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Te ~ ~ılaab yapılıyor 
c; Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergiln çıkar ilan tarifeye tabidir 

Yerli mallarini teşhir günü 

Darülfünun konfrans salonunda 
dün yerli mallar hakkında iki 

mühim konferans verildi 

Taraftarlann da 16z111MQ ba
tmtlan oyonın ba tekle dlkGJme
etne 7ardnn edlJOnlu. Her ne 
kadar Fenerbahçe bta oyunu 5 • 0 
gibi mnhım bir farkla kazandllıe 
de biz ortada futbol maçına ben· 
zer bi rıey göremedik. 

Beıiktaıın fazla gol yememek 
için çok ıert oynaması fener takı
mında da menfi bir teıfr yapb. 
Onlar da AJDI tarzda nıukabelede 
bulundular• Tabu bayle bir maç 
k•'lauz olama'ldı, fenerden Zeki 

_ !:!, Betlktatt•n Etref Yaralanar~k 
11 terketUler •OJuııun ıonlan

na dotru iki takmada 9 ki ıl ile 
OJD&Jorlardı, OJUD bl,le lıerc(i
IDerçbk içinde deyam ederken 

Hergün işitiniz: Haliç duluyor ! 

Acaba Haliçin temizlenmesine 
dolduktan sonra mı başlanacak ? - - . 

( ·-11cJmnÜfıc dol111akl" o/d119111w lwrgıiıı işilli(jimi: Jfoltç, Eyip 
ıll :J • l b" . 

ıil'lll=l<'r111t 1•11 ır 11u:<ır 
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Gıinlıik makale : 

Dert bir degil bin! ... 
... _,_, ___ _ 

Afiyon Karahisarda çıkan (Son 
HaLer) refikimlzde çok dikkate 
faYan bir yazı gördük: (A. Mahir) 
fnızasını taııyan bu makale de 
Zıraat Bankasının bazı yanlıı 
muamclerinden tlkiyet ediliyordu. 

Afiyon Kara Hisarlı arkadaf, 
Zıraat Bankasının köylüye para 
verirken, rehin olarak aldıtı ara
ziye kendi vasaitile kıymet takdir 
ettiğinden acı acı bahsetmektedir. 
Hntta, Ziraat Bankasınca yapılan 
tahmin Ye takdirler Devlet Tahrir 
komisyonlarının takdirler1nden 
(yedi buçuk) misil aıağı lmlf ! 

Ziraat Bankasının çok evelden 
defterlerinde bazı arazi mevki
lerinin yazılı olmadıfını, en kıy· 

n:etll tarlalann, (mevakli saire) 
namı albnda kayitli defersiz top
raklardan addedildiğini, neticede 
de Dönümü (200) lira eden bir 
tarlaya (1) yahut (2) Lira kıymet 
biçtf flni, ayni refikimiz yana 
yakıla anlatmaktadır. 

Son haber gazetesi bütün bu 
haklı ıtkiyetlerden sonra Ziraat 
Bankası ( Umumi kararlarının ) 
düzeltilmesini istiyor. (Umumi ka 
rarların) Tashihi demekte, her 
mıntakadaki arazi kıymetlerinin 

yeniden tahmini demektir. 
Haddi zatinde ehemmiyetsiz 

gibi görnnen ıu ılkayet bütün bir 
çiftcl ıınıfının canı,ciferi demektir. 
Mal6mdurki, Ziraat Bankasının 
iti köylüy~ yardım etmek, mem
lekette ziraatın flerlemeıine ça
bpnakbr. Zaten vaktile bu Ban-

1ra: ta1kJI edilirken ayni maksat 
gözettlhıit idi. 

Son zamanlarda, bu Banka 
ıtendi esaı vazı f eıf haricinde ti
cari muamelelere baılamıı bulu
.DUJor. Kıımende Devlet ltfertle 
meıful bulunuyor. Bf.I TGrk mü
euele4inln muamelesini llerlet
meıl, her halde çok memnun°" 
lunacak bir ıeydlr. Fakat Banka 
kendi vazlfeslni unutarak aııl a
laka göıtermesi llzımgelt·nleri 
unuturaak,netice itte böyle mem
leket çiftçiliği için zararlı olması
na aebep olur. 

Evveli bu Bankanın çiftçilere 
vereceif kredi ve parada haıiı 

davranarak, her tarafta olduğu 
albl (Bazırginlatla) muameleye 
baılanmaıı aıli. doiru defildir. 

