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Türk paketleri taklit ediliyor ve 
Propagandalara alet ediliyor ! 

-~·~·~!4-•-

Türkiyede yapılan paketler aynen taklit 
edildiktt:n sonra içlerine en fena cığaralar 
yerleştirerek Avrupa veamerikaya gönde-

rilmiyor bundan kin1 mes'ul olacak ? 

Tadil ecltlen madde tudur: 

Macide 11 - Tahall aeneslnde 
aWlkıadan •• sair aeh,plerle ıe
dlkli kaçak zabit olmaİan muva
fık '6r6lmlyenler •• hnUbanda 
llpab ehliyet eclemlyenler, tahsil 
huıuıunda teallül _,öıterenler kı'ta 
ve nıüeaaeıelerlne iade olunurlar. 
Bunlann mektebe gidip gelmek 
lçln yollarda geçirdikleri müd-
4letle mektepdekl tahıll müddet
le$ fili hl&metlerinden aayılnıu. 

Bu ıtbllerden 16niUJ(1 olupta 
eaaaalleri ılnnl milk.U.ftyet al
tuada obmy..-lar blllanuna em
.U.. 1aırJlkte çafıfllmak üze
re derhal terhlı edilirler. Emaal
lerl hlanete alınmıılaraa kıt'aya 

- •>Po.4c· 

Bir idam kararını tasdik 
etti 

Ankara, 23 (Husuıt) 
T osyada MeJune...ı._ ka E 

U111 nıı -
mineyi llfal ederek daia kaldır-
tıktan ıonra ırzına aeçmek için 
feci bir surette bıçakla öldüren 

Alinin ldaınına verilen karar B 
M. Mecllıi heyeti uınwn· i d. 

ıyea n e 
tasdik edilmlttir. 

Cebelibereket valiliği 
Ankara: 23 (Huıuıi) 

Cebelibereket VillyeU valllı
line SebinKarahlaar valiıl (Ziya) 
Beyin naklen tayini iradeye ikti
ran etmlıur. 

Ahbaphk yok Bahri tahdidi teslihat konferansı 
dün ilk içtimaını aktetti 

İngiliz b~şvekili itilaf h~sule getirn1ekten başka ~are 
yoktur. itilaf husule gelırse sulh tahakkuk eder dıyor. 

