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Sigorta tarifelerinin yüksekliği korkunçtur 

Bunun hayat pahahhğına tesiri olduğu söyleniyor 

Dün bu (idaret m~rkeziyenin) 
bir nizamnamesini ele geçirdik. 
Nızanınanıenin heyeti umumiyesi 
Rayet merakı celbedecek ıekilde 
l&nzinı edilmiı, hatta (birinci mad. 
desi) aynen tU cümleleri ihtiva 
etmekte bulunmutlur: 

"Menfaati umumiyeye nıülaal
lik ve sigorta ıan'atına,, 

"Mütedair kaffei mesailin, ge

" rek halkın menfaatini ve gerek 

"kumpanyalar! muamelatııun ted

"viri hususu için müştereken 
" " tetkik eylemek, bu hususta bil-

" "cümle malumatı toplamak, Tür-

"kiye eumhuri) cti dahilinde "İgor-,, 
tn san'atının(!) lnkiıafına çahı-
" n 
mlik ve ecnebi memleketlerde 

" " yapılan tekamülit ve ıslahatı 
" " mümkün mertebe tatbik etmek 

" 
"ve Türkiyenin batlıca tehirle-,, 

"rinde ihtiyaç haııl oldukça tu-,, 

"beler tesiı ederek itbu(!) nizam-,, 

"namenin hududu dairesinde ittihaz,, 
" olunacak mukarreratı bera) ı in-,, 
"faz mezkür şubelere tebliğ e)lc-,, 

____ ,.. ___ _ 

Bcrherl.er Cen1iyeti rdsi 4.0 lira n1aaslı n1en1ur 
oln1asın <lıye oğlunu l cnebi n1ekteplerine > veriyornnış ! 

Berberler cemiyeti senelik 
kongurasınl dün Galatasaray halk 
fırkasında aktetti. Kongurada 
hafta tatili tasarruf ve taavün 
sandığı mes' ele si konuıuldu, ev
vela reis İsmail Hakkı . bey söze 
başlıyarak cemiyetin gayesinden 
ve bir sene zarfında yaptığı itler
den uzun uza diye bahsetti, ber
berlerin traı mukabilnde az para 
aldık!arını söyledikten sonra de
diki: 

Bizde diğer esnaf gibi bu itin 
düıünelim. Bizd~ kurnazca hareket 
edelim. Daha sonra yeni açılan 
berber mektebinden bahsetti . 

Azadan Üsküdarlı Ali Riza 
Bey ıöz aldı. Berberler cemiye
tinin hiçbir it yapmadıtını acı 
bir lisanla anlattı ve berb~r mek
tebine kaydolmak için elli lira 

vermek lazımgeldiğini, fakat bu 
Paranın ekserisi fakir olan ber~ 

herler tarafından verilemiyece
ğini söyledi. 

Bu söze Reis Bey ne cevap 
verse beğenirsiniz: " Na~ıl biz 
çocuklarımızı, ilerde 40 lira ma
aşlı memur olmasınlar, diye Ec
nebi mektebine gönderiyoruz, pa
radan ıakınmıyoraak sizde ço
cuklarınızı iyi 3etittirmek istiyor
sanız bu parayı vernıeğe mec
bursunuz ı ,, 

Bu söz üzerine bazı aza re
isin türk mekteplerini tahkir et
tiğini söylediler. Bir çok müna
katalardan sonra tasarruf ve te
avun sandığı tetkfl etmek için 
intihaba geçildi ve geç vakit 
içtimaa nihayet verildi. 

Varna vapuru nasıl battı? 

Her iki tarafın da söyledikleri .. 
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f ~§~ ~~ ~~-n~n kumandasında bulunuyordu. 

bırinci defa Çanakkaleden gelen 
Yunau vapuru 12 mil süratle gi
diyordu. 

~ 
~') ~~ .. Ecnebi matbuat 

Doktorlar 
- ·>: ( 

~lüs<ıdcınenin sekli 
':> 

Yunan vapuru 12 mil süratle 
gelirken ( Silivri ) ile ( imaralı ) 
arasında ve İstanbula ( 40) mil
lik bir mesafede İstanbula doğru 
giderken ikinci kaptan karşıdan 
bir kirmızı fener görmüş, ve yi
ne kendi iddialarına nazaren iki
nci kaptan bu fen eri görür gör- . 
mez derhal lizımgelen kumanda
yı vermişse de karşısında ikinci 
bir Yeıil fener görmüştür. 

Yine yunan acentesinin iddi
asına göre Bulgar varna gemisi 
yunan vapuruna bat tarafından 

çarpmıı ve fakat kendisi yara
lanmııtır. 

Bulgar vapurunun baş tara
fından açılan rahne ( 8 ) lamari
ne kadar tahmin edilebilmiştir. 

Faydasız tornistan 
Tam bu sırada Bulgar varna 

vapurunda büyük bir karışıklık 

olmuı, kaptan gemiyi tornista:ı 
etmiı ve fakat V arna f gemişi Yu
nan vapurlarından ayrılır ayrıl
maz beı tarafı denize gömülmüı
tur. 

Bulgar vapurunun üçüncü kap
tanı ( Tandekof) derhal Yunan 
vapuruna atlamağa muvaffak ol
muıtur. 

Batıyorsunuz! 
Yunan vapurunun ikincisi 

Piridia: 

- Batıyorsunuz efendi .. Tay
f anız bize gelsin ! 

Diye haykırmıı, lakin o dııki
kada it iıten geçmiştir, 

Çünkü Bulgar vapurunun gö
vertesinde 180 kadar Sığır, Man
da ve saire bulunuyordu. 
İıte bv hayvanlar da fena halde 
ürkerek, tayfanın geçecekleri 
yeri kapamışlardır . 

(Vama) vapurunun baı tarafı 
ise 3 dakika içinde batmıı bu
lunuyurdu. 

'fahlisiye an1tliyesi 
Dapkaviç acenteliğinin iddia 

ettigine göre Yunan vapuru ha
dise mahallinde ( Dokuz buçuk ) 
saat kalmıştır. Fakat bu müddet 
zarfında kimse kurtarılamamış, 
gemiden indirilen iki üç ( Sandal 
beyhude taharriyat da bulunmuş
tur. 

Y almz batan V arna vapu
rundan (be§ kiti kuriula bilmf§tir. 
bunların içinde ( mustafa süley
manof ) atlı bir de müslüman bu
lunduğu haber verilmektedir! 

Boğulanlar ( 27 ) kiıidir. İçle
rinde Transit suretile Pre ve İs
k~nderyeye giden ( 3 ) bulgar, (2) 
Ermeni ( 1) dt: yunanlı vardır. 

Mağruk ( Varna ) vapuru 
( 2500) Ton hacminde idi. Saatte. 
( 8 - 1 O ) Mil süratı bulunuyordu. 

( Varna ) vapurundaki Hay
vanlar ve Eıya Varnadan yükle
dilmiıti. 

---------...--Osn1a nlı bankası 
direktörleri f\nkarava 

ol 

gidi~ or 

~ 
~: .~.ff' ~s;g;~~·~~~~~~ 

lktısadi buhran ı 
--): ~:<· 

AJnıanyada vergilerin 
lıafifkşn1esi ihti111ali var 

Bt!rlin, 2G ( A.A) - Vaziyet 
pek okadar vazih değildir. Harici 
istikrazı izhar "etmiş olan M. 
Hilferding alman bankalarının 
işine yarayacak tahrikatına kur
ban olmuş gibi gürünmektedir. 

Birçok gazeteler, M. Molden
hauer in metanet göstereceğini 
ümit etmektedir. Mumaileyh, ma
liye nezaretini deruhte ettiği 
zaman ufkun karanlık olduğunu 

söylemiş ve ' şöyle demiş idi : 
" Biz, harice ancak kendei 
evimizde intizamı tesis ebneğe 

muktedir olduğumu~u ispat et
mek suretile hürmet ve itimat tel
kin edebiliriz. Derin ıslahat icra 
etmek ve ticaretle ziraat lehine 
vergileri tahfif etmek lazımdır. 

İngiltere - ~h~ 

Çemberlain 
Hükün1c tin 1'lısır sivasetini 

"' 
tenkit tdivor 

Londura, (A.A) - Çember
lain Avam kamarasında hükume
tin Mısır ve Sudan hakkındaki 

siyasetini ienkit eden bir nutuk 
irat etmiştir. Hinderson cevap 
vererek dmiıtirki ; 

"Mısır hakkındELki siyasetim 
esas itibarile Çemberlainin siyase
tinin aynıdır. T ekilflerimde ye
gane yenilik İngiliz kıtaatının Sü
veyş karalı mıntakasına alınma
sına dairdir . Çemberlain ile Ser
vet pafa arasında da bu tedbire 
ancak on sene sonra tevessül olu
nacağı kararlaştırılmııtır. 