Çünkü Bankadan Para alamı-

yan köylü, yine ticari itibarına 

dayanarak yüzde üçbeı faizle 
yine kendisinde para kaldırılan 
bazirginların elinde eziliyor biti
yordu.Halbuki köylü Bankadan 
para kaldırabilseydi faiz altında 
ezilmiyecek, kendfni tophyabi
lecekti. 

Görülüyorki , Banka kendi 
sermayeslle köylüyü çıkarmak 
değil batırmağa alet oluyor, vaııta 
ediliyordu. 

Afyonlu refikimizin açıkça 
ıiklyet ettiği gibi, !Üpheılz Ban
kanın gösterdili (kıymet) müıkü
lib yalnız (Kara hisara) mahsus 
olmıyacak . Türkiyenfn her tara
fına ıamil olmak lizımgelecekti .• 
Nedemek istediğimiz iyice anla
ı•lıyor mu? Şu vaziyet ve bu ıart
lar içinde elinde (1000) Liralık 
arazfıi bulunan bir çiftçi Bankadan 
(mevakii saire) kıymeti namı 
altında yalnız (8 - 10) lira veri
lebileceği teklifi karı111nda bulu
nursa aklını oynatmaz, bazirgln
lar elinde emilmt!ğe razı olmaz 
da ne yapabilirdi? Elyevm (Trak
yayı Selanlk bankasının yahudilerl 
sarmıthr) ve köylü mahvoluyor! 

Aflyonda çıkan arkadaıımızın 
ıtkayeU üzerinde tee11ürlerle dur
mak çok lazımdır. Mes'ele ve id
dia, çok sarihtir: Burada nazarı 
dikkate alınması icap eden tek bir 
esas vardır: 

Devletin tahrir heyetlerince 
konulan kıymetlere itibar edil
meli mi edilmemeli mi ? itibar 
edilmezse Hükümetçe yapılan 

arazi tahririnin manası yoktur. 
demek olmaz mı ? Bu takdirde 
tahrir heyetlerinin yapbklan itin 
manaıı kalmaz. Fakat halktan o 
kıymetler üzerinden cayır cayır 
vervi alınmaktadır . ... 

Yok efer tahrl r heyetlerinin 
koyduktan kıymetler doğru iıe, 
Ziraat Bankasının hiç olmana bu
nun yanıım kabul etmeıl llzım
gelirdl. Sonra tahrir görmlyen 
yerlerde vardır . . 

H~ktimetin büyük Ziraat Proi
ramı hazırlamakla meıgul oldu· 
iu fU 11rada bu meı' elenin ehem· 
mlyeti göz önünde tutulmak. Hat
ta bu gibi pürüzleri çok evvelden 
halletmlf bitlrmit olmak icap e· 
derdi ••• 

ARiF ORUÇ 

Gümrük alınmıyacak damızlıklar 

Yapılan beş cinse ait cetvel Hüku
metce tasvip ve kabul edilmiştir 
Türkiye hayvadabnın iılihı 

illi.hı için mualib damızlık olarak 
kabul edilen hayvanlardan güm
rilk re1111i ,Jınmıyacakbr. Gii.m
rüklere g6nderilen cedveli atafıya 
kaydeclfyoruz. Bu dnı hayvan
lardan getirenler gümrilk reıml 
•ermlyeceklerdir. 

Atlardan: 
Saf kan lnatliz Yanı atı saf 

kan Arap, Anglo A&ap, yanm kan 
lnatllz ve Arap ab, Nonyuı ab, talo norman, Orlof Arden, 

rtou. 

Merkepl~r: 
P.n-at 111erkebl, Katalan mer

kebi, Kıbna merkebi, Şam mer-

K
kebt, M1JIUI Ye Bura merkebi. 
arasıtır: 

Bn .... 111ır1au, Snlç ıığır
ları, MoaWon tılırlan, Halep 
llfırları, ltabna uiırlan. 
Koyunlar: 

Merinoı koywıu, Oıtflriı ko
yunu, Larzak koyunu, Sakız ko
pmu. K.arakül koyunu, Klltlrel 

koyunlarından (ıuddaven) dlıle
reıiıter. 