1 

gazetemizde 
okuyunuz 
-~·-

Farisi, Arabi ec-
nebi eserlerin 

~. 1~ tetkiki netice~in-
~~~-~lill ... ~ deensalahiyyet

-~. ~ ~ tar bir kalem ta-
·~·"'''A~···; ~ rafından yazıl -

mıştır. 



2 YARIN 
'makale : 

• 
.klitedilen Tütünlerimiz mes' elesi Ecnebi matbuat hülasaları ve telgrafJar 

Suriyede Türk Tütünlerinin 1 

.aklit edilerek Avrupa ve Ame
rikaya ıevkolunduğu haber veri
liyor. Bizce bu haberde bir yan
lıılık olması ihtimali vardır. Çün-
kii verilen malumat, Türk tütün
lerinin taklidindeki sebepleri baı
ka türlü kaydetmektedir. 

Suriyede Türk Tütünlerinin 
taklit edilerek Avrupaya gönde
rilmesinden maksat ne olabilirdi? 
meı' ele bu noktadan tahlil edile
cek olursa, o.ıağı yukarı bir iki 
hakikatle karıılaımak mümkün 
olabilecektir. 

Bir defa bizim tütünlerimizi 
taklit etmekte ya bir fayda, bir 
menfaat te'min etmek vardı, ya
hut, Türk Tütünlerini batırıp göz
den dütürmek için böyle bir ıahte
kirlığa lüzum görülmüt olabilirdi. 

Alınan haberler, maaleıef 
T AKLIT lşlNiN BiR MENFAAT 
MAKSADİLE Y APILMADIGINI, 
BiLAKiS TÜRK TÜTÜNLERİNİ 

[BATIRMAK iÇiN Y APILLIGINI 
açıkca göıtermektedlr. Çünkü 
ıahteki.rlıkta menfaat kastı ol
aaydı, sahte paketlere konulan si
ıara ve tütünlerin en iyi clnıten 
ıeçilmesi, ona göre Avrupaya ih
raç edilmesi icabederdi. Halbuki, 
taklit edilen Türk paketlerinin i
çine konulan cıgaraların en kötü 
mallardan verildiği muhakkaktır, 

Bunu Suriyelilerin yapacak
lanna ihtimal •ermek dofru ol
maz. Belki de ıu muzır propagan
da Yunanlı eller vasıtaıtle yapıl
maktadır. Çünkü (Atinada) husu
si mektepler açarak usta yetlıtir
dikten:ıonra bunlan (Almanyaya) 
1ayan Yunanlılardan boyle bir 
aahtekirbk beklene bilirdi. Hatta 
Yunanlılar, en kötü incirleri (Türk
inciri) diye Amerikaya filin da 
yolluyorlar, en ali Türk incirleri
ne de (birinci Yunan malı) dam
ıaımı baııyorlardı. . 

lıte, ıu Tütün meı'eleıl ay
ni incir ıahteklrbğına benzemek
tedir. Bu döndürülen fırıldaklara 
bakarak hayretler içinde kalma
mak, kendi gafletimize karı• mü
tee11ir olmamak imkanı yoktur. 

Fakat yapılan muzır pr.opa
gandalara sebep olan yine Tütün 
inhisarı idaresidir. Zira Tütün i
daresinin bütün ihtimalleri göz 
önünde tutması, ona göre ted
birler almıı bulunması mecburi 
idi. 

Bir defa bu gibi (Alameti Fa
rika) ların vakit ve zamanile ls
yeçredeki beynelmilel komisyona 
tescil ettirilmeti lazımdeğil miydi? 
Meı'ele vakit ve zamanında dü
tünülmüt olsaydı, Türk tütünle
rinin böyle kötü ıekillerde takli
dilmeıine asli ihtimal kalmazdı. 

Eğer bizim paketlerimizdeki 
alameti farikalar taklit edilemez, 
edilıede derhal takibat yapılabi
lir, ıahteki.rlar bütün dünya hu
zurunda mahkum olurlar, batır
ılmak istenen Türk firması de 
haysiyet v~ ıerefinl kurtarmıt 
olurdu. 

Görülüyor ki kabahat ve hata 
doğrudan doğruya kendimizdedir. 
Biz o ihmal ve gafleti yapmamıı 
olsaydık, timdi yapılan sahtekar
lıktan müteessir olmıyacak idik. 

Mee' elede inhisar müdürü 
Behçet Beye mes'uliyet tevcih 
etmekten tevekki ediyoruz. Zira 
Behçet Bey llenüz yeni sayılır. 
Fakat evvelki müdürlerin neden 
harekete gelmemit olduklarını 

anlamak Jatemek te, bizim için 
bir vazife idi. 

Şimdi göz göre bir ihmal yü
zünden Türk Tütünleri büyük 
tehlikeler geçirmektedir. Daha 
geçenlerde Çekoıluvakya Hükü
metlnin Türk Tütünleri yerine 
(Yunan) Tütünleri almıya baıle
dıfını, ve bu ıene tam birbuçuk 
milyon kilo kaybettliimızi yaz
mııtık. 

Yunanlıların Alıiıanya Tütün 
Fabrikalarına dağıttıkları yetiı
tirtlmiı propağandacılar Alman
yayı da Türk Tütünlerinden ıo
tutmuıtur. 

Taklit edilen tütünler bütün 
bu zararların üzerine tuz biber 
ekecektir. Bari birayak evvel mu
kabil tedbirler alınmıı olsaydı ! 

ARİF ORUÇ 

Emlak tahriri 
Ankara: 23 ( Husvıi) 

Maliye Vekaletinden aldığım 
malömata nazaran (Sinop) ( A
masya) ve (Nallıhan) tahriri müsak
kafat itleri kiınilen bitmlttlr. 

Bu sene bütün Türkiyede mü
sakkafat Tahriri itleri bitmit ola
cak! 

Yeni polis tayinleri 
Ankara, 23 (Hususi) 

Münhal Trabzon polis müdü
rlilfüne Karı polis müdürü Bahri 
Eıkitehir polis ınüdürlüğüne Ga
zi Antap polis nıüdürü Nuri Diya
rıbekir polis müdürlüğüne lzmir 
poli/ merkez nıemuru, Sait, Kars 
polis müdürlüğne Diyarbekir po 
lis müdürü Sanıı beyler tayin e
dtlm iılerdlr. 

) ' eni Cun1hurivet evrakı 
ol 

nakdi)'esi 
Ankara, 2a.-(A.A) 

Eıkl evrakı nakdiyede vukua ge
tirilen sui iıtiınal münaaebetile 
matbuatımızda vuzuhsuz ve müp
henı bir surette yapılan neıriya
tın ecnebi matbuatına Cümhurl· 
yet evrakı nakdiyesinin mübade
lesinde sui iıUmal vaki olduğu 
ıeklinde aksettiği görülmüıtür. 

Yeni Cüınhuriyet evrakı nak
diyesinin müb,dele meı' eleıi tam 
bir intizam ile icra edllmtı olup 
bu mübadelede kat'iyyen hiç bir 
nevi sui iıtimaı vaki olmamııtır. 
Bu günlerde Y&pılmıt gibi gösteri
len bu ıui iıtinıalin sakıt impara
torluk devrinde ve harbı umumi
de çıkanlan eslrJ evrakı nakdiye
n in o zaınanlarda yapılan müba
delelerinde vukua getirllmit ve 
Cüınhurtyet idaresince bu eski 
ıui iıliınallerin failleri hakkında 
tahkikat icra edilmekte bulunul
muı olduiunu ve bu eıki evrakı 
nakdlyeden hiç birinin elyevm 
tedavülde bulunmadıfını tevzihe 
Anadolu ajansı mezundur. 

İngiliz ticaret odaları 
reisi ne diyor 

Vali 
Avrupa ya gidiyor 
Şehremini ve Vali vekili Mu

hittin bey iki güne kadar Avrupaya 
hareket edecektir. 

1 

En1anet bütçesi encün1eni 
Cemiyeti belediye bütçe en

cümeni ~dün de toplanmıı esnaf 
bankaıının eınafa müfit ıekle 

Nevvcaıtla, 23 (A.A) 

Bir nutuk Irat eden İngiliz tica
ret odaları reiıi ıir vvalter Ratne 
kömür piyasasının İngiltere ile 
Lehistan araımda takıirni mak-

ıadile İngiliz ve Lehli kömür ma
denleri ashabı arasında ahiren 
aktedilnıtı olan konferansta ileri 
sürülen teklifi ~iddetle proteıto 
etmittlr. 

Muhittin bey burada bulunma

clıiı eınada kendisine Vali mua
vini Fazlı bey vekalet edecektir. -------

İlmi ıstılahlar 
Darülfünunda ilmi lstılahlar 

Komisyonu mesaisine devam et
Dlektedir Komisyonun mesaisi 
hayli ilerlemiıtir. Komisyon (J) 
harfine kadar gelmiıtir. 

ifrağı eıaılarını ıörüımüıtür. 

İngiliz lirası 1027 
1020,25 de açılan ingiliz liraıı 

1039 kuruıa kadar yilkıeldikten 
sonra 1027 kuruıta kapnmııtır. 

Ha va postaları 
Pari•, 23 (A.A.) 

franıa tarafından Marailya -
Bir kavga bir çocuga Napoli -Auna _ Beyrut - Bafdat 

n1al olmuş hattı üzerinde havai poıta naklı-
Un kapanında bekcl Bayram yatı hakkında aktolunan Fransız 

karısı Zeynep hanımla kavga - ltalyan itilAfı ını:ıa edllmittir. 

ederek altı aylık çocuğun düıme- ~1. Schacht tenkit edildi 
sine sebep olmuıtur. BerUn, 23 • (A.A) 

teıltbat gayeıine varılacaktır. • L 
' Recihstag reiıi M oebe Breı-

M. Mac Donald, lngilterenfn KADI.KÖY İSKELE ÜZERIND livda ıöyledifi 111ühim bir ılyaıi 
tlındtye kadar yapmıı olduğu aı- LQl(ANTA, GAZİNO nutukta M. Schacht'ın Laheyde 
kert ve bahri tahdldatı ehemmi- ve takınmıı oldufu vaziyeti tlddetle 
Jetle kaydettikten sonra ıu suretle DANS SALONU ·•- tenkit etmlttlr. -nne devam etmittir. Bir itilaf 
h ,-·························~ uıule ıeUrmekten baıka çare Hergün müzik, danı, eflence ' 

lngiltere istişari bir lktısat mecliSI 
teşkil etmeğe karar verdi 

İngiliz - Rus n1ünasebatı hakkında sorulan bir suale 
hariciye nazırı « Hayır ben sert ihtarda 

bulunnıadını » diyor ! 

Londra, 22 - (A.A) berlere nazaran Çinde utJJrıJ 
Aavam kamarasında M. Mac- vaziyetin sakin olduğunu ve~ 

donald hükumetin hemen istiıari hay ile Nankind., vaziyetin""' 
meclis teıkillne karar vermft bulunduğunu ıöylemittir. 
oldu~uuu, bu meclisin baıvekilin L d ( A &._ ..., an ra, 22 - .,.,. 
riyaseti altında bulunacağını ve l~ -• 

Bat vekilin riyaseti a tr:? 
mevcut sivil komisyonun da bu 

teıktl edilecek olan istiıari 
meclise ithal edileceğini beyan 

mecliıine eski maliye nazır 
etrnittir. M. Mac Donald, bu mec- dan ve yüksek bankacılardaJI 
lise tecrübeli ıktiıat müteha1111la-
rının daimi muavenetlerini temin Reginald Mac Kenna bulu~ 
edecefini ümit etmektedir. tır. Mumaileyh, teıkil edil 

İrat edilen bir ıuale cevap meclisin ticaretin tevsii mak 
veren hariciye nazırı M. Hender- kredilerden ilmi surette ne 

son, üçüncü enternasyonalin ga
zetelerde intiıar etmit olan bir 
tebliğinin fnğiliz - Ruı münaıeba
tının salah kesbetmeıine bir mani 

ı teıkil edecefini Sovyet sefirine 
bildirmia olguğunu ıöylemittlr. 

Meb'uılardan birisi Sovyet hüku
metinin bu sert ihtara cevap 
'Vermit olup olmadığını ıormaıı 

üzerine M, Henderson ıu cevabı 
vermittir : " Hayır, ben sert bir 
ihtarda bulunmadım.,, 

ceye kadar latif ade edilebile 
ni tetkik edeceğini aöylemiıtir 
Mac Donal, geçen sene intlh• 
esnasında bu mesele hakkı 

ıu sözleriaöylemit idi: Biz, nı 
lekette daha iyi bir vaziyet 

cude getirecek bir progranı 
zlm ~tmek arzu ediyoruz. 
tısizlik mes' elesinl muvaff akiY 

tetkik ve haledeceifz. Sis, 
n'atin ve ticaretin menfaati 
mına dütünecek ve hareket 
cek bir dima vücude geti Baıka bir süale cevap veren 

lngiliz hariciye nazırı alınan ha-

* 
taıavvurundayız. 

* * 2 milyonluk 
- >i-0-i<--

Elmas ve inci kayboln1uş 
Madrit, 22 (A. A.) 

Siıorta tlrketlerlntn taahhutlü 
birçok mektçpların 2 milyondan 
fazla bir kıymette elmaı ve inci
leri kaybolmuı olduğunu ileri ıü-
rerek ıikayet etmeleri üzerine 
poıta memurlarından 4 kiti tev
kif edilmiıtir. 

400 seyyah korku geçirdi 
Buenos-Ayres, 23 (A. A.) 

13, 913 ton hacminde olan ve 
400 ıeyyahı hamil bulunan Monte 
Cervantes namındaki Alman ge
mlıl Magellan bofazı civarında 
bir raıif e çarpmııtır. Nüfusca te
lef at yoktur. Bütün yolcular ıa
llmen karaya çıkarılmıılardır. 

~laden işcilerinin ücreti 
Melbume, 23 - (A.A.) 

Maden iıcilerinin aldıkları üc
retlerin artırılmaıı hkkında vuku 
bulan talep ve müracaatını tet
kik eden hakem mahkemesinde 
hakimlerden M. Beeby kömür ıa
ıanayiinde elyevm Avuıturalya 
hükikmctleri arasında bir ihtilif 
mevcut oldufun J beyan etmiıtir • 

lieeby, meaalnln tatilinden ev· 
vel mer'i olan yevmiye niıbetl ve 
ıeviyeıinin muvakkat bir müddet 
için ipkası yolunda bir karar itti
haz etmiıtir. Hakim, bu meı'ele-
de alakadar olan iki tarafa ıtki
yet ve dileklerinin dlnlenmeıi için 
Şubatın ı 8 inde Sidney-ye gel

melerini emretmittir. 

l Tagor 
--~ 

A1eşhur Hint şairine 
bir sual 

Ahemtabat, 23 ( 
Hint ıalrl meıhur Tar 

Ghandiyi ziyaret etmiı ... ~ 
•inden bu ıene memlekete ne 
bir ıey takdim e1mek niye 
bulunduğunu ıormuıtr. M. 
f U ıözleri aöylemiıtir : 

" gece gündüz deliceıine d 
tünüyorum, fakat henüz etr 
ihata eden zulmetler araılll 
hiç bir nur ıörmedim. 