Grülüyor ki aradaki fark pek 
hafiftir. Mırsırlıların paytahtla
rında İngiliz kıtaatının bulunma
sını hoş görmediklerini bildiğim 
için Kahire ve 1skenderiyeyi t:ttir
meğe karar verdim. lngiliz-Mısır 

muahedesinin tarihi mer'iyetinden 
itibaren baılanacak olan bu tahli
yenin ikmali üç ila beş sene sür~
cektir. Müstakil bir hükumet ola
rak tanımak istediğimiz bir mem
leketin merkezi idaresinde daimi 
suret~e bir ifğal huvvetini bulun
duramayız. Sudan'a gelince: Bu 
kıta hakkında Mısıra karşı hiçbir 
taahhüde girişmedik. 

Biz" ançak Mısır hükumetine 
Kahirenin tahliyesi sırasında Su
dana bir Mısır taburunun gönde
rilmesi teklifini nazarı itibare ala
cağımızı bildirdik. Mısır hakkında 
bi:r cebir politikasını takibe devam 
edemeyiz. Çünkü kuvvet üzerine 
müstenit siye.setlerin zamanı artık 
geçti. Hükiimel böyle bir siyase
tin mes'uliyetini kabul edemiye-• 
ceği gibi bunu hiçbir İngiliz parla-
mentosu da tasvip ve tervin etıni

yecektir. 

Devlet bankası ile diğer bazı 
mesai! etrafında görüımek üzere 
Osmanlr bankası direktörleri bu 
hafta tekrar ankaraya gidecek
lerdir. 

Gayri mü hadilJer 
Heyeti Vekile gayri mübadil

'ler~ yapılmakta olan tevziatın 
yalnıı emllk sahiplerine değil 
arazi sahiplerine de teımillne 

karar verilmittir. 

l~üsünıat ıı~ nın1alları 
devrediliyor 

Rüaümat müdiriyeli umumi-
' yeal lstanbul gümrüğü hamrnal
larını liman firketi idaresine ler
ketrneğe karar verınittir. Müdi
riyeti umumiyenin bu devir mu
amelesi için bir proje yapıp veka
lete verdiği de söylenmektedir. 

Sıı karar ötedenberi bu hak
W:ıuı taleb eden gayri mübadil

memnun et.mittir • 

Gümrük hammalları ikf kı
aımdu. Bir kıstnı eşyayı zatiye 
hammalları, diğerleri tüccar eıya
sını nakleden hammallardır. Bu 
iki sınfın birden liman ıirketine 

verilmiyeceği ınalüm de· 

Fransa meb'usan meclisinde Renin 
tahliyesi için konuşulaniar --Paris, 26 ( A.A) - Meb'usan 1 Rende bulunmakta olan işgal 

meclisinde M. Dubois Renin tah- kıtaatının ilk işgal kıtaatı mikta
liyesi ır.es'elesi~in tamirat kom,s- rında olduğu tasrih etmiştir. M. 
yonu mes' elesine tabi tutulması T ardiou hükumetin fevkalade 
lazım geldiğini ve bu komlsyo- mühim beynelmilel işler körül
nun Almanyanın mükellefiyetle- düğü sırada ıbhama ve sarahat
rini temamen ifa edip etmediğini sızlığa kapılmayacağını söylemiş
kontrol etmek için bütün vesa- tir. Hükumet bir müzakere aç.a
i~e malik bulunduğunu beyan cak, mesuliyetlerini deruhte ede
etmiştir. Mumnileyh, Young pla- cek ve meclisten de kendi mes 
nının bilhassa Almanyanın borç- uliyetlerini deruhte etmesini talep 
larmı ticaretleştirmeği istihdaf edecektir. M. Briand, M. Tardiu 
ettiğini ve borçlar mes'elesinin ile kendisini ayırmağa matuf 
kat'ı bir sureti hallini teıkil el- olan bütün teşebbüslere rağmen 
memekte olduğunu söylemiıtiı. samımı surette teşriki mesai 
Diğer taraftan hu plan Fransa- etmekte bulunduğunu ve bunda 
nın hertürlü kontrol imkanını devam edeceğini söylemiştir. 
ortadan kaldırmaktadır. M. Do- Mumaileyha Almanyaya karşı 
bois, Almanyay karşı gayet kuv- gös:crmiş olduğu söylenilen gev
vetli bir kontrol ve müevvide şe~dilderden kat'iyen mesul 

unsuru teıkil etmekte olan tamirat olmadığını ve Locarno muahe -
komisyonunun ilgasile tenl:it etmiş desinin müzakeresi esnasında 
ve Ren eyaletinin tahliyesi me- Fransanın hiçbir küçük devleti 
s' el esi hakkındaki endi2esini izhar feda etmemek kaygusile hareket 
etmiıtir. M. Briand, halihazırda etmiş olduğunu söylemiştir. ___ .. _ 

İktısat Vekili B( vin nazarı nikkatını celbt.deriz 
-------~.....::... ___ - -~---------

( Birici sahifeden devam ) 

İıte şu maddeyi okuyanlar, 
(sigortacıların) pek insaflı ve hal
kın menfaatini düıünen heyetler 
halinde çalıştıklarına hükmet
mekte gecikmiyecektir. 

Fakat övlcn1i? 
Fakat, itin iç YÜıü hiçte böyle 

bulunmamakta, bilakis sigorta 
ücretleri eldeği nıütenasip olmı
yan tarifelerle hayat pahalılığına 
ve herıeye müessir olmaktadır. 

İddiamızı ispat etmek için ele 
geçirmiı olduğumuz çok ehemmi
yetli vesaiki sırasile neşredeceyiz! 

Bahsettiğimiz vesikaları nef
retmezden evvel (merkezi sigorl.ı 
teıkilatı) hakkında malumat ver· 
meyi ve İkfüat vekili (Şakir Be
yin) dikkatlarını celbetmeği mü
nasip görüyoruz! 

f\lerkez Azaları! 
Herıeyden evvel (sigortacılar 

merkezi) idaresinin teşl..ilatını, 
çalııma tarzlarını bilmek lazım
dır. B. merkezinin azası, yerli 
ıtrketlerin M.ürlerile ecnebi kum
panyaların münıesillerinden iba
ret bulunmaktadır. Bunların ara
larından seçilen (yedi) kişilik bir 
idare heyeti ile üç zattan mü
rekkep bir ha.kem heyeti it tap
maktadırlar. 

idare heyetinin \'azifesi (Reka· 
bete asla meydan vermemek, fint· 
ların dü·;mıcsine mani olmak için 
çareler aramak ve bulmaktır. 

Hakem heyetinin vazifesine ge-
01ince: Bu heyet sigortacılar ara
aında çıkacak ihtilaflara nıani ol
maktan ibarettir. Bu hakem he
yeti aynı zamt'.nda fiatları diişüriip 
kıran sigortacılara ecza da vermek
tedir. 

Görülüyor ki içli dıth nlzarnna~ 
meler, ceza \re hakem heyetleri 
hep zavallı fakir milletin parasını 
zlyadesile alabilmek için rney
dana getirilmiıler, ve bu uğurda 
Çahımakta bulunmuşlardır! 

1 

Bunların içlerinde (Fen)den 
anlıyan kimseler bulunmadığı 
gibi, mektep filan görmemiş adam-
ların çoğu ecnebi tabiiyetini haiz 
bulunmaktadır. Alakadarlar, bu 
sözde fen mütahassıslarından yüz-
de doksanının Türkçe bilmedik
lerini de kaydetmektedirler!? 

Yine Eldeki zabıtlarla vesa-
ike gör~ bu (Fen) mütahassısla
rmın çoğu istedikleri ıeylere 

istedikleri gibi imzalar koymak
tan çekinmemiılerdir! 

Sonra ( Sigorta merkezinin) 
dahili Nizamnamesi hilafına ı;a -
) an hayret )Ol~uzlukları ihti\ a 
eden Lir çok zabıtlar imzaladıkla
rı muhakkaktır. 

Zabıtlar, neıredildiği zaman 
herkes hayretlere düşecek ve or
tada çevrilmek istenen dolapların 
mahiyeti iyice ve biletraf anla
ıılmıf bulunacaktır. 

.ı.\1eşruti yetten beri ... 
Yaptığımız tahkikata göre si

gorta merkez heyeti evvelce: (Si
gortalar sındıkası) namile anılan 
bu müessesenin vaziyeti meşruti
yetin ilanını müteakip kanuna 
muhalif görülmüı ve o zaman adı 
(Sigortacılar kulübüne) çevrilmir 
tir. 

Milli mücadeleden sonra da 
( Sigortacılar cemiyeti ) ne tahvil 
edilmiftir. Her nedense üı; sene 
evvel, yani 1926 senesinde muva
fık go:ülrnemiş, bu sefer cemiyetin 
adı: (Sigortacılar dai:-ei merkezi· 
sine) çevrilmiştir. 