Keçiler: 
Malta keçlıl, Şam keçlıl, Sa

nen keçlıl 
Reılmıiz geçinlmeat icap eden 

damızlık hayvanlar hakkında ik
tisat Vekiletinden ıelen tezkere 
ile merbutü retvel ıureU ; muci
bince muamele yapılmak Qzere 
yukanya yazıldı. 

Ödemişten nn klini istiyen 
bir meınur 

Ôdemiıte bulunan inhisar ida 
reıl ınemurlarmdan biri öteden 
beri lıtanbula nakli için çalq
makta imlf. Memur son zaman
larda naklini temin için Oclemtıte 
daha fazla kalamıyacagını, çiln
kl kendiılni öldüreceklerini btl
cllrmlı, lıtanbula naklini istemfı
Ur. Allkadar daire bu müracaat
tan &demtı adliye makamatını 
haberdar etmlı, ıene nakbne mu
vafakat etmemlftlr. 

YARIN 

Ecnebi matbuat hulasaları ve telgraflar 

İbnüssüut 
Kral Fcvsalla bulustu ., > 

Bağdat, 16. -(A.A) 
Irak kralı Feyaal He Hicaz kı~ 

ralı İbnüsıüut hudut boylannda 
bu ane kadar 11k sık vukua gel
mekte olan akınlara yağmacıı.J,. 
lara ve kitallere mani olmak için 
ittihazı llzım relen tedbirleri gö
ruımek üzre bitaraf mıntakada 
yekdiğerine lllüli.ki olmuılardır. 

Anıerika n1urahhasları 
Londra, 17 (A.A) 

Bet devlet araıında aktedilecek 
Londra bahri konferansına ittir ak 
eyUyecek olan Amerlkap heye
tini hamil Ceorges Vaıhington 
vapuru saat 6 da Plymouth lima
nında demirlemittlr. Heyet 100 
ki tiden mürekkeptir. Heyet reisi 
M. Suınaon gazete-etlere beya
natta bulwı.rak heyetin büyük 
ümitlerle ve konferans mesaisi
nin muvaffalayetle neUcelenme
ıini temin için bütün gayretini 
ıarfetmck &Zlnile gelmif oldutunu 
aöylemtıtlr. Heyet, M Daveı ile 
Plymoutb belediye reiıl ve liman 
kumandanı tarafından istikbal 
edilmtıtlr · 

Bankalar iskonto fiatht
rını indirivorla r ., 

Anıaterdam, 16. - ( A.A) 
Feleınenk banka11 iskonto ffa

tnu yüzde 4 e tncllrmiıtlr. 
Komünist nünıayişleri 

Berlln, 16. -(A.A) 
Polis tarafından menedllmit 

olnıaıana rafaaen komGnlıtler bir 
takım niilll&Jiıler yapmıılar, po
llılerle n4Dlayffcller araamda m~
sadenıeler olmuı ve ateı teati e
dilmiftır. Bir çok tevkif at icra e
dllnıittir. Mevkuflar arasında a 
komibıııt mebuı bulunmaktadır, 

Souklar ve zelztle 
' Nevyork, 16. - ( A.A) 

Cenubi Kalifornlya' da bir zel
zele obnuıtur. şıoıll garbi hava
liıinde sokaklar ton derece ıiddet
le saraılmııtır. 

Garp ve cen\IP havalisinde 
bir takını feyezanlar vukuu haber 
verilmektedir. 
-- - ---- - ---
Liman memurları geceleri 

ne ücret alacaklar 
Linıan meınurlarınm gece üc

ret ve tahıiıatları baklandaki ka
nununun bazı maddeleri tadile e
dilmiıttr. 

Yeni tadilll oıuclbince lıtan
bul, lzmıt, Merılll gibi büyük li
manlarda çabt•ll ve recekalan 
memurlarla kontrollara 350, bi
nan memurların• 150, fen me
murlanna soo, oıakiniıtlere ıoo, 
ıemiclle~e 50, odacılara 50, mfil
bekat reiılerine 200 kuruı veri
lecektir. v~nl talimatname 1929 
ieneıl eylül ıpttdaıından itibar 
edllecekUr. 

Eski musiki eserlerinin 
notaları müzede 

sakin nacak 
Konsenatuarda eıkl Ulrk mu

ıtldılne aft eıerler bir heyet ı.
rafmdan toplanmaktadır. Şimdi
ye kadaı' heyet eıki eserlerden 
160 parça tefrik etmlıttr. 