M. Ghandi, young lndla ıı 
teıinde neıretmlt olduğu bir 
kalede ıöyle diyor : ne yapa 
yapayım ve ne gibi hldisat z 
ederse etsin fngiltz doıtlanm 
sözümü kabul edeceklerdir. 
nekadar İngiliz esaretini kı 
için aabırıızlarunakta laenı 
büyük Brttanyanın diiımanı 
iilim. 

Almanya tasvip etti 
Berlin, 28 (A• 

Kabine Lahey konferanıında 
edilen neticeleri taıvip etmiıtlt9\ 

Haczedilen emlak 
Sofya, 28 (~ 

Haczedilmit emlak 'hakkında 
manya ile Bulıariıtan ar 
akdedilen itilaf imza edtlmtıtk 

~························ ! ÇOCUK HAFTASI 
• ; 2 3 niıanda baılayacaktıf 

'-•••••••••••M••••······· 

MÜESSESATI 

yoktur. lttllf huıule geldiği tak- Cunıa günleri ayrıca 1 23 Nisan : 
tirde •ulh tahakkuk edecektir. varı"ve'" ... e numar:ıları 1 Ç : Emi " .. d An f rtal d 
T lih ,; • •• « ocuk Haf tası » nın : _ _ nonun e a a ar a 
eı at aahaıındaki rakabetin P 1 ı / · b k l ~ ı·rl 

İS T ANBULDA ANKARADA 

H - 18d 24 ve cuma ıün • · d · • a to ar, pardeıüler, mutam alar, oıtüm er, çocuk e ııe v devamına lll\iaaade eclildi"I tak- ergun lerı~n19 dan 24 - • ıJk günü iır : 
d d • 1 _,. GAYET UCUZ SATILMAKTADIR 

ir e ise harp muhakkaktır. 1 ~•••••••••••••••••••••••••..,.. ~ 

YARIN BEŞİNCİ SAHİFEMiZDE TARİHİ TEFRİKAMIZI TAKIP EOiHlt 
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Piy<?S~~. b~ 
0

~;~ı;k~~i~ nt;;;;~;zı Yangınlar 1 ( M EMLE KET H AB E R LE 

getırdıgı Sigorta ınhisan belası!. Buhususta·;:rbiralınacak --------------' 
Şehremaneti ıon zamanlar- Irz düşmanları \ rında ihtiyar bir adam 

Piyos s· ı · / · 
• • r: ·'!J.~r a m usaruu :arurl yostcriyordu. lfolbu ki Frmı-
sada • ~~G .~ırkel varılır, JJmullm başl.-a da (IJOOO) Ziraat sigor 
lcı samlığı mmlır p·, b b. · b ·k 

1 
. _ " '. ıyos u mcm/ekel lr. ce uıı lloltlıtr11wklmı 

aş• "" tluşwıcr ile lıarekct elmiş değildir! 

Kunıııanyalarm Mükerrer Si
g?rta inhisarına itirazaları ive milli 
h_ır. Mükerrer Sigorta iandığı te
~1.81 hakkındaki projelerini ncşre-
ıyoruz: 

Milli bir ılgorta sandığının 
ieaiıi projeılni atideki eıbap mu
cibince atf ve iınat ediyor. yani 
llıanayı bakikiılle filen ve mad
deten idarel inhiıarlye tarifi ıer
beıt rekabetin ilgaıı lıtihdaf e
den bir ıan' atin temerküzü de
mek imtı. 

Halbuki meı' elenin ıu veçhi
le tefılrlndeki butlan ıu hakik ile 
lllütezahirdir. 

Elyevm Fran~a Fransız ve 
yabancı 586 firket mevcuttur. 

Elyevın Franıada 229 müte
kabil Sigorta yanı tekeff61 sendi
kaları mevcuttur. 

Elyevm fTanaacla Vlllyet ıa
lldıfı mevcuttur. 

EleYvm Franaada takriben 
15000 üraat ılgortaıı ıandığı 
lllevcuıtur 

B . 
1~•naleyh Franıada bir te

me r"uz tınd cletaı ıigortacıbk ıan'a-
; bir lttı._ görülür. 

u kumpanyalann lae yekdi
ierine kartı mGthtı bir rekabette 
buluntl.ıdan c:Gmlenin mal6mu
dUT' çGnlct : hayat ıübei muame
llbnda kapltalJzaıyon ıartile 4, 2 5 
nlabetlndnkı tarife 

Muhtelif dört tarfıe va d Ka :1 r tr. 
pltallzaıyon ıarUle 3,50 ni-

:•tlndekf tarife hayat ılgorta-
rı milli •andığın tarifeıi 

ata ~ll ••aorta ıtrketleri-
ıeo~ ~ muamelAboda 
F ranaız llnde çahtan onüç 
dtka k flrketlertnın tarlfeıi ıln-

aııunu •--'f da tedriri _... eıl hilafın-
ve ecnebi -.;:-.ı. eden Fransız 
feleri P&n7alarının tarı-

• 1 

=liz loıcBer1n1n tarifesi 
ilin ... ~bil •lıotta th'k,tlert

-nreeı 

M1lhtellf kuala 
mellb .L r •6beı mua-

n~ buıGbı muam ıa 1 iıttaal eden -•-- e .. u e 
la naaadar kumpanya-

k 
r dvar aa bunlardan herbiriıl 

en ine mabıuı dıx. 1 
b •er erinden 

mud telif bir tarife tatbik etmek-
te ir · Meıela bir ki 
b 1 

mse otomo-
1 ini ııgorta etmek d b arzusun a 
ulunur ve bu makıatla muhte-

lif on •lıorta tırketine müracaat 
edene kenclfılne muhtelif on adet 
tarife tekltf oluna.caktır. 

Binaenaleyh 14lJet faal bir 
ıurette rekabet bükeınfennadırki 

bundan müıterllerin faıd 1 
·~·ki ement o a-

PIUI •inde tGpbe kalmaz bu 
cihet baklanda muk 1 b 
olmak Gzre ıl n lr delil 

aortahlann nıeınaliki 
ecneblyede aJDi nevi kazala 
Franeada tedJ r içln 
yGk k ye edilen Gçurattan 

.. Clcurat tediyeelne m b 
bulunduklarını ıöylemek k::. ur 
vafldir. ve 

Saniyen - Franıadakı i ku 
1 

ı gorta 
mpanya ar. deruhde edegeldik-

leri ıermayeleri dahilde m·k 
ıl t u errer 

gor a ıuretJle deruhde ed k 
kumpan b ece 
1 ya ulamadıklarından do-
ayı milkerrer ıfaortala h 

vermek b rını arice 
mec uriyetinde ld ki 

nndan bu Jilzd o u a-
çıkan Fra en rtzlıce harice 

nıızaennay 1 leketteıa kın eı nln menı-
çı •11na aet lan 

icap eclennıı. çe ek 

Salisen: milli ıigorta Sandığı
nın teılai 100 ile 150 milyon frank 
bir kir temin edecekmiı. Bu iddia 
külliyen vahi ve merduttur. 

Çünkü unutuluyor k1 Fransız 
firketlerl harice terk ettikleri 
mükerrer sigortalara mukabil 
kendileride hariçten mükerrer 
sigorta kabul ediyorlar ve doğru
su aranılacak olursa vaki olan ıu 
karııdaki iddia hilafına olarak 
bu suretle bir taraftan d"ğ ' 

ı er ta-
rafa verilen mükerrer sigorta 
muamelatandan dolayı Franıadan 
çıkan frank miktar ve bedel· . b ıne 
nııs etle Frar.saya giren meskükat 
ecnebiye miktar ve bedeli dahaı 
fazla olduğu indelmuvazene müs
pettir. 

• Ve bu alıı veriste Fransızlar 
karlıdır. 

Nitekim 192 3' eenesinde Fran 
sız ~mpanyaları eC".nebi kumpan
yalanna 283,447 ,000 frank ver
miı oldukları halde bilmukabele 
eıaılı meıkukat (lngiliz lirası, do
lar) olarak 460,539,000 frank al
mıılardır. Bundan anlaıılıyorki 
Franıa ıenei mezkiire zarfında 
327 ,000,000 frank miktarında 
bir sermaye idbal eylemittir V ' 
~u i~balatın kambiyonumuzd~ fa~ 
ıdesı bahir ve zahird· ır. 

Bu keı if ve tahmine esas ittihaz 
olunan hesap cahilane b' ır surette 
yanlıı yürütülmüıtür. 

Filvaki böyle bir sandılın tesi
sile intizar olunan kar bu İf hak
kındaki raporu tanzim eden zat 
tarafından mukaddema(rea11üranı) 
ıazeteılnln olbapta neıredildill 

. bu bentten iktibaı edilmittlr. 

Bu bende göre mükerrer si-
gortalar tahıil edlldıkl . - t " 

erı ucura u-
zerinden mütevaaaıtan yüzde on 
onlki niıbetinde bir k• d 1 ' 
nıtı. Fakat ar e er er-
i d (Rea11ürans gazeteıl) 

1 m iden bu iddiaya k ' 
tekzıp neılr ve ilin ede:r~ı ~at i 
diıl b6ylece, beyanatt e en
mam11 olduiun a bulun-
lemettCUin hay.;; ~e h 12 - 10 o/o 
hatta evvelce hilaf u eıap olup 
dildilf veılk il d ı vaki neıre-

a e e ıan' t 
nazarından ki. d a noktaı 
yan haııl old ir eğil bil'akiı zı-

u unu iddı . 
eyledlfinl alel " - a ve ııpat 

en •oyluyor. 
yanlı ılık turada . . 

yorki Nezaretin n lnbıaı edt-
ProJeıi z· 

yat akcelerlnt h b ıyaını ihu-
mekte zuhul o"eıta a ithal eyle-

_,oı ermez b 
olan bir paravı k ve orç 

~ azanılnu hı 
ve telakki etnıı t• " f r zan 
1-"" d k f ır. Çunkü um ur i ıanai lb ma.-
ıulhulbakı bir t tiyat akÇe)er1 
hatta hakiki bir ;mettü olına.yıp 
Çünki bunlar d x. eyn teıkil eder. 

' oaruıu m li 
21rının bu derec f h a. Ye na-

e a iı b· h 
giriftar olması muc1b. ır ataya 

Şunuda il· 1 lıtigraptır 
ave etmı 1 • 

aörüyoruzki 0 j Ye uzunı 
Pro enfn t 

Evveli - F ne aylci. 
S ranaa.da "k 
lgortacılıtın h mu errer 

(ki bu aan'at ha mb~ vı lzmthlalına 
A 

r ıumumıd b 
laman mükerrer s· en eri 

tefevvuk etmi bıgol rtacılıtının 
- ye aı adı'" zarı ıukran ile _ _ gını na-s gorulmekte id. 

aniyen-Fransada d ğ ı. 
doğruya sigorta 1 k o rudan 
1 cı ı •arı' ti 
eldar etmeli zira a ni ha-

mübhem kazala , ~sa.sen yabnız 
taya reptetmek rı mukerre:- ıiğar
ku mutat iken mez-

r proje küçük büyük h b 
kazanın u; lli er lr 

0 e ıi mükerrer ıi _ 
taya v"nn k gor 

e mecbUriyeUnl em· 

d k· b dan 4 5 yaılanndald karııı a ı yanğınları nazarı iti are Balıkesirde iki kiti duvardan 
alarak vesaiti tamam olmayan atlamak sureUle bir eve girerek çeye atılmııbr • 
itfaiyeyi ıalaha karar vermiıtir. bir kadının ırzına tasallüt etmek Hadisenin sebebi ıudur : 
Bu münaıebetle itfaiye için tahılı teıebbüsünde bulunmuılar ve po- Akif efendi bir ıene evve 
edilen paranın sarfına lüzum gö- liı tarafından yakalanmıslardır. kadar bakkallıkla geçinen bir 
rülmüıtür. Bu para ile bir çok Bu vak'a ıu suretle olmuıtur. damdır. 3 bin lira ıemayeli ol 
yenilikler yapılacaktır. lzmırler MahaJlesinden Mlaı- dükki.m idare edemiyerek kıaa 

İstanbulun bir çok semtlerinde tafa oğlu Hüseyin ile arkadaıı Oı- bir müddet zarfında. jflb etmlı-
bilhasaa ahıap evlerin çok olduğu maniye mahallesinden Felekli oğ- tir.Kendiıinin nohutçu tarlaııncla-
mahallerde bu-yük su depoları lu Recep ayni mahallede müıte- Tatar N da b · namın lr sevgillıi 
yapılacaktır. Bu depolar muhtelif dren oturan Atanaz köyünden vannıı. Perıembe ve Cuma gece-
ceıametlerde olacaktır. Ayte hanımın ırzına geçmeğe ka- lerini N. in evinde geçlrirmlı. Bir 

Diğer taraftan sinemalarda rar vermiıler ve bu kararlarını aralık Hattçe hanımı terkedtp N. 
ıu depoları bulundurulma•• için nııfıleylden sonra saat birde tat- il 1 e ev enmeği aklına koymuı. Her 
itfaiye tarafından Şebremanetine bik etmiılerdir. Ayte hanımın gece kanıını dövemıif. 
müracaat edilmiıtlr. evine duvardan atbyarsk giren s· -- ~..,..,,,.. ______ _ 
Sütcü]erle inekciler bir 
tür]ü anlaşamıyorlar 

Sütcülerle inekciler ara1ındakl 
ihtilaf henüz hallolunmamııtır · 

Bu iki cemiyet geçen ıene 
birleımiılerdi. Şimdi her iki taraf
ta ayrılmak arzusundadır. 

13ir haf talık ihracat 
Bu ayın ilk haftasında ıumlk-

tarda ihracat yaJnlmııtır. 
Ceviz ı ı 9 ton 

Un 166 " 
Mecimek 19 ,, 
Fındık 9 ,, 

Fındık içi 9 ,, 
Kete tohumu 33 ,, 

ve 209 balya tiftik ihrac edilmittir. 

Adliye ~lüsteşarı 
Adliye müsteıarı Ferit bey 

lstanbul adliyeılnde teftit ve ted
kiklerlni bitirmek üzeredir. Üç 
güne kadar Ankara ya dönecektir. 

Ihla nıu r geldi 
Rağbet üzerine Anadolunun 

her taraf andan ıehrimize Ihlamur 
gönderildllbıden fıatler 100 kuru
ta kadar dGtmGfUir. 

Fırtına durdu 
Pazartesi aiııG Akdenizde 

haılıyan fırtına diin ıükiknet bul
duğundan vapur seferleri lntiz&· 
mı na girmiıtir • Kara denizde de 
ıükunetli havalar devam etınek
tedir. 

Üç gün evvel Heybeli-ada 
açıklarında kaybolan aalapurya
dan el'an haber yoktur. 

U nıuın1 harpte Bogaziçin
de evleri harap olanlar 

Türk - yunan mehtelit mah
kemeıi dün ufak tef ek bUJ mes' 
elelerle meıPI olmuıtur. Meıdut 
AUna banka•• kaaalanna vaziyet 
edilınesl ve 'f ahidoromoı gazete
ıinln ıeddindeD dolayı aleyhimize 
açılan zarar ve ziyan davasını 
aelecek perıe111be1e talik edllmiı
tf r. 

Umumi bal'Pte Bogazlçlnin 
yukarı kısmında evleri harap o -
lanlar tarafınd•D açılan tazminat 
davasının kararı bu hafta verlle
cekur. 
~~~~~~ ~ 
reylemekte oldulUnclan bu karar 
meıtur bir ıurette ( gaıp) mana
sını ihtiv . _ .. 1ctedirki buda her 