Şimdi yeni at alan ( dairei 
merkeziyenln) İngilteredeki (Fa
yyir off is ) ile Paris merkezinde 
talimat alıp harekete geçtiği 
muhakkaktır. 

l)ün topla ndıJar 
Etibba muhadenet cemiyeti 

azası öğleden evvel dün Türk 
ocağinda topldnmıştır. Bu içtima
doktorlarla eczacılar arasında 
son zamanda cık an mü
nakaşa hararetle mevzubahsol
muştur. Doktorlar eczacıların 

k~ndiliklerinden müstahzerat yap
malarını şiddetle takbih etmişler 
ve bunun için bir memnuniyet 
talep etmişlerdir. Bu mes'ele 
uzun münakaşayı mucip olmuştur. 
Eczacıların doktor reçetesi olma
dan kendiliklerinden ilaç yapma
lar1nın menedilmesi için Sıhhat 
ve muaveneti içtimaiye vekale
tine müracaat olunacaktır. 

« ~1uhlisin Çocukları » 
<Jpercl lıı•yeti .\~ııııısıma yitti 

Muhlisin Çocukları Ocprd 
heyeti izmirceki temsillerini bitir
miştir. Heyet, kıymetlı bestekar 
Muhlis Sabahatdin Beyle birlikte 
ıehrİmizden samsuna hareket 
etmiştir. 

1'1. \TaJlenbergin ziyafeti 
lsveç sefiri M. Vallenberğ ta

rafından bu gün Perapalasta İs
veç mektep gemisi süvarisi şere
fine bir ziyafet verilecektir. Bu 

ı ziyafete pek çok zevat davet 
edilmiştir. 

1\lenıleketlerine iade 
edildiler 

Şark vilayetlerinden İstiklal 
mahkemesi kararile garp vilayet
lerine gönderilen Mardinin Midyat 
kazasından Hünsa oğlu Sefer, 
Çemişkezekten kefo oğlu Haydar 
Diyarbekirin lice kazasından 
Ali oğlu kör Molla Ahmet Der
simden Keşkoşagi oğlu Ell~sdano 
Dersimden karaballı Aıiretindcn 
Pero oğlu Hasanın ve allelerlııhı 
sondefa neşiredilen tecili ta~ihat 
kanunu mucibince eski yerlerine 
iadeleri bulundukları vilayetlere 
serbest bırakılmaları hususunda 
emir verilmiıtir. 

Hariciye ta vinlt ri . _, 
Münhal bulunan Belgırat kon-

solosluğuna H. V. leli şifre mü
meyyizi Şevkı, Kahire muavin 
konsolosluğu kançılarlığına ıifre 
katiplerinden Ahll'et, Halep kon
solosluğu kançılarlıgına zat eşbe
ri memurlarından Kemal, Bakü 
konsolos rnuavinliğine terfian, Mi
lano konsolosluğu kancaları Ce
lal ve onun yerine Matbuat umum 
müdürlüğü İtalyanca 'mütercimi 
Nurettin Naci beyler tayin edil
miştir. 

Havai hat 
Balıkesir Kütahya üzerinde. 

Kizıloük istasyonuna üç kilornetre 
mesafede Bağderede bulunan ma
denlerin iıletilmesine teıebbüı 
eden Alman maden şirketi tara
fından havai bir hat inıasına 

baılanmıı, hattın, mühim kısmı 
ikmal edilmiştir. 

Yakında havai hat Bağde

reden çıkarılacak maden cevher
lerini nakle başlayacaktır. 

·rarife kon1siyonu 
Tünel hanında merkezi sigorta 

itleri idare ve hakem heyetlerin
den baıka bir de (Tarife kornsi
yonu ) mevcut bulunmaktadır. 

, o ilgası r • 
Tarife komıiyonu azaları fen mü
tahassısları namını almakta ve 
sigorta it le rinde istedikleri gibi 
tahminlerle ortalığı kasup kavur
maktadırlar. 

SATIŞ 

Başlamıştır ~ 
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20() saat va X·n1ur 
'>ı • o/ b 
-<· ıwıu11111eı I . _ / mc tanlııle mıısııldwı ya-
~ ı 'Yor: 

Tam iki Yüz saattan be:i dur
ınayup tiddetli surette yağmur 
yağıyor· Bulutlarla muhak olan 
semaya bakılırsa bu saatluin 
gittikçe artacağı tübhesizdir. 

İfli.s kapısı önünde 
Swııı/wı ya::ıltyor: 

Burada alııveriı harekatı ta- : 
mamile durmuıtur. Tkaret ale
mindeki tidcietli buhrandan do
layı bazı ticarethaneler ilanı 
iflas eylemiılerdir. Bunun üze
rin~ piyasayı büyük bir endiıe 
kaplamıı, ticari hayatın esası 
olan itimat ve emniyet ortadan 
kalkmııtır. 

Bu hale karıı hükumetçe bir 
tedabir ittihazı düıunülüyor. 

Bağdatta hir İ ngiliz 
heveti 

il<t!J<i afi ıırı: 

frakta tetkikat icrasile bazı 
mali ve iktısadi teıehbüsatı mü
himmeden bulunmak üzre Sü

" ~"ilYem karltonun r!yaseti altında 
ngUiz sermayedarlarından bir 

hey.:t Bağdada muvasalet etmiı
tir. 

gitmelerine kat'iyen musaade 
edilmemesi ve Necil Çöllerinden 
Hail hakimi Emir lbnimusait ta
rafından mürur vesikası olmayan 
hiç bir ıahıın Irak topraklarına 
kabul olunmaması için hudut 
memurlarına tebligat icra olun
muıtur. 

Irak hükumetinin bu hareketi 
memnuniyeti mucibolmuştur. 

························································ 
MBli tasarruf 
Fabrikalar fasılasız 

çalışaca k 

Milli tasarruf ve yerli mal 
kullanılması do!ayisile Hükumet 
tarafından bir proğram hazırlan
dığını evvelce yazmııtık. 

İktısat Vakaletı yerli mamu
latın dahili ihtiyaci temin etmesi 
için milli fabrikaların 24 saat 
çalıımasına karar vermittir. Bu 
takdirde yakın ve kısa bir 
zaman sonra mensucat eıyamızı 

tamamlle dahilden teilarlk etmıı 
olacağız. 

Te ta~ si 
>. , .<• -

Enıanette oton1obiller 
Mezkur heyet burada tesisini hakkında bir rapor 

münasip göreceği iktısadi ve mali 
itler hakkında hükumetten mü· hazırlandı 
saade isteyecektir. Şehremaneti heyeti fenniyesi 

Suriyeden Aınerikav·ı tek taksi hakkındaki raporunu 
Ueruttun ycızılıyor: .J c bitirmiıtir. 

Teırınııantnln son h ft ı Bu raporda piyasa otomobil-
d B a asın- l . 

a ~r~t limanından Amerika erı için ucuzluk, benzin sarfiya-
720 kııı gitmiftir. Son d 1Ya tının azlığı düşünülerek bir tor-

erece e- .. 
1 re varan itsizlik do1ayıs'l " ~ mu yapılmııtır. Bu formüle na-

" d k ı e onu-
muz e i hafta fl OOO k· . . zaran piyasada mevcut müıteri 

ki · ıı ının gide-
ce :.ri haber alınmııtır. taııyan otomobillerin yerlerine 

d ier bu muhaceret bu halde yenisi alındıkça bu taksiler takı-
e\'am ederse S . lacaktır. 

da h"k· Urıye ve Lübnan-, Ç k 
ve u umet memurlarile beyler 1 ün ü timdi muhtelif taksi 
k tek zenğinlerden baıka kimse taııyan otomobillere yeni teshil 

a mayacaktır. edilen taksilerin birdenbire takıl-
j .- d maıı büyük masrafı mucip ola-• an a ecnt biler k 

'/'a/ırrm<ları: ca tır · Bu ıebepten yeni alına-

lran hariciye nazareu İranda 
bulunan ecnebi seff r k 
ı . ve onsolos-
ara hır tamim göndererek ecne-

bilerin İranda emlAk s•t l 
l ""ın ama-
arı menedildiğini, timdiye kadar 

emlak ve akar mub . 
ayaa etmıı 

ecnebilerinde bunl•rı 1 l 1 "" ran ı ara 
19:}0 senesi eylulüne kadar behe-
mehal satmaları liizuınunu b "ld' _ 
mi ti 1 ır t r. 

Tarihi mezkure kadar •atıl
mayan emlakin hükurnetce mü
sa.de.re olunacafı da teblii edil
mııtır: 

Ecnebi cemiyetlerı'n K·ı· 
ı ııe ve 

manMtır gibi emlaki bund 
an müstesnadır. 

İraı:da ihtilas 
T rı/ırarıdnn yıı::ı/ıyor: 

Resmi anbarlardan zahire çal
dıkları ve kendilerine tevdi olu

nan varidatı de rletten ihtilasla
rı dolayfsile lran maliye nezare
~ine mensup 80 kadar memur ta-
lı tevkiff alınmıı ve memurları 

muhakeme eden ceza hk ma eme-
sine ~vkedilrniılerdir. 

Irak hükunıt: ti ve 

Necit asi]( ri 
lJaydatlcuı bildıriliyor : 

Çölde lbnlaaüut kuvvetleri tara
fından tiddetle takip ve tazyik 
edtlmekte olan Necit erbabı 

Irak hudutlan dahi!ine 

cak otomobillerde tesbit edilen 
taksilerin bulunması muvafık gö
rülmektedir. 

