piyesin müellifi 
tahıl millkiyete ıan'atkirane 
tezahuratın mGe mmeniyetine 
ve siy hGrrlyetine tecavüz 
etmiı olduiunu i!eri ıürerek 
X.. aleyhlnd~ ıtklyette bu· 
lunmuılardır. 

lngiliz nazırları Roma ya 
hareket etti 

Londra, 24 ( A.A ) - M. 
Henderson ile M. Alexender· 
in deniz mea!eıl mGzake
rabna devam etmek üzere 
ıece Komaya müteveccihen 
Pari.ten hareket etmiı ol
dukları lıUbbar edilmftUr. 
icra edilecek müzakerat 
aetlcelinde Fransa ve ltal
Janm Oç tarafiı bir deniz 
milakmın kabul etmelerinin 
temin "dflecef i Gmlt edil· 
mektedlr • . 

Bir tayyare kazası 
Perplgnan, 24 (A.A) -

Manilya ile Cezayir ara· 
ıında 1efer yapmakta olan 
bir deniz tayyareıl motöril· 
ne arız olan bir sakatlık 

yilzGnden denize difm6ttilr. 
Bir ltpanyol gemiıi tayyareyi 
çekmei~ baılamıısa da ablan 
halatlar kopmuıtur. Denizin 
halt ta1yare rakiplerinin 
ıemiye alınmaıına lmkln 
birakmamııbr. Gemi balen 
bldiae mahallh.de bulun· 
maktadır. 

• 
YARIN 

Üsküdar 

Hile sinemasında 
Bekaret koncaaı 
Milmeuill: Billi Dov 

Her,On ı<lndilz 3 te gece 
9 da Cuma g(lnleri 2 de 4 te 
ıece 9 da. 

Gelecek proıram 

Apaşlar arasında 
MGme11ili: Harrlpil 

TA VILZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK 

POST ASI 

SELAMET 
.. vapuru per • 

tembe 17 de 
Sirkeciden 

hareketle Gelibolu, Çanak· 
kale, Küçükkuyu, Albnoluk, 
Edremit, Burhaniye ve Ay· 
Yalıfa azimet ve avdet 
edecektir. Yolcu blleU va· 

purda da verilir. 
Adres: Yemiıte Tavil zade 

biraderler. Telefon lıt: 2210 . .............. .. 
SADIKZADI:: Biraderler 

VAPURLARI 
mft..l'..a.l"iı.uENİZ MUNTAZAM 

Ye LOKS POSTASI 

SAKARYA 
;a:;= Pazar 

akpmı Sirkeci rıbtıaundnn 
areketle ( Zon111ldak, lne
olu, Ayancık, S.mıun,Ordu 
Gireıun, Trabzon,SGrmene 
ve Rlze)Je azimet ve avdet 
edecekUr. 

Taflillt için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalıtma müracaat. 

Telefon lıt. 2134 

....................... 
ALEMDAR ZADE VAPURLAR! 
Millet vapuru 
Ma~ Pazar 

GnG akpm a.at 18de Sirk~ 
ıhbmdan hareketle(Zonsul 
ak, lnebolu, Ayancık,Sino 

~--awa, Ordu, Glreaon, 
rabaon, SGrmene Riae, Ma 
•ri ve Hopa) ya azimet "' 

vdette aJDI takelelerle(Vak 
:ıkebir, G6rele ve Ünye) 
el•ıelerine utn1acaktı r. 

Müracaat mahalli: lıtan• 
Meymenet bam albndaki 

yazıhane. Telefon: latanbut 
1114 

Kiralık ve sablık 
Matbaa makineleri 

ikdam matbaaıma alt 
RotaUf, Avuıburk, Anuburk 
battal, Reakılyon diz Ma· 
kinelerl mGkemmel bir halde 
kiralık Ye satıltkbr. Görmek 
için her g6n lkda,.1 hanında 
kapıcı Durıun Ef.y~, pazar· 
l.1k için de Galata' da eski 
GGmr6k caddeainde Utur 
hanında Z numarada ikdam 
vekili Nuri Beye mtlracaat 
edilmeli. 

Telefon; Beyotlu: 4!'15 

IOksürenlere :KATRAN HAKKIEKR 

Şimdtae 

• 

kadar emsali piyasada görülmemiı 

lkiDefa Anasonla lnbikten 
Çekilmiş 

FEVKALADE 

RAll BOMONTİ 
Lezzet \'e rayihası goyet nefis, terkihi 

fevkalade saf 

Rekabet imkanı yoktur 

,, 

Bir tecrübe klfidir. Her yerde arayınız. 