a eıaa- , k 
ıubeı ticaret ve t&D at için iıti -
lalen bir tabclft teıkil eder. 

Salisen - oıllii sandığın azim 
zararlara strlftar olmasına badi 
olacaktır(kl bu ıuretle büdçemlze 
aksüamell dokunacaktır ) zira, 
Franaadaki kazalann tazminatının 
nııfını munhaııran bu ıandıia 
tahmil edecektlrki billkiı ıf gor
tacıbk ıan'ati kazaların tefrik ve 
takılmlnl kaide ve uıul addedil
mlıtlr. 

( Mabadı yaran ) 

mütecavizler Ayteyi bıçakla teh- ır yangında 6 nüfus 
dit ve tazyik 1 derlerken polisler yandı 
feryat üzerine JTtahalli vak' aya B u ayın on betinde Afyon Ka-
yetiımiı Ayteyi bu mütecavizle- raht d •ann a göbel zade hacı hafız 
rin elinden kurtarmıı ve her iki- efe di n nin evleri ve bu meyanda 
sini yakahyarak karağola ıevket- da 6 üf , n uı yanmııtır. 
mittir. H 

R h k idlıe Afyon karahiıarında 
Polisçe Hüseyin ve ecep a - d 1 

1 
er n teeaaürleri mucip olmuıtur. 

kında kanuni takibata tevessü 
edilmittir. (< 17 bin lira kıym~tinde 

55 inden sonra bu azğın
lığa diyecek yok 

lzmirde Mahmduhiye mahal
leıinde feci bir badiıe olmuı ve 
gece atılan 4 el ıilah, halkı ıo
kaklara çıkarmııtır. Bu silah Re
cep oğlu Akif namında 55 yaıla-

. . 
ımış » 

Zonguldak (Huauıi) 

Deqiz itleri kaUbl B. muhaılp 
ve baı ca vuıu denize ait veaaitl 
kendi menfaatlan için kullamnıı
lar hu suretle ıui istimale sebep 
olmuılardır .. 

( , POLiS HABERLERi 

Cürmünıeşhut halinde 
tutulnıuş 

) 
Ayasofyada çolak Ahmedin 

evine ıabıkah Hasan girmif bazı 
eıya çalarken cürmV meıhul ha
linde yakalanmııtır. 

Ömer efendinin 30 lirasını 
çarpmışlar 

Meserret otelinde oturan Ô· 
mer ef endfnln eve iki gün iki kiti 
mantarcılıkla 30 liraıını çarpmıı-

lardır. 

Galiba plak meraklısıymış 
Büyük adada oturan Dimltrl

nin gazinoıuna arka kapısından 
Süleyman ırfrmlt on beıer liralık 
15 plakla vazo ve aalr efya çal
aclıiından tahkikata baılanılmııtır. 

)1akayı ele vernıiş 
Beıiktaf ta oturan!arabacı Ah

met dün dün sabah Teıvildyede 
milsyü Tol Mantonun apartıma
nından demir ~alıp kaçarken ya
kalan · ııtır. 

Hindi dolmasını çalnıışlar 
Şehremininde Mehmet efen

dininin evinin pencereılnden hır
ıızlar ırfmılt evde mevcut çama
ıırları mutfaktald bakırlan çal-

mııtır. 
Sabahleyin Mehmet efendi 

mutfa•a girdiğı vakit hazırladığı 
bir bindi dolmaımın bakırlannm 
çalındığını görmüı polise haber 
vermlttlr. 

Ayağı kaynuş 
Limanımızdaki (Anderoı) va

purundan yük boıaltan amele 
Hasan Niyazlnin ayagı kaymıı 
denize düımüı Jıede kurtarılmııtır. 

Bir otomobil kazası 
Pangaltıdan ıüratle geçen ve 

numarası aıalaıılamıyan bir oto
mobil (60) yaıında Agop agaya 
çarpmlf batından ve ayagından 
afır ıurette mecruhi yetine ıebe
biyet vermiıtir. 