--.. ··~ .. ! Ttf ......... 

Bir tahsil nıcnıuru 
hakkında sikavet . .. 

Tophane Mali1e ıubesi tahail 
ınemuru Jsmail Hakkı efendi 
hakkında ıikayetler çoğaldığın
dan maliye vekaletinden verilen 
emir üzerine maliye müfettiıle
rinden Faik bey tahkikata baıla
mıı müıtekilerin fikayetlerini ve 
iımail4Hakıkı efendinin ifadelerini 
almııtır. 

I'üccar bir izahnanıeve .. 
Ji.izuın gôstc..rİyor 

ithalat tacirleri rüsumat ida
resinden fikayet etmektedir. Şi
kayetin sebebi ıudur. Ortada 

gümrük tarifelerini izah namesi 
olmadığı için memurlar :müıkülata 
teıadüf ediynrlar. Hatta bu yüz
den gümrük idareıi bir maldan 
nıuhtelif resim almakta~ır. 

~1eyhaneler kaça kadar 
açık kaJaçak? 

Vilayette Vali Muavini Fazlı 
Beyin riyaıetınde müteıt·khil ko
misyon meyhanelerin açık kala
cakları saatleri teıhit etınittir. 

Bilumum birahane ve meyha
neler asiart 1 O azami 4 e kadar açık 
bul na . ....ı-~uıaır 

YARtN 
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}>ek uzak git111 yiniz 
-,l/ a/icpcıfrıı yrı=ılıyor-

Haydarpaşa istasyonundan ya
rım saat mesafedeki bir köye çı

karsanız harpten henüz kurtul
muş gihi her tarafı yanmıı yıkıl
mış çarşısı ve pazarı çamur ve 
hübre ve çöplerle dolmuş bir 
köye tesadüf edersiniz ki burası 
Maltepedir. 
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Gümrük komisyoncuları işsizlikten 

şikayet edip duruyorlar 
Gümrük komisyoncuları da j c l 1 

U ari e, tüccar komtqoncular 
diğer esnaf te~ekkülleri gibi bir 'ı epeyce bir yekdn teıldl edi1or. 
teşekkül içinde bulunmaktadırlar 1/ 

dün de bu esnaf cemiyetini tet- ~onıisyoncuların dertleri 
kik ettik, aşağıya yazıyoruz: 

Günırük kon1isyonculuğu 
Gümrük komisyoncuları hü

kumet tarafından görülen lüzum 
üzerine son senelerde imtihana 
labi tutulmuşlardır . Bittabi bu 
imtihanda gümrük komisyoncu
luğu için lazım gelen ıeyler ken
dilerinden sorulmuş ve istenil

miştir. 

Bu Auretle bir hayli imtihan
da muvaffak olamıyan komisyon

"mru"k jcinden menedilmiı-cu gu " -
. Bu suretle evvelce yüzlerce 

tır. 

bulunan gümrük komisyoncusu 

1 ctır Bugün bunlardan anaza mıx ı 

k 1 ... 8 i bir cemiyet altında ca •> 

bulunuyor. 

Bir ihtiJüf 
Gümrük komisyoncularile, tü-

k . oncu denilenler ara-ccar omısy .. 
d b l·mtihan ııınden sonra 

sın a u 
bir ihtilaf girmittir. 

" k" imtihanda muvaffak 
Çun u . 

1 
. . l 

1 z komisyon ış erının 
olanlar ya nı . . 1 

d
. 't olmasını ıslıyor ar ve 

ken ıne aı ld 
de hakları o uğunu 

kanunen k b ·ı 
iddia ediyorlar. Buna mu a ı 

_ "bi komisyoncular 
her tuccar gı . . . 

Komisyonculann derdi çok. 
Fakat en büyük dertlel'f bir no
ktaya temas ediyor: 

1 - Bu nokta onlar için en 
hayati kısımdır ki, iııizlik ve ka
zançsızlıktan tiklyet ediyorlar. 

Komisyonculardan biri bu 
~0ktayı muharririmize ıu ıekilde 
ıf ade etmittir: 

" lıler çok kesat ,, kU&llf 
bittabi o niıbette az. 

Komisyoncular imtihanla aza
ldı. Buna mukabil fazla it s6r
lllerniz lazımdı. Halbuki, it bayle 
olrn~dı. Bizimle beraber it te az
aldı. lıler hundan beı sene eY
ve}· 

•ne nazaran yüzde yetmlı 
noksan. Bu muhakkak. Geçen
lerde yeni gümrük tarifftf do
la yısiJe bir az itbalit oldu o ka· 
dar· Eskiden bir komiıyoneun1111 
f atla it var mı diye dtferine 
~orduğu nadirdir. 

Ha lbu ki timdi buna plya• 
~ada çok tesadGf edeniniz. Vel
asıl itlerden hiç memnun de