Hadımköy müstahkem mevki satın alma ko-
misyonundan: 

Hadunk6yGndeki kıtaabn Jbtlyacı iç!n ifayi taahhilt 
edemiyen mGtaahbidl ıabık nalb ve hesabına 5000 kile ben· ,; 

deli 
No. Te 

zln münakasa ıureU'e müoayaa edileceilnden talip olan• 
larm 17-3-931 Çarıambn günil saat 11 de Hadımk6yünde 
milıtabkem mevki satın alma komlıyonuna müracaatları 

Beyollu: illa olunur. ~ 

le laA nı] lıtanbul Dlirdfla 
Memurlutundan. Ta 

-- 3600 lira kıymet ta 

j Is. Defterdarlık 
Sablık ahşap hane 

No: 28 Kartal Harmanlık ıokak, d6rt hiıaede Gç hiHeıl 
tahmin bedeli ( 187 ) lira (50) kuruı, bedeli tbae_ defaten 
alınacaklar. 

9-3-931 tarihine teıadilf eden Pazartesi günO ı at 13 ten 
15 te kadar Kartal MalmGdGrQünde alenl müzayede ıure
tlle satılacaklar. 

Yilzde 7 ,5 niıbeUnde depozito akçeaile mOracaat 
edilmeli. 

lıtanbul dördlh.cil icra 
Memurlufundan: 

Çartambada Beycliiz 
maballeıinln Beyciğlz ıoka· 
tında klln atik 10 yeni 20 
numara arla murakkam maa 
bahçe Ban• Fatma hanımın 
borcundan dola11 30 IGn 
mGddetle ibalel evveltye 
milzayedeıine Yaaolunmuı· 
tur. Mezk6r mahallin soka· 
la bir buçuk arpn arzında 
cepheıl olup ve b: r pdtle 
hanelerin bahçelerine airillr 
umum mesabaaı 324 arıın 

terbllnde olup kıımen ha· 
lat ve kısmen harap ahfap 
d6rt bap hanenin mecmu 
mesab&11 147 artın terbi· 
indendir 

Bahçede bir kaç fidan 
ve bir kuyu ve umum eY• 
lere alt teneke aallt beli 
vardır. Bir hanede bir a.a• 
lık bir oda bir ıırada tlç bap 
hanelerden birinde bir sofa 
bir oda diferinde bir ara· 
lık bir sofa 6çhcGdode 
bir bodrumunda zem 'nl top
rak bir oda Gıt k" tta bir 
odayı havi olup ilçilde bi· 
rer kat •e bodrumu havi 
o' an merdiveni dıf&rıdan 

ve iıreud r. Hududu Fit· 
nat Hanım hocadan feraı 
olunan Hacı 8. hane ve 

hanede kuntuı at11z Atse H. 
S.J.brf Efendi btll kuntu· 
rato oturuyor. Hepıinin fiatı 
muebammeneıi bepıl birden 
529 buçuk liradır. Tahpofan· 

lann fiab mecmuunun yilzde 
10 nu ntıbetinde pey akceıinl 
mClltabılben 3-3-931 ve 

929-10448 doıya No ıile 

ıaat on d6rtten on bete 
kadar bizzat ve bllvekile 
muracaat eyleme lerl illn 

lolunur. 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

bahçesi ve yine Hacı B.I • 
tarik Vehbi ye Halı: B. ha· ıkinci keşide 11 mart 
neleri ile mahdut o:up bir 1931 dedir 

len Galatada Sultan 
maballeıinio Marya 
tında atik (25) 
numaralı maa bala 
kiqlr hanenin ımıf 

2 - 4 - 931 
müaadif per,embe 
leden ıonra saat on 
çuktan itibaren oD 
kadar 1ıtanbul 
icra memurluıunda 
cakbr. S.bt tarUU1.Jlllll!: 
3 • 931 tarihinde 
neye talik edilecektir• 
diri kıymeti bulmak 
birinci artırmada •• 
de artıranın G&eriaM 
kılır. Artırma1a ııur 
(yilyde 7) ytiade yecll 
nat lazımdır. Haldail 
ıicllile sabit olmı1aa 
alacaklılarla diter 
rama •e lrUfak 
biplerlnln bu bak 
buaulile fa iz •~ 
dan olan iddlalanaı 
rlbtnden itibaren 
içinde enakı m 
bildirmeleri l••mdd"' 
b.W. haldan tapa 
sabit olmayanlar sa 
linin paylaıma11nd 
kallrlar. Alakadar 
ve ifllı kanunuaua 1 
maddesine .ıare te 
ket etmeleri ltlzuma 
.lerakıim verp, be 
kıf lcarftl mlft_.,. 
Daha fazla mal6mat 
lıtlyenlerln 930-321 
maralile memuriyet 
racatlan ilin oluaat• 

ZA YI - 3305 Dil 

kamyon,umın tek 
zayi ettim, hlkml 
llln olunur. 

Bettktaıta odua 
kumcu Vı 

Ismarlama kostümlere ihtiyaç kalmadı 
Çünkü;Galata'da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde 

• Büyük elbis 
fabrikası 

Kat'iyyen ısmarlamaclain farksız, en mükemmel ve en şık lngiliz kumqlanndan en son modaya muvafık ve kemaff 
itina ile imal edilmiş hazır elbiseleri her keseye elverifli fiatlarla muhterem balkın enzarı . istüadesine arzediyor • 