Kuınar oynarken 
yakalanmışlar 

Oaküdarda acem Mehmedin 
kabveıtnde evelld f(ln aultan te
peli Ali ile hallaç Bahri küçük Ah 
kunıar oyuarladmn cürm6met· 
hut halinde yakalammflardır. 

Tramvayla otomobil 
· çarpıştı 

Bayazıtte Mimar ayaz camii 
önünde 2 ı 5 numaralı tram••J 
1584 numaralı otomobille muade
me etmtı otomobllln buı akl&IDI 
harap olmuttur. 

Çabuk yetişmişler 
Kumkapıda Kemal beyin a

partınıanında müıtecir Hirlıanto

ıun üç yaı~ndaki çocuju evde 
klmıe bulunmadıiı ıırada kibrit 
kutuıile aynarken ateı almııtar. 
Karyola ile yorgan tutuımuı fakat 
yettıilerek aöndQrobnGıtGr. 

Bacası tutuşmuş 

Beyoilunda Demoıtenln ote-
linin bacası tutuımuı iıede 
ıönürülmiiıtür. 

Bir hiç yüzünden çıkan 
kavğa 

Tarlabaıı d H n a üıeyia zeynel 
aparbrnan d 
V 

r: ın a oturan eabuncu 
eal ef. m t . Süb e reıı eyla hanıma 

eyi eaanı g t· d e ırme lğinden arala-
rında kavga çıkmıı, Snheyla ha

nımın burnu Jiletle keıilmlıllr. 

J\şka gelen gelene 
h Gedikpatada Y enantın mey

anesinde evvelki akp.m ııretc
den kebapçı Beıfrafa qka ıel
mlı dört el ıilAb atmııtır. 

Bunu gören aarhuı tetbetcl 
Ômer de ılllb atarken politler 
tarafından iklılde yakalannHtbr. 

Aşka gelmiş 
Balurköyihıde Baımane köp

rüsünde bakkal Atlf efendi dGn 
aıka gelmit dört el ıilah atmqtar. 
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l~u günkü nıaçta 

ikinci takınılar 

Mısırda seker nıes'e]esi 
(K alıire m11J;abiri mahsusızmıı::darı) 

J O K tinmwsani, 

1 iskenderiyeye gelen unlar 
İskenderiyt'<frn ya=ılıyor. 

Bugün yapılacak maçlar hak
kında dün tafsılat vermittik. 
Bu gün de alakadarlar tarafından 
dikkatla takip edilen ikinci ta
kımlardan bahsedeceğiz. Şimdi
ye kadar yapılan ikinci takım 

maçlarında Galatasarayla Fener 
bahçe birer mağlubiyetle en önde 
bulunuyorlar. Fenerbahçe geçen 
haftaya kadar hasımlarından hiç 
sayı yemeden galip gelmifti. 

İŞİN iç YÜZÜ! J 
Çeko-Slovakyanın Prağ ıeh

rindeki Mısır ticaret odası komi
seri Milsyü Daffsl iki_ğün evvel 
buraya geldi. 

1 
Resmi gümrük kaydına naza

ran geçen kinunuevel zarfında 

hariçten ithal olunan unun mık-

Mektebi bitirdikten sonra, eyi zın biridir. M. (B) yi bir gece .. 
bir it sahibi oldum: Bu zamana ne kabul etmit cüzdanındaJI 

Haber aldığıma göre muma
fleh Çeko-slovakya ıeker f abri
kaları tarafından, Mısıra ıeker 
ithali hakkında hükumetle mü
zakerede bulunmak üzre gönde
rUmiıtf r. 

Müsyü Dafisi diyor ki : 
Mısırdaki ıeker fabrikası 

memleketin ihtiyacını tatmin et
mekten çok uzakbr. Bunun için 
yeni gümrük tarifesinde teker 
nzerine mevzu reımin ağırlığına 
rağmen ecnebi tekerleri yerli ıe
kere rakabet edebilecektir· 

Mısırda istihlak olunan ıeker 
ıenevi 200 bin tondur. Muır 
f abrika•ı ise ancak bunun yanını 
imal eder, binaenaleyh ecnebi 
ıekere ihtiyaç derkardır. 

Diğer fabrikalar vücuda ge
tirilmesi farzolunsa bil~ bunlara 
llzım olan ıeker kamıtı yoktur. 
Kamıı zlraati tevsi olunsa bile 
bundan istifade için zaman la
zımdır, çünkü ekilen ıeker ka
mııı liakal üç sene sonra hasılat 
vermeğe baılar ; o halde de yine 
memleket üç dört ıene için ıeker 
ithaline muhtaçtır· 

lıte bu ihtiyacı muvafık ıera
itle temsil eylediğim Çeko-slo
vakya fabrikaları temin edecek
tir. i.tezkQr fabrikalar namına 
Mıllr hük\\meti ile anlaımağa 
ıeldlm. Şeker gümriik resminin 
tarifede olduğundan hafif olma
ıım tekllf edeceğim, çünkü rüıu
mun azalmaı~ balkın ,istif ad esini 
temin edecektir· 

Mumaileyh Müsy6 Daflıl Mı
llrlı olup 011 seneden beri Prağ 
ıehrinde bulunmaktadır ve orada 
evlenmittlr. Prağ Mısır konso
loıu ile ticaret odası reisinin tav
siye mektuplarını hamil bulun
maktadır. 

Azledilen nıa tdua t 
nıenıurlc.ırı 

Ka/ıiredcn ya:ılıyor : 
Mısır matbuat idaresi memur

larından, hizmetlerinden istifade 
olunamayan, vazifelerini ifa hu
susunda tekasülleri görülen sekiz 
kııtye Dahiliye nazareti birer 
mektup göndererek vazifelerin
den affedildiklerini bildirmittir · 

Mevıukan istihbar olunduğuna 
ıöre yeni kabine umum memur
lar arasında bir tasfiye yapacaktır· 

İngiltere - İ_rak nıuahedesi 
Ba~<lalları ya:ılıyor : 

lnıiltere ile Irak hilkümetlerl 
arasında münakit olup müddeti 
hitam bulan muahedenin yerine 
kaun olmak ve lrakın tam bir 
istlldlllni temin edecek eıaıatı 
muhtevi bulunmak üzre tanzim 
ve aktolunacak yeni muahedeye 
dair llliizaketata baılanmak için, 
lrak İngiliz fevkalade komiser 
Londraclaa talimate intizar et
mektedir. 

tarı 253933 çuvala baliğ olmuıtur. 
Buna karıı ihrac olunan un da 
2 7 g.ı 9 çuvaldır. 

kadar zaruretle geçen hayatım, bin frank aıırmııtır. 

Bu iki yüz elli küsur bin çuval 
undan 226,083 çuvalı sarfedilmit 
ve mütebakisi de ikinci kinuna 
devredilmi ıtir · 

müsait olmadı, ki diğer arka- = H~· iyiki hatırıma ~ 
daılarım gibi ben de büyük cemi- günün mes' elesi nedir : bilfyoP""'" 
yellere gireyim. sunuz, genç efendiler ? • · 

Fakat Betiktaı bu namağlup 
takımı 4-1 gibi büyük bir farkla 
yendi. 

Aradan haylı zaman geçti, bu ikimiz de cevap verdik: 
itlerde pitkin olan eyi bir çocukla _ Hayır ! . ...aııll 
dost oldum, mevklimden emin 5 - Anlatayım da dinle~ .. 
oldufum için beni her istediğine Madam Konstans'ın meıhur J/I, Kış nJevsinıinde i\1ısır 

Lorıdrmlwı ycı::zlıyol'. 
Bu suretle Fenerde mağlubiyet 

ac111nı tatrnıı oldu. Bugün fener
i. sporla Galata saray da - Beıik
taıla karıılaııyor Fenerbahçenin 
İstanbul sporu yenecegini zan
nediyoruz. 

takdim edebileceğini, binaenaleyh elmasları meğer sahte değil 
hazırlanmamı söyledi. mit! 

Kıt mevsiminde Mısrın latif ve 
mutedil havasından istifade et
mek üzre lngiliz eki.birinden bir 
haylısı Mısra azimet etmeğe ka
rar vermitlerdir. 

Muayyen günün akıamı ikimiz İkimiz de güldük; 
de iki dirhem bir çekirdek muh- - Nasıl olur ? 
teıem bir otomobile kurulduk ve - Pek tabii · . Madamıll 

Günün en mügim macı birin
ci takımlar da olduğu rtbı Gala
tas~ray - Beıiktaı maçıdır. Gala
tasaray fenre 3-0 gibi büyük bir 
farkla yenilıniıti. O zaman Gala
tasaray birinciden artan oyoncu
larını oynatnııyordu. 

otomobilden daha muhteıem bir ten yalancı1'n biri olduğunu 
mlıtim ! 

Ari~e biringiliz tayya
resi indi 

otelin kapısında kemali hürmet- Musiki baılamııtı. Çiftler, 
le istikbal edildik. tada birlbirlerlnin kolları ar 

Otele dahil oldufumuz sıra- biribirlerinden fıtkıran bayi 
da her tarafın nizam ve lntiza-

K alıirecfrıı bilıliriliynr: 

İngiliz askeri tayyarelerinden 
biri Elarit mıntakasından geçerken 
makinasına ariz olan sakatlıktan 
dolayı düımek üzre iken tayyare
cinin hüsnü idaresi sayesinde ye
re inmiıtir. İcap eden tamiratı 
yapıldıktan sonra yoluna d•vam 
edecektir. 