ğiliz. 

~~~~~~~~~~~=-!ii 

Avukatlar 

Maltepenin mamur bir mem
leket olabilmesi için tabiat hiç 
bir §ey diriğ etmediği gibi hü
kumet de elinden geldiği kadar 
gayret sarfetmiştir. Tabiat bu 
memlekette güzel hava iyi su 
meyilli arazi mutedil aklim müm
bit topraklar verdiği gibi hüku
met de burasını demiryolu istas
yonu vapur iskelesi gibi iktısadi 

vesaiti terakki ile techiz etmiş

tir. Vasef a ki ! ahalisi ve bele
diyesi bu kıymetli şeylerden isti
fade etmek istidadından mahrum 
bulunuyor ve bundan dolayıdır ki 
bir kaç sene evvelki sekenesi el
inde bir mamure olan bu mem· 
leket hu gün bir harabezar bir 
çöl halindedir. İyi sular çeşme
lerdeıa çamur halinde akar ev
velce gazinolarla vapur iskelesi 
çöplük ve gübrelik halindedir is

tasyondan ve istasyonun vücuda 
getirdiği yoldan çıkar çıkmaz 
kumluk ve Çamurluk halindeki 
bataklıklara düşersiniz bdediye
nin köyde bir tek feneri yoktur. 
Yegane fırıncışı olan belediye 
reisi ekmekleri istediği gibi ve 
istediği sıklette çıkarır ha va} ci 
zaruriyeyi yüzde 25 fazla fiyatle 
zo: bulabilirsiniz belediye varida
tının belediye işlerine sarfolun
duğunu kimse görmemittir bunu 
zaten soran arayan da yoktur. 

d kendi mallarının ışını ken: - ·>:-:<-
1 d~l · · takip edeceklerini ilerı Hııgün Fırkada İçtima 
1 ı erının h .1. f 

surüyorlar. İşte bu nokta i tı a ı edip görüşecekler 

Burada belediye reisliği de 
kayrli hayat şartıle birisine terk 
edilmiıtir. Köylüler baıkasıl'i in
tihap etselerde ehemmiyeti yok
tur yine riyaset o reise tevcih 
olunur bilmem ki vali ve şehre
mini beyin bunlardan malmuatı 
varmıdır ? Zannetmiyorum çünkü 
senelerdenberi buraya bir müfet- ' 
lif gönderilmemiştir. 

Haber yok 
~,.. :< .. -

Ka vbö]an · tavvart nin 
- w "' 

pilotu 'I'ürkt ii 
Üç gün evvel Atina ile Js

tanbul arasında kaybolan İtalyan 
Aero Ekispires tayy~resinden 
malümat alınamamııtır. Gaip 
olan tayyarenin pilotu Mehmet 
Ali efendi isminde bir Türktür. 

- .. .. .. ~ -

l .. evzi Pasa Hı. İstanbuJda . 
de ü-iJdir ,.., 

Dünkü rüf akamızdan biri bü
yük erkanı harbiye reisi F evzl 
Paıa hazretlerinin ~ehrimizde bu
lunduğunu yazrnıştl· 

Halbuki Fevzi Pc..ıa ıehrimiz
de değildir. Fevzi Paıa hazretle
ri evvelki gün Ankarada Gazi haz

retlerini ziyaret etmittir • 

İrtihal 
Erkanı harbiye Feriki Merhum 

lsnıail Cami paıa zevcesi ve Müıir 
Merhum Sükyman Paıa kerimesi 
ve Şark demiryolları komiseri 
Mühendiı semuhi beyin valideleri 
Sabiha hanım irtihal eylemiıtır. 

Cenazesi Erenköyündeki kötkiln
den kaldınlarak Üsküdarda 

Şehitlik mezarlığına defnedilmif 
M evld rahmd e lesin 

mucip oiuyor. Şehrimizdeki Avukatlar &a 
Çünkü " gümrük komisyon-

} gün Hakkı Şinaıi Pa .. nın rı--
1 "t-ccar komisyoncu arın ,, .-- ı-

cu arı " u ... •etinde toplanacaklardır. 
1 kendi malını takip etmes e 

ya nız . Deveran eden 14yiaya naza-
k ld ~unu halbuki kurnaz-

hak ı o U5 ran hu günkü' ictimainda bir k başkalarının •nalını 
lık yapara . . . a\;ukatın defterdarlıia vermecllif 
kendi malı imit gibı takıp ~ttık-

d 
dolayı kendilerınden Vergf tneseleıl mevzubahaolacak 

lerin en ve lllesleki ha•ılvet tıt orta:7a 
memnun değildirler. l ı ı 

1 atı acaktır. Tüccar komisyoncu ara ge-
b n vara o:madığını ke- B . Avukat AbdGrrahman Mlnlp 

linc~ 1 u~u de diğerlerhıin elleri- · •n kazanç ver,tıinden dola)'I 
ndi 

1
1 erın ' Baro ile defterdarlık aruıncla 

ne almak istediklerini ıöyliyor- b ' 
ır ihtilaf vardır. Bu tOnldl ~U· 

lar. Velhasıl Lu bir ihtilaftır ki maınd bu ihtillfın prilpdmetl 
akıl ermez. Gümrük komisyon- mevl!ubahstir. 
.::~~~~-!'----~~~~~~~ ......... ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Y 1\l~INın hazıtJıldarı ---.. 

- ------
Gazetenıiz .. ka r}ler ine t~kdinı ıçın çok cazip 
nıevzuJar uzennde yenı eserler hazırlamıştır. 

- > .< 

Karilerimizin yüksek rağbet ve teveccühG kar ıımcla 
birçok mütkülleri yenmek hususunda artan kuvvet !e ce1&: 
retimiz, bizi hergün dünden biraz daha f azli çabpnafa teıvlk 
ediyor. 

Kariln·iıııi:. r AJUSm mrmlekel nı<'s 'el l n· t ,,., d '" k 
. . / . . ~ r· e e ra1m a"·ı mevsu , Jwmsi Jıaberlrrınr lıum mı sow a <f 11 muııt - lalı I'.· I • 

' . . <1- alll<lfl C Q / o:: a bır #l'-ki/c/t' salıi/clcrimı~dı• lmlanıklıırd ı r. 

Bundan baıka, haftanın muhtelif gu"nl . d _... 
erın e, ayn -~·· 

bahislerin tetkikıtıe hasredeceğinıtz ıahifeler karilerimlst 
a zami şekilde memnun edecektir . ' 

Bu sahifeleri açarken gayemiz fU olacaktır: 
memleketP ve halka hizmet. •• 

/fa itibcırlıiılır A~ 2rnlıifl'/eriıııi:dr aç_ıl,· .<;a<;ık rl'.simler yerine bir 
ekmek mes"clcsi gorırlırrsr, <iıılıu evoc/kıh•ri11 taraftarları bizi mazıu 
gorm<'li vr eyc•r bir ııoksun it'lakki N/iyorlarsa - bunu da gayemi
:iıı snminıiyı·tinc bağışlw11a/ıcftrlor( ) . 

Gazetemiz, yeni edebiyat gençliğini memlek~te tanıtmak 
için bir de edebiyat günü ihlasına karar vermlıUr. 

YARIN tah:-ir ailesi bu naçiz mesaisini muhterem karlle
rine bildirirken, ıunu da kendilerinden ricaya karar vernılıUr. 

Ga:rtrmi:itı clalıit :.iy(l<ft• si::in olması içirı ne diifıinıiyorsunuz'! 
• \r:ıılanm :: bi::i raifbetini= kıu/ar /ı>şııik ue tcşçi edecektir. 

( *) f cın11 bu (açık saçıklık) balısim• ba:ı vesikalarla al1dtt ede
ceği= ! 
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Bİi~ Hı\ Y ı\l' HİKA )"ESİ -· 
Yoli.ımu ıaşırmııtım: İlk rast ' 

geldiğim ihtiyar köylüden yol sor
dum, bana tarif etti, uzun uzun 
izahat verdi. 

Atımı yedğime almıştım bu
Jundufdm yer fevkalade dene~ek 
kadar güzeldi. İhtiyar ağaçların 
gölgelediği kadife gıbi çayırların 
üstüne uzandım,.hayvam da bırak
dım. 

İhtiyar köylü baıını salladı, 
hazin hazin içini çekti ve bana 
dedikf: 

- Ah, efendi ah!.. Bilmezsin, 
bu buldugunuz yer bizim için ade
ta mukaddes bir mabettir. 

Yüzüne baktım: belH idiki bu
rada ya bir bağçevan kulübesi 
yahut bir be'kçiye ait küçük bir 
kovuk mevcutmuş . . Fakat mabet? 
Ne münasebet! .. 

İhtiyar köylü, uzaklara baka
rak zihninde bir hatıra yaıatma
ia çalıııyordu. Bu ğölgede biraz 
dinlenmeğe ihtiyacım vardı, köy
lüye seslendim. 

- Anlat baba bu mabedin 
hikayesini. 

İhtiyar cebinden kocaman bir 
tütün tabakası çıkardı ve piposu
nu doldurdu, bir iki adım gezine
rek birkaç nefes çekti, sonra ko
ca bir kayın ağacının dibine çö
melerek yüzüme der'n, derin bak
tı: 

- Bu hazin hika} edir, avlat 
dedi, Hazin bir hayat hikayesi! . 

Bu timdi oturduğumuz yerde 
~ir ihtiyar münzevi yaşardı. Ka
rıs ve çocuğu ile beraber... Tatlı 

tatlı akan bu derenin kenarına 
iıte ıuracığa yerleımitti. Bahar 
gelince, aıırlar görmüf çınarlar 

yaprak vermeğe baılayınca, dere
nin renginin değiıivermesi, on~ 

hayalın zevkini verirdi. Çayırla
rın arasına papatyaların karııma

sı, ona en tatla tebessüm gibi ge
lirdi. 

Çok söylemezdi, kimseyle ko
nuımazdı ve asla gülmezdi fakat 
bana çok muhabbeti vardı. Bir 
gün kiliseden dönerken bana ba
na batından geçen ıeyleri bir 
bir anlattı. O ğünkü sözler bugün 
aene harfi harfine hatırımdadır. 

' Demiıti ki: 

" - 1861 senesinin haziranın
da idi, ha va da boğucu bir sıcak 
vardı, 01ıün ... 

Bir imalathanede çalıı ıyordum 