Bu notalar ilerde teılı edtle
cek muılld milzealnde ıaklana
cakbr. Muııkt mQzeılnln teılll 

heyetin mesalılnl bltlrmeılne 

ı 
balbdır. Heyetin eıkl asar hak
kındaki tetkikatının ne zaman~_bı-

1 tecell mal6m deflldlr. 

1 U nıumi bir itilaf imkansız l . 

Ahvalini cabatına göreşark t 
ra bila tasfiye devarn oluna 

1 

1 
La Hey, 16. - (A.A) mümeııiller, Alman 

M. Loucheur ile küçük lttllf alt noktaların hemen 
ve Macar murahhasları dün ögle- cümleılnde tam bir iti 
den sonra akıama kadar müzake- olmuı olduğunu teıplt 
ratta bulunmuılardır. Bu müzake- dJr.' Mumeileyhln Yo 
rat neticesinde M. Loucheur mucibince Almanyanın 
umumi bir ftfli.fa vasıl olmanın olduiu taahhüdabn tik 
imkansızlığf nı müıahede etmittir. menkul hale ifrağı usulle 
Müzakeratın itmamı için üç ay zakere etmlılerdir. Alm 
llzım olduğundan ve kısmi bir ratı komisyonu yann 
itilaf küçilk itilafın menfaatini ttkrazlar hakkında Alman 
ihlal edeceğinden ve mevcut mes- telgraf ve telefon nazın 
elelerin birer bf rer bir sureti haJle man demiryollan mGdQ 
raptedilmeıt ve k\lçük itilafın llyecektlr. 
nihai itilafı üç ay sonra tasdik La Hey , 17 • 
etmek hakkının mahfuz bulun- Alman tediyatının ilk 
ması derpf ı edilmekte oldu- nın menkul hale ifrafdW 

ğunu söylemlttJr. Yarın kerlerin dürüıt mukavele 
saat 11,5 te ıark tamirat komiı- hakkındaki raporlannın 
yonu toplanarak raporunu tan-
zimedecek ve bu rapor Sah gü- ve mazinin tasflyeılne aff'-
nü konferansa verilecektir. yarın nihai bir protokol 

L H (A A ) ı natık bulunan metne da a ey, 16 • . 
Davet eden devletler mümeı- kerata devam olunacaktd 

ıilleri konferanı mesaisinin vazı- tamı rati icabına ıöre 
yetini tetkik etmlılerdir. Mezkur tasfiye edlletektlr. 

-------..a.-9 az 
-Yerli n1aUarı teşhir günü 

- I inci salıif<'tlt•rı clcucmı -

deve tüyünden imAI edilmiı bat
taniyeler gerek görünüıleri ve 
gerekıe kullanıılıklan iUbarı ile 
timdiye kadar görülmemlt bir 
nefaaette idiler. 

Bu battarıyeler aersfye yeUı
tirilmek Cizre ancak bet adet imal 
eclllebllmtıtlr. Mamafih peyder
pey imal edilerek pi)'uaya ......... 

clllecekdlt. ltaa •'Jm flr1dale att 
yGDIG ku.-tlar f&Yaldar ft f&P
kalar da gör61ecek ı~ylerdı 

Sergide teıhir edilen malla
rın flatçe Avrupa malları ile olan 
Diıpetlerinl anlatabilmek için ber
veçhi aU küçük btr misal iradına 
lhum g6rdGk : Avrupa filafilleri, 
çizgili ipekler metr01u 425 kurup 
satılmaktadır. Halbuki, yerli ma
mul!ttan olan aynı mallar 800 
kuruta satılıyor. Buna Avrupa 
ipeklilerinin ıun'i ipek yahut Şap 
koydukları yerlilerin iıe hallı yer
li ipek oldugu mülahazalanm 
da ilave edecek olursak edeceğı
mıZ iıtlfadeyi okuyuculanmızm 

edinecekleri kanaat& bırakıyoruz. 
Aynı zamanda yerli ipeklerin 

boyaları sabit solmaz ve dayanık
lı olduktan da erbabı ihtisaıın 
mi\talialanndanchr. Sergi ıaat 

16 buçuktan ıonra kaldırılmağa 
baılanılmıı ve evvelki izdiham 
sa vuımııbr. Bazı yerlerde yeni-
den sergiler teılı ve kü,adı cem
iyetin taıa vvurları cümleılndendlr. 
Gelecek cuma günü de Beıtktaı 
terbiyel bedeniye kulübünde Sa
nayi Btrllil katibi umumiıl 

Nazmi Nuri bey tarafından 

yerli mallar hakkında bir konfe
rans .vertlecefi, bilahare yerli 
malların teıhir edileceii de iıtih
baratımız cümleıindendir. 