~ıısırda ecnebilerin 
imtivazatı 

.,; 

K alıintlen bildiriliyor : 
Mmr hükumetinin kapitülas

yonları kaldırmak hususundaki 
mesaisi malumdur. Bu mes'ele 
hakkında ecnebi devletlere müra
caat edllmittir. Mevsuk bir men
badan alınan malQmata g&re 
Amerika ile ltalya • hükumetleri 
Mısırdaki haiz oldukları imtiyaz
lardan vaz geçmeğe ka'tiyen mü
temayil degildir. 

Bir av zarfı~daki kaçak 
ol 

Halbu ki timdi bazı oyuncular 
oynamaktadır. Beıiktaı ta ayni 
suretle hareket ediyor. Bu surete 
bu maçın da birinciler kadar 
heyacanlı olacağı tabiidir. 

- ·-.. f>f ,.......••- -
13ebek bahçesini 

enıanet aldı 
V aktile Nemlilere ihale edilen 

Bebek bahc;eaini Emanet daha 
fazla para vererek almıya talip 

olduğun"'bildinntıtfk.Bunun üzeri
ne mukavele feıhedilmlttl. Be
bek bahçesi dün 68 500 liraya E

manete ihale edllmittir · 

--~-

'fran1vavlar dün teftiş 
' ol 

edildi 
Dün öğleden sonra ıehrln 

muhtelif yerlerinde seyrüsefer-
eşya den tramvaylar polis ve seyrü-

Kalıiretlrn ya::ılıyor: sefer nıemurları tarafından tefttı 
Birinci kanun ipidasmdan ni- edilerek neticede kumpanyanın 

hayetfne kadar esrar, kokain v. belediye nizamnamesine riayet 
s. gibi uyuıturucu maddelerden etmediği anlaıılmııt~r. 
kaçakcılık eden iki yüz kırk kiti _,.__.._,~ 

tutulmuı yüz otuz kitide esrar, İhtilas mahkumu 
dört kilo kokain !ve elli kilodan Adliye vekaletinde yapılan 

, 
mına hayran oluyordum; bu muh
teıem ıeyleri elde etmek için ne 
büyük servetlere ihtiyaç var, 
diyordum. 

Salona dahil olduğumuz zaman 
arkadaıım, ıtıman, elli beılik bir 
muhteıem madamın yanına gitti, 
yerlere kadar egilerek kendisini 
selamladı ve elini öptü; bir kaç 
kelime konuıtuktan sonra geldi, 
beni aldı ve bu kibar hanımef en
di ye götürüp takdim etti . 

Üçümüz karı• karııya ıuradan 
buradan gevezelik ediyorduk : 
dekolte gençlerin açık saçık do
laımalarının teairl altında kalclı
lamı itiraf ederim • 

Bu aırada elltbeılik hanıme
fendi diyorduki: 

- Şu sarı saçlıyı görüyormu
ıunuz ? •. Hunmm ! . . Arkasından 
kopn ( .. ·) nazırına kendisini ver

di de kocasına it buldu ! 
ikimiz de süküt ettik, fakat 

ben ıaıtım, 

Diğer birini daha gösterdi: 
- Mavi tuvaletli güzel kadı

nı görüyormusunuz?.. Kocası eyi 
bir it adamıydı; iflas etti,ıimdi ka
rısının güzelliği etrafında topla
nanların oynadıkları kumar yü
zünden geçiniyorlar ! 

fazla mevaddı saire müsadere o- tahkikat neticesinde ihtilas mes' -

lunmuıtur. eleıinden bet seneye mahkum - Şu küçük kızı görüyorsu-
Kahlre Muhafızı tarafından B rıada m hbuı tahsildar İıtan- nuz ya? .• Artık kimse onunla iz- . 

verilen kat'i evamir üzer~ne po~s b:llu Saim aefendinin hastalığına divaç etmek istemiyor. Sebebini 
eırarkeılere karıı tiddetlı bir mu- bnl cezasının affine karar ve- anlarımız ya •.. 
cadele açmııtır; her gün mütead- mle i ti - Bu siyahlı kadın ahlaksı 

b l k rl m t r. • • 
dit esrar kahvhaneleri ası ma ta • • • ~ ~ A • ........ •.•!••: .. >•: .. ! .. !+•~••~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~••!~: .. : .. :••! .. : .. : .. !••+• . 

1 d d ~~··"·"·• .... •• • ..,,..,. .... .... .... • • • • • • .... ~ ve yüzlerce esrarkeı er er est e- ~ ~ı• 

dilerek muhafızlığa sevkedilmek- :i: QSMANLI BANKASI =~= 
tedir. .~. E · · r .. ~. 

Pirinç zira ati tecrübe .~. SEl~l\lA Y Si : 10,000,000 ingilız ırası .. ~. 
istastasyonu f istaobul açenleliği - Telefon: lstanbul 1948 + 

Kalıirederı bildiriliyor : .:: Beyoğlu1 dairesi - Telefon Beyoğlu 1303 d I ~= 
•:• Senedat ve po iça mukabilinde muayyen ve va e i veya .. ~. 

M111rda ekilmekte olan pirinç (• hesabı cari ıuretile avanslar, polıça ve iıkontoau. .ır 
nev'inin islahı için Deltanın tima- ~ h 1 ki 

•+• Türkiye cilm urlyetinin baılıca ıehirlerine ve mema i ... 11.ndekı' hükumet arazisinden bir .. d k b k la t 1 f Z 
••• ecnebiyeye sene at, çe , iti ar me tup rı ve e gra .. ~ kısmı üzerinde bir pirinç tecrübe •!• . ameleri irsalltı. ..~. 

N ~ emırn ~ 
istasyonuteddneZiraat ezareti · -~~~~~~~~~ 
karar vermitlir. ~ ~ • • ıe·.,. 

~lısın.la hayvanatı ehliye- _.66AA.AAAAA44AA.4444.AAA.44A 

Kalıim/<'11 ~!Jlril~~~:hı 3 M. NURİ ve ŞERİKİ 

ıehvet kokularile mest bir b 
danı ediyorlardı. Arkadat 
yüzüne baktım, anladı, bu, e 
iskarplninin üstüne taıan, k 
kları dolduran iri, blçimsfS, 
külçeıi hanımefendiden mü 
rica etti kalktık. 

O, oturduğU yerden hal& 
lenlyordu: 

- Bizim zamanımızda 
kadınlar bir köıeye oturup 
nı, biteni görmekle iktifa 
lerdi. Ben bu kalabalığa 1' fi 
mam, ne yapalım, terbiye "' 
elesi .. Nefes almak için ye,_ 
raya geliniz! •. 

Benim için de iltifat 
- Doatqaua pek kibar 

blyeb bir ÇQcuk. 

* O gece kiminle tanıtlııll• 
1 minle konuıtumsa hep aynı 111 

zu etrafında dolaııldıiını ıörd 
Gençlik, aafaet ve saınl 

Çağıdır. Fikrime zarureUJne 
ıükrettim. Hiç olmazsa bud 
artık mazi olan gençlifim bu 
kodu çirkefine batmıı, bul 
değildi. 

* Otomobillmlzde bize 
ed~n bir güzel kız, iri, tiımao 
ziylet hocaaı kadın için dl 
du ki: 

- Beni bu hale koyan 
Tertemiz bir genç kızken be 
na yurdumdan ayartıp M. ( 
ye satan odur. Düıtüm, d 

yok, birde onu sukutunu 
ıem ? .. Eh .• 

Bu güzel kızı o akıam e 
götürdüm, iki gün yanımda lı 
itittiklerim doğru ise bunun 
kadar henüz kalbi katdaı 
Bu kızdan çok ıeyler öğre 
Meğer tiıman fazf ylet ho~ 
hayatı da bir çirkef çuku 
baıka bir ıey değilmiı! 

* Gözlerimizi diktiğimiz bll 
ksek hayatın iç yüzü acaba 
burnudur, diye o günden 1 
pek çok cemiyetlere girdiJDj 
tım. iki yüzlü ve yalancı k 
hayat, iliklerimi dondurdu. 

Ziraat Nezareu Deltanın ti- ~ Bilcünıle Güınrük nıuamelatı ve nakliyat işleri 
• inde 500 fidanlık bir arazide ~ .. t . ( .. 

Londra kabinesinde hazırlan- ma hli . in bir hara teı- ~ kemalı sura Ve en1nıyet e ıf a olunur. la b 1 d hayvanatı e ye ıç ~ . mıı 
0 11 

u taliaıatm bugiiıı er e kiline karar vermitllr. Burada MALI ve iDARi lşLER DAHi TAKIP EDiLiR ~ 

Mensup oldufum ne ~ 
uzak •. çok uzak, kimsenin~ 
istemediği kadar uzak bir 1.-::"" 
memuriyet ltteclbn. Paaa.,ot'~ 
ve harcıralumı cebime 1~ 
rip te vapunm rıhtımdan • ~ 
ğını gördülGm zaman derfO 

- Ohhb ••. çektim • 

Biraz evvel benim de ·~~ 
bulunduğum· bu lnıanlarJI• dff I'_ 
üzerindeki kaynaıııların• ~ 
cırdatan yüzUmü ellerllll~ 
dım, ve bu sahillerden u ~ 

tayyare lle baidada vüruduna k h larm islahına ga- • 
intizar eclılmektedir. beıle ece ayvan Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 
t•0 ••••••••••••••••••••••9' yre~~'~:..c:ı1::1.:atlup olan netice ~ Telefon: Beyoğlu 451 5 ..... 