uıtam imalathaneyi büyütmeğe 

karar vermiıtl. 
Koı koca kalasları ıırtlayıp 

imalathanenin tanzimi ile uğraıı
. yorduk. 

alnıma bir mendil bailamıt· 
tam: terledikce gözlerime damla· 
lar dGımeıin diye ... oıaman ıim
diki gibi para kolay kazanılmazdı 
her tarafta fabrikalar müesaeııe
ler yoktu, elli ruble bir inıanın 
ıenelik kirası idi.Ben elli iki rub
le ahrdım senede... bunu bilen
ler benim için: 

- Ey iıçi, usta lıçi!. derler
di .• 1 amma, gene karnım doy
mazdı. çünkü namusla çalııırdım 
öte beri aıırsaydı:n' elime belki 
fazla para geçerdi, fakat ben 
doğruluktan ayrılmazdım. 

Ben itle boğuıurken hük<imet 
adamları beni arıyorlardı. Yanla-

, ne iıtedlkleriP.l 

-Uuscadaa-

genç e ibi kabadayı idim bana 
dedilerki: 

- Askerlik zamanın geldi, 
götüreceğiz. 

- Hay. hay dedim ustamdan 
izin aldım memurları takip ettim 
beni askerlik dairesine götürdü
ler kocaman defterleri karıştır

dılar, koluma mühür vurdular, 
elden ele daireden daireye dolaı
tırdılar. 

O zamanki nizamlar nasıl ıe
ydi, hala aklım ermiyor: Akıam 
olmağa başlamııtı, hissediyordum
dumki, bu &idiıle işim bugün bit
miyecek. Söyledimya.. gençlik 
ve kabadayılık devrinde idim, 
kapıdan büyük bir zabit çıkmııtı 
ortalıktaki adamlar birer iskam
bil kağıdı gibi yerlere kapanmıı 

lardı. yanına vardım deJimki: 
- Beni bugün askere aldılar 

muamele bitmedi evime gitrne
mede razı olmuyorlar. halbuki 
bugün ben evime gitmeliyim ya
rın buraya gene gelirim o vakit 
nasıl isterseniz öyle yaparım. 

zabitin arkasında küçük za
bitler kaıla gözle bana işaret e
diyorlardı onlara sordum. 

Ne demek istiyorsunuz canım 
kaşlarınızı gözlerinizi ne diye oy

nat!p duruyorsunuz? 
Büyük zabit dediki: 
- Buradan çıkamauınız 

ona dedimki: 
- t.vde kötürüm bir anam 

varki ben gitmezsem karanlıkta 
kalır beni asi olmaya mecbur et-

meyin. 
- Asi olmak ne demek bu-

rada serbest değilsin ki .. 
- Beni bu akıam evime gö

ndermezs~niz asi oforum timdi 
karımızda yumıak yumıak konu
ıan bu adamı fena olmaya sevk 

etmeyiniz. 
Büyük z~bit küçüklere dediki : 
-Bırakınız bu adamı, namus

lu bir gence benziyor, yarın 

gelsin ! .. 
Hepsi gene bir iskambil ka-

ğıdı gibı yerlere yattı : 
- Baı üstüne .. 
Büyük zabit gitti, zabitle gene 

beni o defterlerin, masaların ya
nına tıktılar, kaydettiler, yazdılar 
çizdiler, bilmiyorum daha neler 
yaptılar .. 

Ortalık karardı, hala beni 
bırakmıyorlardı, kanım içimde 
damla, damla alev alıyordu, 
Anam acaba f imdi ne yapıyor 7 

diye .•• 
Nihayet beni bir merdivenden 

indirdiler, enıesi kel biriıl yanıma 
geldi, " Seni evine gönderirim 
amma bana ne var ,, dedi. Bu 
ıöz karıııında n~ cevap vere 
bilirdim, dedim ki : 

- !Azizim; ihtiyar, kötürüm, 
kimsesiz bir kaclının düası azını, 
diye yüzüne baktım. 

Söyldiğimi anlamadın, 
on ruble verirsen evine gidersin. 

- on rublem yokki. Hem o 
zabit size söyledi, bu adamı bu 
akıam bırakınız diye. 

- Bu iılere zabit karıımaz, 
parayı veriyormusun, vermiyor -
musun 7 

- Yok dedim ya. 
- Gir ıu kapıdan içeri. 

Kapıdan içeri baktım; 
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askeri• ·ı vatan çocukları yapardı. P. O L l S H A B E R L E R J 
ları ile dolu idid. O zaman ) ( ) 

Çü~ ,sibadderr~be~nıpnlı ·•••••••••••••~•••••n•••••••~-~ 
zabit olurlardı. c· 

Bir anda anamı gördüm, Avadis ınayet mi·= 
karanlıkta bana bakıp yalvarıyor -+. <- --)~<- • 
gibi geldi, ensesi kel adttmın 1\skadaşını yaraladı J->oJis tahkikat ya piyor 
kafasına bir yumruk vurdum, o Kumkapılı Avadis namında Üsküdarda Kızkulesi açıkla-
düştü yere, ben yürüdüm, çıktım, biri dün Artin ismindeki arka- rında bir ceset bulunmustur. Bu 
eve geldim. daıını vrmuştur. Avadisin, Artini naaş genç bir adama aittir. Üzt:-

Gece yarısı idi : Anneminl vurmasındaki sebep b ir arbede- rinde askeri tıbbiye elbisesi var
ihtiyaclarını te'min ettim, ona dir. Bu iki yarı kafadar bir dir. 
yemek yedirdim, su içirdim, son- kahve parasından dolayı bundan Yapilan !ahkikat neticesinde 
ra yattım. bir müddef evel kavga etmiıler bu cesedin Üsküdarda Toptaıında 

Evimiz bir gece baskınına d b b ı ·· b tk 'oturan Tıbı.ı·ye mektebı· talebe-ün ir ir erini gorünce u av- u 

uğradı, beni köpekler gibi sokak- ga tekrar kızişmıştır . sinden 157 numaralı Behçet efen-
la.rda sürüye, sürüye götürdüler! diye ait olduğu aulaıılmııtır. 

Uzun süren bir kaYga Behçet efendinin bir kazaya .. . . . 
Hapis, işkence, Zulum ... As

kerliğin işte hu üç kelime içinde 
on bet sene sürdü: İnsanları an
ladım, Dünyayı anladım, Dostlu
ğu ve onun kiymetini anladım, 
Hulasa her feyi anladım: Hayat 
meğer çok kirli bir ıeymiı ! .• 

Askerliğim bitti: Belim bü
külmüş. Diılerim dökülmüttü, saç
larım hem beyaz olmuıtu .. 

Beni askere aldıkları zaman 
hangi daireye gelmiş, o kayıd 

kuyut hangi daitede fyapılmıısa, 
ı iıte oradan heni serbest bıraktı
j lar. 

Bir öğle' üstü idi, galiba bir 
ıubaı ayında .. 

O gün büyük bir yorto vardı: 
( Purification ) 

Dün gece saat yarımda Dırağ
manda oturan sabıkalı seyyar, 
manav Kamil, Şükrü ve iki ar
kadaıı sarhcş olarak birbirlerile 
kavgaya tutuşmuılar bunlardan 
Kamil tabancasını çekmiş Şükrü
nün üzerine üç el ateı ederek 
ayağından yaralamııtır. 

Tabanca sesine sokaktan geçen 
Galata polis merkezinden Hüseyin 
efendi ile Eminönü merkezintlen 
Fthem efendi carihi tutmak 
istemişlersede gözü kızan sarhoş 

Kamil polislere silah atmıf, bll
mükabele memurlarda ihafe için 
birkaç el rüvılver atmışlarsada 
Kamil karanlıktan istifade ede-

rek kaçmıştır. 

Otonıobil altında Evimize gittim, yerinde gü· 
zel, büyük bir kiıane buldum. Dün galatadan geçen 32 nu-
Eıki dostları aradım, kimi öl- maralı otomobil Marko namında
müı, kimi fakir, Kimi zenğin ol- 1 bir çoçuga çarpmıı bazı yerleri
muştu .. Anamı sordum: Çünkl ne 1 nden yaralanmasına sebep olmuı

Dalaşn1ışlar 
bana mektup yazdırmıılardı, ne- tır. 
de gelen mektupları bana ver
miılerdi ! Galatada oturan Vitali,Arun, 

Sait, Burhan arasında dün bir 
para meselesinden ka vha çıkmit 
dördüde biçakla birbirlerini ya-

Eski dostlardan ö~rendimki: 
Anam ben askere gittikten yedi 
ay sonra ölmüı: üç, dört gün ya
tağından kalkaırıamıı. sonrada 
öbnfıtt taaffünden anlamlılar ve 
demişlerki: "Kötürüm karı sakın 
ölmüş oir.1aıın?,, oradan almıılar, 
toprağa aokmuılar. 

Ve kokmasın diye üstüne bir 
eyice toprakda yığmıılar!. 

Belimin inhinası biraz daha 
fazlalaıdı, bu laflardan sonra .. 
Kendi kendime karar verdim: 

Uzak insanlardan çok uzak .. 
Köy, kaza merkezine yedi saatti 
Köydende yedi saat öteye gittim, 
Elimle toprağı kazarak, taıları 
üst üste koyarak bir kulüb~ yap
lım , Kulübenin önünden her dal
ğası bin hır bulaııklık akıtan su
ya b aka, baka ömrümü tükete-

yim l e . · · 
H ..... a Anamın öldüğünü ha

ber aldığım gün yortu günü idi: 
Temizlik ve takdis yortusu •. Kli-

ralamışlardır. 

Halı hırsızları 
Mahmutpaıada Sultan oda

larında halı taciri Mahmut efen
dinin dükkanına evvelki gece hı
rsızlar girmiı 230 liralık üç sec
cade çalmıılardır. 

Şüphe üzerine hancı Sabri 
efendile terzi Minas hakkında 

tahkikata baılanmıştır. 

binde, toprakların içinde hasta 