·~~ .. .. ·~·· .. --
Vefat 

Mütekatcllnl erkanı askeriye.: 
den Mirliva Ahmet Te~ P&f& 
damadı ve lı Bankuı depo tefi 
Vanhzade Hakkı IHtytn aınuca
l&n ve Ziraat Bankaıı meınurla
nndan Ali Tarik beyin enfıteleri 
Konya beytar müdlrl ıa.bı!u Ha
lil bey din alqam vefat etmit ve 
naı mafferet nakıi Eyipıultanda 
aile kabriıtanına defn hak guf
ran kılınmııtır. Cenabılıak allei 
kederdldeılne sabrıçemfl thıan 

verıln, amin. 

Şehir içinde me 
taşımak kaçakçılık 

Şehir içinde müe11ıe141del 
ıında huıuıl lmektuplar .. 
seselerin aıemurlan 
nakil ve tevzi edilebilir .F. 
velld gGn bu y(lzclen büı 
olmuttu.-. 

Ticaret odasının bir 
odaya ait ·mektuplan 
bir posta müvezzU tarafı 

~~liiiiii .... ~ ve P\mu a§ı ı 
ıürülmüıtür. Bu mua 
zabıta memuru da mu 
mit odanın huıuıl m6v 
kında. kaçakçı dl1e • 
muttur. 

Vak' adan haber~r o 
posta tclareılnln nazarı 
celbetmif, odanın müv 
belt bırakılmııbr. 

Hldlıeden dolayı poıt' 
graf baımGdlriyetl oda~ 
etmlttir. 

Gaz depoları, ve Ya 
tehlikesi 

ŞehremaneU encGme 
Hmaında pz depolarile 
olmuttur. Yapılan le:...uıuaıı.ııı 
rlmlr,dekl ıaz depolarm 
çofunun tehlikeli oldukllft1 
ıılmııtır. Bilhaııa Be1k• 
rında Omur yerinde , M• 
ve Y eıuaya alt ıu depoluı 
vaziyette bulunmamııtır. 

Emanet, burada, lnf 
nl olacak ve Y•DIJD te 
ortadan kaldıracak tedbi 
ma11D1 mecburi tatacak 
dan bafka üç(l dördü bir 
lan gaz depolan ve 
va.rdırki bunların aruın 
likeye mlnl olacak biç bir 
yoktur. Bu depolar tehlik• 
iıl olacak vaziyete lfrai e 
Ur. 

iki rakı kauım d 
yakalandı 

AmaYat k&yGnde çl 
lannda bulıar Alekılnld 
raıında, S.:metyı da ma 
zanın evinde ·gizlt tılfyen 
rakı fabrikaıı m6ıktrat 
mGdiriyetf tarafmdan 
çıkanlmıı iki blytlk k 
kilo cibre ve saire ya 

iki kaçakçıda 
verilmlıUr. 



Sigortalar kıralı Piyas'ın yazısı -•io-!>i<>i .._ ___ _ 

Sigortalar inhisarı yaparak l'ürkiyede halkın 
par41sını alan Piyas İngiliz gazetelerine ynlan 

yanlış n1alun1at veriyor! 

Bu adamın maksadı nedir? 
JJıirı siyorla dCilaverclerlnc ait 

mıllıim bir ııesikcı dah<ı ıwşretmiş, yi11e 
il ıikumelitı 11a:an clikkalini celbelmiş
lil;. IJu mcs' el el erle 11ğrnşırke11 elimize 
şaycuıı dikkat bir vesika <lalıa geçmiştir, 

- .. 
olur. Bu tirket Taimes gazateıi· 
nin söylediği gibi Türkiyede si
gortacılık ıan'atine mani olmak 
üzere değil ancak birçok suiiııtı
mallerden dolayi tehlikeye glrJf
tar bulunan bu ıubei san'ati ihya 
etmek için teıekkül etmitir. 