: ÇOCUK HAFTASI !\ ha.ıı otduiu takdirde me~!·~::.~ ~--nnnn.n:YnTTT't'"f'"f'~. 
: 23 nlıanda baılayacaktır : muhtelif clhetlertn~e böy • T T "f T • 
.1. . .M lar tesis edilecektir~ ~ ........................ .... 

caya kadar kamaramda "
11 

, 
kalmayı tercihi ettim!Nakl//ılll"' 

JlaliıU 
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Uzayup giden bir 
dedikcxtu 

Ameli Hayat mektebindeki ıui 
lıtimal dedtkoduıu el' an devam et
mektedir. Bu meı' elenin leh ve 
aleyhinde birçok mektuplar al-

' L lllaktayiz. Dünde daktilo kurau 
llluallimlerlnden Şerif ve Güzin 
l11ıza1ı bir mektup aldık. Bu mek
tupta huli.ıeten denlliyorki: 

.. Daktilo dersine gelen talebe
lerden alınan paralar doğrudan 
doğruya mektep müdürü Muzaffer 
beye teıllm edllmltUr. 

Bunu üç ay zarfındaki meığu
ltyetimlz eınaaında tutulan ve her 
•ahıf a11 dört hanıma tahılıec:Ulmtı 
olan defter lıpata kafidir. Bu 
defter Ağuıtoı nihayetinde tekrar 
deraler baalandığı vakit biz vazife
yi lerkettlğimlz için müdür Muzaf
fer beyde kalmııtır. ,, 

Romanımız 
----------~.-..----

"AL i SUAVİ,, hadisesi 

Kurilerimi.: farilıl trfrikamı:uı 
lqJ.-ip edcuwdiklı-ri kısmım 

ıııotbuw111:da11 tetlaril> 
eıfrbili rle r 

•)"~(- -
'' QlRAö-AN SARAY! 

BASKINI,, ve" ALİ SU AVI 
llADİSESl, ı'Omanımız bir 
haylı llerlemlt bulunıyor. Her 
giln karllerlmtzden bir kı ımı 
gelerek baıtan takip etmek is
tediklerini aöyliyorlar. 

Bu meyanda tefrikamız için 
Anadoludan da mektup almak
tayız. Bundan dolayı tefrika
•wn bat kısımlarını takip 
•ta.ele lıtiyenlere baılangıcı 
i:._~ bulunduiunu aöy-

'b erta. 
"'-Oftlalllftl 

eden v ızı ayrı ayrı takip 
rilerinı: ekıllderı bulunan ka

e ayrı ayn mektup 
ydazamadıfınıız için aflerlnl rica 
e eriz. 

Elutk ronıanlarınız için her 
liln 2 den 4 e kadar m6racaat 
lllellluru matbaamızdadır. 

Mürebbiye 
Eyi Familyaya menaup bir nıa

.dam mürebbiyelik lçln yer arıyor 
Almanca, Franıızca öiretir Tür-

. kiye dahilinde her ıehirde hizmet 
kabul eder. Ecnebi memleketle
rede gider. Galata rıhtım orta 
han Na. 2 Vabram elmaıyan Ef. 
muracaat-

•S•.:.$t.'tı·'~·~~~~~~· .9.S:.a 
~ 

DİKKAT! 
Baza adamlann aazetemlz 

nJUDına öteye beriye lialra
caat ettikleri Abone kaydına 
aavaıbklarını haber alıyoruz. 

Bu albt adamlardan fo
tolraflı muıaddak 'Veılka 
•orulmaıı, akıl takdirde po
ltıe verilmeleri rica olunur. . 

~ İdaremiz bu huıuıta bir me- i~ 
~ ıuliyet kabul etmiyecektir. il. 

~ ~ 
•'i!!~~~. 

~ BU G"ÖNKÜ HA VA 41 
• Dün azami hararet 2 aı- ı 
• ıarı 12 idi. RüzaAr ekıeri-

yetle poyraz eıecektir. • 
Bugün karlı olacaktır. • 

YARIN 

EMNİYET SANDIGI EMLAK MUZAYEDESİ 

Kat'i karar ilanı 

---=-

ÇIRAGAN SARAYI BASKINI TEFRİKASI g ALI SUAVi Hadısesıg Muharriri: AYHAN 
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' Kayıkçılar • _ H .. 

t 1 · a Y çok Yaıa ıultadım t Dediler, kureklere yapıı ı ar. Hava k . 
F f ço nıüıalt idi. Deniz tabak gtbi durrundu. ııır ııır aıağıya doğru ak 

Kleanu b h illa.ya baıladılar. 
nun idi A ıa a olınadan Kuzguncnta yetııecefine çok mem-
Muvaf;ak ıatl ı yukkl arı en lllühim vazifeleri ıöflllill bltirmlıtl • 

o aca arına d l _.J ç k a aı a tüphe etmıyorvU• . 
o geçmeden kuzguncuk iıkele i -•ıtılar. iskelede in cin yoktu D ı ne ya..-

1 · eniz tıpır tıpır sabili d- _ d JCayıkcılar tıke-eye kanca takt 1 ovuyor u. 
tiki ı ar. Kleanli karaya çıktı. Birkaç saat evet aeç-

erl ıokağa ilerledi. Fakat· 

Ne Alı Süavi efe~diden, ~ede Haıkö 1- H cıdan eıer yok-
tu. Kleantlnin - ğ Y u • .. - A 

Yure ine yine vesvese bul tl ökıPuftu. man 
yokaa kendiıl öte tarafta u" d u arı ç ile Ali Süavt 

f d' ._ graııp ururken Hac:J 
e en ı Y&Kalanınıı olmaıınlar? -

Eğer ü~yle birıey olmuııa Yine felakete oıramıı olacaklar

dı. K.lea~tı Hasköylü Hacının kulübeıine dofrU ilerlemek için 
acele edıyerdu. Herıeyi kulübeye vardıktan_tonra öğrenebilecek 
anlıyabilecekti. . 

K.leanti ihtiyatla kulübeye yanaıb: Aman yarabbi içerde 
hareketten aıla eser yoktu. Kleanlinln kalbi çarpıyordu. Kulü

bede ıtık Yandığını aörmemlı olıaydı dütüP bayılıverecekU. 
Kulağınıkapıya yapııtırdı Fakat ötekiler lçerde bulunmuı ol
saydılar kouuıınaları acip edecekti. 

I 
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Sandıklan taıımak meı'l.eıl Yarım ıaat kadar birıey ıGr
'fDilfUl. Vakit gece yarııını geçiyordu. Çavuılar sandıkları 

ahırdan da dııarıya çıkardılar. Orada bekli yen Aıkerlerln 
ıırbna yüklettiler. Kleantinin bekledlfi arabaya götürdiiler. 

KleanU ıandıkları görünce büıbütün keyflennıtıli. Sandıkları 
yiiklemek okadar güç olmamııtı. He,.ey bittikten ıonra ara

baları tekrar ierfye çevirdiler· Dofru Filibell Ahmet Paıanın · 
konafına gidiyorlardı· 

Ahmet paıanm Konağına varmaları o kadar uzun ıürme
mitti Ahmet Paıa da zaten kendilerini bekliyordu. Kleantı 
Ahmet Paıanın yanına ğirer ğirmez: 

- Müjdeler Papm arabaları dolu olarak geUrmeie muYaf

fak olduk, Arbk emniyetimiz berkemaldir ıizl allah muvaffak 

etıin. Bendenize müıaade bnyurunuz, kayık beni bekler acele 

Ali Süavi efendi biraderimize yetıımek lazım geliyor. O tarafta 

herıey hazırdır. Biz ıabah namazından ıonra ma-vnalarla hre
ket edeceffz. 

Siz de ona göre hareket ediniz efendim. 
Alunet Paıa dedi ki. 

_ Hepıi iyi azizim Evvela bana ıöyleylnfz ılz mamalarla 

nekadar zamandan çıragan ıarayı nhtınuna yanaıablllr ılnlz? 
- Kendi adamlzrınıza hareket ıaau tayinedilebilmek için 

? mi 10ruyoraunuz. 
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Daima şen ve daima sıhhatli gezenler Bilecik rakısı içenlerdir 
"§~~6n~-~-~~:gg~~~:~~~~~~~~==~ 
VEREHLİL~llE, SIRM:M.ILAlfA ,.U. 
VE K{/fll( ~A~IFIJIUA"RINA, NA/1111.~ 
VE 51/T fllR~fl ICAD/NLARA ,GOCIH<ıA
IU/V 8iİYÜ!fESİNE, KE/tllli lflRIKUKl.A 
f'INA , HASTAZIKllAH llALlfANl.ARA.9 

KONGREYE DAVET: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasından· 

1 tanbul TJearet ve Sanayi odaunclan 1930 Kongresi 30 Ka.ıani 
Perıembe ıünü .saat 14 te Dördiincü vakıf banda üçüncü katta oda 
meclisi salonunda aktedilecektlr. 