bir kadın inleyordu. 

- Açım, açım, merhamet! 
diye ... 

Onu merkebin üııtüne koy
dum, kulübeme ,getirdim, ekmek 
balık verdim .. 

Bir hafta geçmitti: Munis, 
itaatkar, ve kanaat ehH olan bu 
kadını bir pazar gunu tekrar 
merkebe yükliyerek köye, kili

sada ihtiyar papas, siyahlıgını seye götürdüm ve papaza dedim-
kaybeaen Ve artık yeşil bir renK. dimki: 
almış olan libası ile canü gönül- _ yap, bizim, nikahımızı .. 
den düa ediyordu. İçim yana,ya- Kulübemize döndük ve kim-
o düaya İftirak ettim ve kimse· seye mühtaç olmadan ömrümüzü 
ye fenalık .etınemek ve herkese tüketmeye baıladık: Yaıamllk, 
eyilik yapmak mümkün olmadıgı ümür tüketmektir, yavrum!.. 
için uzaga gitmege karar ver- Bir oğlan çocuğumuz oldu: 

mistim. alemin nizamı bu Ben filhakika 
Her gün der~den bir kaç ha- dert ekmiıtim, ıztırap duymuı

lık avlar, onunla günümü geçirir- tuın, ve bu ıztıraba varis bırak
diın, baktımkt olmayor, balıktan malı idim, lehülhamt bu iıte
licaret yaptım, bir kaç para ile timde obnuıtu. 
bazı tohumlar aldım: Ekdlm, Oyuk bir agaç kütüğünü bir 
biçtim.• kayık gibi kullanarak daha fazla 

Üç sene geçmiıti: Şehre, fu- balık avlamak lazımdı, karım 
batın onb,lnde aynı yortu münase- bana yardımcı oluyordu ve bu 

1 betile gitmiftim,yine kalpten ayine kulübede bir nebat gibi yaııyor
ittirak etmiıtim, senede bir bu- duk: kımıldamadan, etrafa gidip 
raya geliyordum, insanlrın yüzü gelmeden ve kimseyi görüp üzül
her sene bana biraz daha fazla meden ..• 

sararıyor gi " i geliyordu, dikkat Senden seneye köye gittikçe 
ediyordum: Filhakika böylede herkes bizim kılık, kıyafetimizle 
idi.. İçimden bir nefret raıesi eğleniyordu. Ben ve karım ıztı-
duydum: demek insanlar zulme rap çekmiı insanlar oeğildik, 
daha fazla maruzdur, diye... j bi~zat ıztırabın kendisi idik: 

• d a dJ- Çocu muzda ondan doğmuıtu •.• 

mı yahut bir cinayete mi kurban 
gittiği, yoksa intihar mi ettiği 

anlaşılamamıştır. Tahkikat yapı
lıyor. 

){üfeciye ça rprn1ş 
Dün saat on yedide köprü

den geçen küfeci Hasana 2206 
numaralı otomobil çarpmıı bazı 

yerlerinden yaralamııtır . 

Yankesicilik .. 
Dün Galata köprüsünden ge

çen Kemal efendinin yanına so
kulan sabıkalı Yako parasını ça
larken yakalanmııtır. 

l'oprak kazarken 
Unkapanında kanalizasyon 

da çalııanAhmet toprak krzarken 
üzerine çimento çuvalları düımüı 
batından, burnundan ağır bir rn

rette yaralanmııtır. 
Mecruh tedavi için hastaneye 

yatırılmııhr-

Hı rs ı zJı k vakalarl 
1 - Sabıkalı Y ako Galata 

köprüsünden geçerken memur 
Kemal efendinin yankesicilik su
retile cüzdanını çalmıı, yakalan
mıştır. 

2 - Beıiktaş ta yıldız bahçe
sinde 49 numaralı eve hırsız gir
miş, bazı eıya çalıp savuımuıtur. 

3 - Mahmutpaıada halıcı 
mehmet efindinin dükkanına hır
sız girmit 150 liralık seccade ça
lıp firar etmiıtir. 

4 - Bahçekapıda gözlükcü 
Fuat Aziz beyin çırağı Hüıeyin 
çocuk 1 altın saat, 1 fotograf ma
kinesi çalıp firar etmitiir. 

İhtiyar yüzüme baktı ve tek
rar anlatmaya haıladı: 

- ••• kendisini tanıdım ta
nıyalı geniı nefes almak ihtiyacı 
hissettikçe buraya, o dostuma 
gelirdim. 

Bir sene Rusyada büyük bir 
soğuk olmuı, müthiş yağmurlar 
yağmııtı. Şu gördüğün dere o 
sene taştı ve bu kulübeyi su bastı 
Kulübenin bedbaht sakinleri itle 
o gün boğuldular. 

Asıl sana anlatmak istediğim , 

her sene ıuhatın on beıindeki yor 
tuda, kilisedeki ayinden sonra 
bütün köylünün buraya gelme
sidir! ve bu temiz yuva anka
zının ziyaret etmesidir. 

İhtiyar, parmağı ile bana o
yuk bir ağaç gövdesi gösterdiki, 
bu ağaca bir kayık tekli veril
ıniı idi, ilave etti: 

- işte ıu ağaç onların dere
de kullandığı kayıktır. Ve bu. 
biz köylülerce onların mezarıdır: 
Her sene burada ayin yaparız, 
Cünki, inanmışızdırki bu yapılan 
ayin, bizim ruhlarımızı biraz 
daha temizler .. 

Onlar mazlum insanlardı,!fn
ziva ile insanlardan intikam al
mıılardı, fakat biz? .• 

İhtiyar uzağa bakıyor ve sö
zünü ikmale kendisinde kuvvet 
bulamıyordu: 

- Hazin bir hikaye, dedim; 
çünki: Bu hikayeyi onlar kadat 
temiz olmıyarak biz yaııyoruz 1 

llulını Hiisnü 
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• • 
Hanımlar ıçın çoraplar 

Fildekos çoraplar 
Muhtelif renklerde ajurlu 

Sun'i İpek çoraplar 
Yıkanılabilir cinsten ve her renkte 

Benıherg ipeği çoraplaı· 
Brode veya ajur bagetli son:ımoda 

renklerde 

SPOR ÇORAPLAR! 
... Erkek ue çocuklar için her 

cins ve müntahap çeşitlerde 

Kurut 

110 

30 

290 

t 
• • • • • • • • • • • • • • • 

13enıhprg çorapları Kuruş 
•• 

Fevkalade cins ajurlu ve müntehap 
renklerde 350 

'Yün ve ipek karı~1k çoraplar 
Gayet iyi cins ve müntehap renklerde 

Kaşn1İr yün çoraplar 
Fevkalade cins siyah veya renkli 

REMAILLAGE (tamir) 
STELOŞ Amerika makinesile 
ipekli çorapları gayet mükemmel 
ve ucuz bir fiatla tamir olunur 

300 

402 

" ·~ v:: v.; ·"'· .v:;c;vc. ·""· .~ ~,,, • O'•·. ~ ·..; -~· ;: •• • v ·•· . . . . .;. >!,;.' ~ - - - - -~ ,,,. v: :v-: ......... :-v:: v: :"V'; v. ..r.: v: :-v:: v. •'t;.;_ . ..o;v .. ~-:v:-._,.-v;_.~·~e.i' • •• ... ._.v .... , .., •.•. v •• ~, .. ,~" ., • •• IPekıi -kUmaşlar 

Krep jorjet 
250 e y ekrenk tamamen tabii ipekli 

Bu1·sa ipeği 
Muntahap renklerde müstesna fiat 

Kuruı Kurut 

: her renkte 45 O ve Krepdöşin : 
Tabii ipek müntahap renklerde : Krepdöşin. en1prin1e 

reklam fiatı 260 : En son moda 
• • Krepbirnıan 5 l{rep satc n enıprın1e 

Gayet iyi cins rop ve çamaıır için 475 : En son moda desenlerde 

Krepsaten ! y· ekrenk taftalar 
Yekrenk, safi ipek ılyah veya renkli 600 : Teminatlı cins siyah veya renkli 

l~opiuk son nıoda yekrenk veya en1pı;in1e hareli ı\1oire de soie 
~1antolar, (iündüz ve gece ropları, Şapkalar, l(ürkler 

ve sairenin en münteha p ve son moda çeıitleri muntazaman vürut etmektedir, 
.. ~ ................................ ,.MZj 

BEY<X;LUNDA 

- ) 

annesinin evinden çıknıış 
ve bir daha görünn1en1iş 

K..7bolan kadın 2.ı ya.tında 
evli ve lkl de kGçük çocuk •a.hı - \ 
bidir, 

Polisin hususi tahkikat yaptığı 1 

bu hadise ıudur · ı 
Aksaray - Ha:eki qddesidde 

bir evde zevcile ve Çocukla rile 
oturan bir kadın birkaç aün 1 

evvel, zevcinin evde bulunmadıtı 
bir •ırada çocuklarını a.lmıı ve 
Cerrahpa. d t 

ıa. a o uran valtdeıinin 
evine gitmııur. 

=·= .... 

275 

490 

700 

415 

Sahife 5 

SELANiK BANKASI 

Bu hanım, çocukları a11ne
sine bırakbktan ve bir müddet te 
oturduktan ıo:ıra bir baha.ne ile 
sokağa çıkmıı ve on<lan ,onra 
görünmemiıtir. 
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Bittabi zevci aktam ifinden 
dönünce karısının evde olmadığını 
görmüı, ve doğru kayın valide
sine giderek genç kadmı ıormuı
tur . 

Oradan da tüPhell bir cevap 
alan adamcağız bir, iki gün bek· 
lemtı fa.kat karısının el'an avdet 
etmediflni görünce zabıtAya 
müracaa.te mecbur ka.lrnııtır. 

Gaip genç kadının, bir kaç 
gündür aranmasına rafmen, bu
lunamaı1111 olması tGbheleri kuv
\retlendirmekte ve intihar et1>1tı 
bulunmasından da korkulmakta .. 
dır. 

Rejisör dinltndi 
$iıli - zincirlikuyu yolu üze

r-inde geçende vukua ıelen f ilirn 
facıaıı tahkikatına altıncı müı -