, 
I 

YARL1'1 

Bir san'atkar 
- ->'~"(• 

l(oınedi Fr~~sc .. den 1\ia-
daın G~ brit l l~obinle baş 

başa 
Saat altıya heı var, Tokat

lıyamn holünde Madam Robine 
beni haber vermeğe giden çocuğu 
ıabursuzlukla bekliyorum. Pariı
deki Komedi Franıezin en namlı 
ıan'atkarının bana tahılı etmit 
olduğu bir bet on dakikadan isti
fade etmeği düıürunyordum. 

S ıblfe 8 

Sandık n1uan1elatı teftiş edilirken ... 
r 

isoir Sandık Emini, kaymakamı, 
jc;ndgrma kumandar:ıını ve nüfus 
memurunu tabanca ıle yaraladı ! 

Erzuruma tabi ispir kazasının 
mali muamelatında yolsuzluk ve 
ıul istimal olduğu, hergün fazla 

iktarda içki içmeği itiyat edin
:iı olan Malmüdürünün aldıği 
maaşla yaptığı masraf arasında 
kıyas kabil etmiyecek derecede 
fark görüldüğü ve mumaileyhin 
ekseriyetle hazineye borçlu olan 
kimselerle görüıtüğü Vilayete ih
bar edilmesi üzerine kaza maliye-

Bu vesika (Piyas) denilen meşhur 
&igorın oymıcuswıun 1 ngiliz yazetelcrirrc 
ııerdiği yanlış malümatlarr ibarettir, 
Piya.ı Tıirkiye sigorıacılıgı hakkmda 
lıcr tarafa ymılış malumat işaa etmekte 
belki bu suretle ycrri bir çok meııf a
«lleı· peşinde koşmaktadır. 

Piyasuı bir lngiliz mccmuasma yaz
tltnı yalan yanlış malümatı aşağıya 
koyuuorıı.:. Aldkaclarlar l'iuasiıı saç
malarım bu surr.tle okuduktan sonra, 
biz ele bu zatın mügal<ıtalcll'lm ı1esika
ltırin culıeclece!Jiz. 

Milli Reaaaürans yalnız tarife
ye ciddi surette riayet etnıekle 
ıktlf a etmeyip tirketler arasın
daki muhrip rekabetinde önünü 
almak ıuretile kendisile muame
lede bulunan ıirketlerin vaziyet· 

Nihayet kapı açıldı arkasında 
mürmel mantosuile Madam Gab
riel Robini gördüm. Yanıma gü
lerek yaklaıtı. 

- Sizsiniz değihni? 
.... sinin tdftifi için Vilayetçe emir 

teffiıe memur edilen kaza kay
makamı kaza ;jandarma kuman
danı ve nüfus memuru beyler 
~andığı mühürliyecekleri sırada 
Sandık Emini tarafından sandıia 
konulnıak fıtenilen 50 liralık ev
rak naktiyeyi gören beyelln mü
manaatı üzerine hiddetlenen 
Sandık Enltni tabanca ile Qçünü 
de yaralamıı ve keyfiyet Vilayete 
bildirilmiıtir. Kanuni takibata 
devanı olunmakla beraber beaa
hat ve muamelatın teftiti için de 
Vilayet tetkikat memurlarından 
b iriı:;f la pire göıiderilmiıtir • fllerlni takviyeye medar olmuıtur. 

Her halde bu tnüesseıe mem
leket ve hükümete ciddi hizmet
lerde bulunup memlekette itleri 
merkezlendirmek suretile teh
likelere nezaret'. ve hilelere 
mani olmak vazifesini haizdir ki 
bu veçhile en evvel sigorta ıirke; 
lerı nıüstefit olacaklar demektir. 
Şimdiye kadar zuhur eden tehli
keler ecnebi tirkktlerln merkezi 
idareleri tarafından kontrol e-

J>iyasm, meklubn ayrıerı şudur: 

Piyasın n1ektubu 
( Taimeı) ahiren Türklyedeld 

-rea11ürans lnhisanna dair yazmıı 
olduiu bir makalede bazı yanlıt 
malCimat vermlt oldupndan bun
ların taıhihl için rtsalenizln bita
raflıfına müracaat eder, mezkür 
m 'kaleden almıt olduğunuz hu
llaada.kt aayrl muhik cihetlerini 
16stermeıe muaaraat eylerim : 