1 - Konrıre ruznamei müzakeratı ıunlardır. 
1 - 1929 ıeneıl Kongre zabıt huli.saıı. 
2 - 929 Kongresinde verile~ karat'lar hakkında odaca yapılan te-

tehb6sler ve icraat 
a - Muamele vergisi ve teıvlkl sangyl p~lmleri 
4 - Baılıca ihracat mallarımızın ambalaj ve lıtandardizaıyonu· . 
2 - Konırede müzakere edılme:k üzre erbabı ticaret ve • sanayi 

ve tirketler ve müesseseler, iktııadi cemiyetler tarafından raporu ih
zar edilip 30/1/930 saat on ikiye kadar oda U.."'llumi kitlpllfine tevdi 
olunacak meı'elelerde kongre ruznameslne ithal edilir. 

3 - Kongrede ruznameye .dahil olan mevattan bqka huıusat hak
kında müzakere ceryan edemez. 

4 - Kokgrenln muddeti devomı on gündür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve •"nayl ve ıir

ketler ve mileueıeler ve lktısadi cemiyetler itbu kongreye tıtirak e
debilecekleri f lAn ve te,riflerl rica olunur. 

·~§~ ............. ~-·6• 
TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Sermayesi : Tamamen tediye edilmif 4,000,000 Türk lirası 

Aterkezi un1umi: ANKARA J ŞUBELER: 
• Ankar,a Adana Ayvalık 
• lstanbuJ Trabzou Zonguldak 

i Bursa Balıkesir Kayseri 
!zmir Gireson Mersin 
Samsun Edremit 

: BOTON BANKA MUAMELA 71 YAPILIR -

···---~.-.--~·-·96·~---~····· 
' .. 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Pata Hastahanesi Operatörü 

İstiklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8. 

Telefon: Bey : 1615 

KEF"ALJİN 

DOl<-TORLARA SORUNUZ • 
!AF TMikXt..SIN 

teOMf'ftİME, KA.l.TOZ vt GRANÜLE 

Günde 3 adel yahot 3 lfefil' -~ 
' ocul<lara m•ıl. il 

SEL.ANiK BANKASI 
1888 de teala eclilmiıUr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMAYASI 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERi 
Galata, lıtanbui, izmır, Samsun, Adana, mersin. 

~ Yua nnistan Şubeleri : Sellnlk, AUna, Kav&la. 

~ Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi 
~ akçe üzerinden hesabab cariye, çek muamelib. 

~~emı~~~~~~ 
.: .... ><-><·+.x..;..:.+.~:·+: .. : .. :··:·+c ... :••: .. :.•:..:..:•i• 
! ÜSKÜDAR BANKASI i 
~ ! .f. 100,0oo L1BA. SERMAYELİ TİİRK ... t ANONİMSİRKETİ f 
:ı; . ~Es ll b" ı .. ~. narı himaye maksadile teşekkül etmiş mi j ır mües- ... 
.) sisedir. Müsait şeraitle tediyat kabul eder ~e mutedil faizle •:• 
•"- ikrazatta bulwıur. +.+.• 
~ı· Merkezi : Usküdarda iskele kurbnnda •!• 
••• 1'el. K udıköy 690 t . ~ •:•<••: .. :··:·•+< .. :••: .. >•><..:•+: .. ,,,.:..:.c .. :•·:~ ... :..:..:++:••:•+:••·· ....... ·~· 

FELEMENK BAHRİ SEFİT ! 
BANKASI 'T 

Merkezi: :AMSTERl>AM Sermayal: 1,125,000,000 

lbti.,at e..kc-i: 3,000-.008 

l.tanbul merkezi: Galata kara köy palada. 

l.taabul ıubeai : Yeni postahane 1tt11allnde Alalemcl 
han. Her A6rlil Banka muamelatı icra ve kasalar icar 
olunur. .... ~· .... ·~~-.~~~~~·~· 

Sa'bhk bostan 
Topkapıda mnli• mevlehane 

karı11ıııdaki büyilk boıtan acele 

satılıktır. talih olanların Bakır 

köy 77 ye telefon etmeleri 

Ali Ekber · 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 
Çemberlitq civarında 

N. 2 dükin 

Romanınızı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okumayı unutmayınız 
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Tabii defilmi azizim. Ln saray batkınında Lulunacak de
ldfm.Fakat kendi adamlanma ona ıöre sevkedeceltm. 

- Evet evet, hakkınız var. Mavnalar yelken havasına 16re 

belki yirmi dakikada belki ele yirmi saatte yeUıebillrlz. 

:Alamet Pata KleanUutn bu ceyabı üzerine biraz dütünilr ıtbl 

olmuıtu yazlyete göre AU Snavi efendi takımlnln saat kaçta 

hu.ket etmesi lcabedecekti? 
Qbakil valcle ıultan sabah namazı vaktinde bfr hareket ya

palm•maımı ihtar etmittl valde Şevkefzl kadının bu ihtan dotru 
till • 111avafık hareket gilneı dolduktan sonra harekete geç

-~-~vafık olacaktı hem ortabk aydmlıktan sonra hare
~ıeçlkne hem filphe edılmlyecek hem de herka ayakt; 

bu1-&aap lçin lhtlllldlere lltlhak edenlerde bahmacaktı. 
Alıınaet e ... &yap kalktı : 
- Siz IÜD dolduktan sonra hareket edeceksiniz. Ben ada

mlanma tenbıh edec:eitm biri lttri arkMı ııra Gç mavnanın ~çı
rafan nhtunına J&natbklarını gördnkteri dakikada hemen sa

raym cephe lrapılanaa hikum .deceklerdlr. Tabii siz denizden 
berikiler kara tara&mlua 'IPıhwlrkak muvaffaldyet tecelli ede

cektir. 
Kleantiuin artık duracak ıeçtrec:ek vakU ,..._ • Aılunet 

P&f&IUD elini sıkarak bahçe kap111na dotru kotmala baıladı. 
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Ahmet Paıa KleanUrrin arkasından : 

- ıGn ~dotoıaclan bareket etmeyiniz Vaziyet vahim 
olur! Diye seıleıscli: Kleantl belki de Patanın .. ıtni tıttmemtftl. 

Dofru lskele1e koıtu. Fakat acaba kayıkçılar itkelede 

kendtlfnl bekUJOrlar mıydı ? ç\inkn bu kayıkçı mtlletlne ailve

nllemezdı. Bir baıka mlltterı bulduklan gibi herteyt unudur 
· gfderdi. 

KleanUnfn korkusu d~ zaten bu idi Hanı bir akıillk ffilan 

olur da kayıkçılar gtlmft bulunurlana,. mahvolmalan muhak
kak idi. 

Kleımtl ıakeleye gelditt zaman bir kenarda kmnldıyan hlr 
kayıkta kllçQk bir fener Jandıfını g6rdG. Hele vazıyetl kurtar

mıılardı. Kleanti bir sollikta iskeleye abldı, seslendi. Kayıkçı: 
- Efendi nerede kaldın ? Hani on altına bu çekilmez, tatn 

yedi mGıteri kaybettim. Aına sen mademki bizim HaskBylOnOn 

ahbabıaan senden beı mecdiye almadam ıuraclan ıuraya knnıl
ıtlamam diye•Y* diremek, Kleaattden bet oa kunat çal'lb&k 

letecli • 
HaRtu ki Kleantfden ıu •atı. yCb albn lıteeeydi alabile

cekti • 

Kleantl : - Al sana bet altm be adam. çahuk bent .Kuz
pncuia atın ! Diye haykırdı. 

Merkez acentası: 

K öprü başında: Beyoğlu 2 
Şube acanta.c;ı : Malını 
hanı altında İstanbul 27 AO 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru J6 

kanunusani cumartesi 17 ~ 
idare rıhbmından harek 
Gelibolu, Lapseki, Çanakk 
İmroz,Bozcaadaya gidecek 
Lapseki, Geliboluya uğray 
gelecektir. 

Antalya postası 
(KONYA) vapuru 26 

nunuıani pazar 1 O da Ga 
rıhtımından hareketle 
Küllük, Bodrum, Rodos, 
biye, Finike, Antalyaya 
cek ve dönilıte mezkikr iıke 
lerle birlikte Andlfll, Kalk 
Sakız, Çanakkale, Gelibolu 
uğrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci posta 
( REŞiT PAŞA ) Vapuru 

Kanunusani pazartesi 12de 
lata rıhbmından hareketle 
bolu, Samsun, Gireaun, Tr: 
zon, Rize, Hopaya gidecek 
dönilıte Pazar iskele,lle 
Sürmene, Trabzon, Göret
Glresun, Ordu, Ünye, Saal 
lnebolu. Zongoldaia ----· 
rak ıelecekUr. 
araket g(inil yük kabuloluo 

! • • 
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1O1 S E R V A l AR 1 D. 

BAKÜS Rakı 
......................... • ! Hacı Arif za 
• • • • • 1 

İsmail Hakkı 
Tanare biletleri ve 

umum ıazeteler bayU 
• • • • 1 Çartlkapı N. 68 dükln 
• 
····················~····· 

Beyazitte tramvay makaıı 
N 153 dnkklnda ta,.,...

bl\etletlerl, kırtasiye .,. 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 
, .!ı:!!!!!!!~~!!!!!!!S!!~ 
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