tantiklikçe devanı edilmektedir. 

lıtanbul dalreıince ıon ola
rak Ertuinıl Muhsin Bey dinlen

mittir. Muhıin Beyin ifadeıi 

iizerine müstantiklikçe tahkikatın 
tamiklne lüzum 16rl1lmü1tür. 

E ıkl tahitlerln tekrar lfade

•lne mGracaat olunacakbr, 

- 60 -

İkbal kapı arkasından dııarıya kulak kabai'tmııtı. Evet.' 
evet yanlıı iıitmiıti. Odaya doğru ihtlytıtl• bir ayak ıürtmesı 
geliyordu. Fakat bu iıittiği ayak sürtmesi Araplarında olmıya
caktl. Çünkü İkbale kadar gelen ayak .esleri pek ihtiyatlı ba-
11lan ayaklardan çıkabilen bir patırtı idi. " " 

Aman Yarabbi.. Genç kadın az daha korkusundan dufup 
baeılıverecekti. İıte ayak patırtısı da gittikçe yaklaııyordu. 

İkbal oda kapısının arkasına iyiden iyice ıokulrPUf lu. Nefeı 
h' t et-bile almıyordu. Ah, ne demiıti, hangi akıllara uyup ızrne b' 

mitti de fU iki Celladın odasına. girmitti ? Hem de gecenin ır 
vaktinde! 

Ya timdi yakayı ele verirse, ya yakalanıraaydı, hiç ıll~he 
yok henıen vesveseli Sultan Hamide koıacaklar, u lıte Padııa-

h · · nahta-hım hain çırağan sarayının içindeymiş, su ına zenının a l 
rını çalarken yakaladik, biz~ :zehlrledip öldürdükten sonra Su -
tan Muradı kaçıracaklardi ! ? " diye ortaya bir kuyruklu yalan 
da atıverecekler, akıllarına geleni uyduru verec~klerdi. 

Bu da belanın bir baıkaıı, belki de en kuyruklusu olu vere" 
cekti. İkbal gözlerini sıkı fıkıya yumrnuı, ıoluk bile almıyordu. 
Sanki böyle yaparsa kendisini görmeyecekler, kapı arkasında 
yakalamayacaklar sanıyordu. . 

İkbal korku içinde haleqnlı kalp çarpıntıları geçirırken 
odaya birinin girdifini hi11edergibi olmuıtu. Eyvah ... yakayı 
ele mi veriyördu l Genç kadın bulunduğu yerden gözlerini ara
lamıı, töyle bir bakayım demııtt. Az daha avazı çıkt1fi kada 
haykıracaktı İkbalin gözlerine inanamıya.cafı ğelmlıtt. Odaya 
giren Valde(Şevkefza kadından baıkaıl değildi. 

V alde Sultan yavaıca odanın ortasına kadar ilerlemiı, etra" 
fına bakınıp duruyordu... ikbal kapı ardından yavatca ıeı" 
lendi : 

- 57 -

-Dur getireyim, bari! .. diyerektett dıtarıya koıt]u.iTacı~ 
1 buraya kadar pek guzel tatbik etmifti. Bir taraftan p amnı 

da vakit geçiyor, saatler ilerliyordu. Çok geçmeden yokuı 
batındaki evden ita ret vereceklerdi. Halbu ki kendileri beri 
tarafta hiç bir ıey yapmağa. muvaffak olamamıı bulunacak
lar, {su/ yolu vaaıtaıile gelecek mektubu da alamayacaklardı. 
Ah, ah!.. 

Araplar' kf'ndi lerine karıı muhabbet göstererek güzel el
lerile oyalı moyalı uıkür hazırladığıni söyliyen ~üzel kızın ar 
dından baka kalmıçlardi. 

Tacı Zerrine doğru Valde Sultanın odasına koıdu. 
-Aman Suitanım, (İkbale) ruhsat ver, Arapları benim 

odama çağırsın. Merak etmeyin, anahtar onlat-dadır. Zehit-le .. 
cekl~r diye korkularından almıılar' Jlaıka bit- fey defli 1 

Diye haykırdı. Şevkefza Valde Sultan meraktan çatlıya .. 
cak haldeydi : 

-İkbal anları ıenin odana diye götüraGun. Hınzır Fellah
lar hiç kanarlar mı ? Gelirler mi ? 

Dedi. Tacı Zerrin: -Gelirler Efendim. Yalnız ikbal kendi-
) . . gelin (Tac) tizi odasında hekliyoJ, hem ikiniz için erme. , . 
(kasnağa) g~rd!ği kaabdan çevreleride göstermek lıtlyor deıin. 
Onlar gelirler. Ben onları odamda eğllyeceğim. ikbal dofru 
merdiven batındaki odaya koısun. Anahtar ore.da dolap içinde
dir. Alıın Efendim. 

Tacı Zerrinin Araplara oynamak iıtedlği oyun çok baıit bir 
hile idi amma, neticede muvaffak olmamaıı da vardı. Valde 
Sultan: 

-Pekala .. Haydi lkbal, öyle yap l dedi. İki cariye odadan 
çıktılar, Tacı Zerrin dofru kendi odatina gitti. Odaıı koridorun 
altbaııııdaydı. Genç kadın iyi bir yalan diitünmüttü. Çank\l 
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odasında yuvarlak iki gergefe gerilmif ve fakat kenarla
rındaki sırmaları iılenmemiı iki {çevre) vardı. İıte pek ala 
bunları Araplara gösterir : " Sizin için !. . " diyebilirdi. ikbal 
de öte tarafta itini gürür. anahtarı aıırmaya fırsat bulabilirdi. 

Tacı Zerrin içerden İkbale durmayıp gitmesini iıaret etti, 
Kendi de gergef baıına geçli,mırıldanaraktan ıarkı şöylemeye 
başladı! 

İkbal Arapların odasına gitmek üzre odadan ayrıldı. Za
ten bu gece (Tac) ile kendiıi nöbelci oldukları için koca sa:-ay 
koridorlarında kimseler yoktu. Araplar odada Tacı Zerrini bek
liyorlardı. Fakat onun yerinde karıılarında (İkbal) kızı buldu
lar. İkbalin Valde Sultanın gözdesi olmasından ürküp telaıa 
düıtüler. Korkuİarının sebebi, İkbalin Tacı Zerrini kendi odala
rına gelirken görerek Valde Sultana haber vermesinden idi. 
Bir ıey değil, eger bunu Sulton Hamide ganımazlıyacak olur
larsa mes'ele çatallaıır, fenala9ırdı. 

1kbal güler yüzle odaya girmiıti. (Reyhan) ia ar~a.daşının 
yüreklerine de su serpihnitli· ikbal Reyhanın kayıı gıl:.ı yana
gını okıadı : 

- Koca herif ! diye güldU. Ardından da Arabın kulağına 
fısıldadı : 

-Gelin .. (Tac odasında sizi bekliyor ! demin size söyle
meğe unutmuf ! Gergef üzerinde sizin için itlediği iki (Çev
re) yi gözlerinizle görün:. dedi. 

Araplar evvela tereddüt ettiler. Öyle ya Valde Sultanın ca
riyesi kandilerini aldatamaz mı, bir tuzağa düıüremezmiydf ? 
Şu kahpe dünyada olmıyan ne vardı ki ... 

Lakin, ikbal pek şamiml söyliyordu. " Canım gelin neden 
cekiniyorsunuz ! lıte elaçak çekildi. Valde Suitan Efendimiz 
bile yatdıler. Nöbetci biziz bu ıece ... ,, di)e teminat veri)ordu. 

A raplar biribirlnin yüzlerine bakıtarak : 
- ·Gidelim ! dediler, fısİldr~dılar. 
Oh.· ikbal de muvaffak olmuı sayılırdı. Şimdi Arapları 

Taci Zerrinin odasına kapıyacak kendi hemen mahut dolaba 
koıarak anahtarı calacaktı ! tertip tamamdı. İkbal ile Araplar 
odadan çıktılar, yavaıca Sultan Muradın Valdesl Sevkefza ka .. 
dının odası önünden geçtiler, Tacı Zerrinin kapısına vardılar. 

Tacı Zerrin içerde usul usul mırıldanıyor, güya birşeylerden 
haberi yokınuı gibi ıarkı söyliyordu. İkbal : 

Kız ! diye kapıyı tıkırdattı. Tacı Zerrin hemen yerinden 
fırlamış, oda kapısını koıarak kapıyı açmıştı. 

Reyhan ile öteki harem agası usulca içeriye daldılar. Arap
larm ikisi de gergef üzerindeki sırmalı çevreleri görerek ıaıır
ınıılardı. İkisinin de ağızları açıkta kalmııtı. Tacı Zerrin oda 
kapısını örttü. 

- Durun size elimle diktlfim gömlekleri göıtereyim ! 
Dedi. Fakat İkbale de dıtarıya çıkmasını i~aret etti. ikbal 

rğızları açıkta kalan Araplara sezdirmeden dıııarıya fırladı. He
men mahut odaya koıtu, dolaba sarıldı. 

İtte, su haznesinin anahtarı oracıkta duruyordu. Dolabın 
yanduvarındaki çivilerden birine asılmııtı. İkbal elini uzatır
ken bin halecan geçiriyordu. Ya Araplar Tacı Zerrine kanma
mıılarsa. Ya hilenin farktna varmıılarsa ? .. O zaman cidden 
pek mütkül mevkide kalacaklardı. 

İkbal tam anahtarı alırken bir ayak sesi işitmiş, hemen ka
pının arkasına saklanmıştı. Genç kadının kalbi gümbür güm
bür çarpıyordu. Eğer bu işittiği ayak sesleri Araplarınsa, mahv
ulduğu ~ündü. Araplar hiç şuphesiz kendisini meşhut cürüm 
halinde Odalarında yakalıyacaklar, . belki de (bir hain~ diye 
Sultan Hamide kadar şikayet edeceklerdı. Bu takdirde genç 
kadının rnahvolacağı füpheıizdi. 
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