.. Mtllt reaa11üran11n muame
latı ltl~rbı fazlası değil mahza hl
• e esasına müstenittir, ve böyle
ce itlerin yüzde ouunun kendisine 
tevkif ederek yazde doksan mil
li ve ecnebi ıtrkettlere terk ve 
tevzi eden. Milli ReaııGranı ku
m6ıyon farkı üzerinden bir te
mett6 temin ettiği gibi ayrıca 
•lıorta itlerinden dahi mühim bir 
klr yapabilecektir. Taimes gaze
teıtnln ima ettiği 200,00 türk li
'&sına gelince yalnız bu mebllğ 
hlk411aeUn iaUfadeslııl teıkll et
•ea- ı- cak 
btr ıraU.: aenevl muk•nnen 
nıunı k&r~GkCUnetın aynca u
kı 11 cla1ıı blıael lftlra-var. 

Bu gibi btr te,ebbO. için ıer
lllaye nıüh1nı \ bir amil teıkll et-=· Satı.. ve mndebbtrane bir 
bG re •luef7a fena istimal edilen 
8o. "rik .. nnayelen mClraccahtar. 

'-Pta •n Yalan •• en falde 
--;. ~ bir mı..ı olmak tl&e
ra l'&alcfortols tlrketı eleterlle
bilir. 

Dofrudan dolruya muamele 
eden dlfer tlrketler hGkametin 
ııkı kontrolü altında bulundukla
n gibi bizim dahi ayni veçhlle hü
kiimet tarafından mürakabeye 
tlbi tutulmamızı bizzat biz talep 
ettiğimizden T aimes gazetesinin 
bu husustaki beyanatı Milli Reas
ı6ranaa ıamll olmaz. 

Bundan batka bizim ile mua
mele eden ılrketleri bayat ılgor
taıına mütedair lılertne inkltaf 
•erdtrmek 6zre kefalet akçesi o
larak bizim hbaemtz için eıbam 
depozito "ediyoruz. Diler taraftan 
da kontrol kanunu mucibince hü
k6met nezdinde kefllet akçeıi 
depozito etmele mecburuz.HGk6-
met tarafından uıulii dairesinde 
tasdik edllmit olan nlzamnamemiz 
ahklmınca tlrketimizln müddeti 
akallı onbeı aene olarak elli sene 
olm1&k üzere teıbit edilmftlfr. Şu 
halde bazı hayat ıigorta tir ketle
ri tarafından gösterilen endite na
bemahal dır. 

Milli Rea11Granı dbyanın her 
tarafında bulunan büyük Reaaaü
rans tlrketlerJnln tlbt oldukları 

nizanı vedüsturlar dahilinde hareket 
etmekte olup onlar tle de ııkı nıü- ı 
ılbattadır. Ve muamel&tının tcra-
11nda dalına onlardan mnlhem 

dilmemekte idi.Şirketimizin mucip 
olduğe faldelerden biri de ıu ol
muıtur. ki, uzun vadeli kredilere 
hitam vermiıtır. Bu kredi yüzün
den ecnebi ıtrketlerln nelcadar 
muztarlp oldukları ise malümdur 
Yeni usul muçibinbe primlerin ni
hayet üçay zarfında tediyesi za
ruridir. 

Tain,eı gazetesi makalesinin 
hitamında ecnebi tirketlerin lruv
vetli ve müttehit bir vaziyet itti
haz etmft olsa idi Milli Reassüra
ns teıekkül edemiyecektf. diyor. 
Bu fikir Reasaüransın tarihini bi
lmemek demektir.Zira Şilide teı
kll edilen reaaaürans inhisarına 
karıı mahalli bütün ıtrketler ev
velce boykot yapmağa karar ver· 
mifken enevvel oradaki lngiliz 
firketlerl boykottan feragat ,at
Dlftler. ve lnhlsa-r ile it yapmağa 
baılamıtlardır. Şirketler Reaııü
rans lnhlsarı ılıtemı ile vasi itler 
yapabileceklerini bildikçe bu gibi 
lnhlsarlann hnhaıl için sarf olu
nan bllcCbnle ınesat daima akim 
lcalmafa ınahkdmdur. 

_ ii:Mil eQıı ?>Piyas 
Nakliyat iyi yapılnıadı

~ından portakallar 
çürüyor 

Portakal tacirleri vapur kum
panyalarından . fikayet edi , la 
Şık ~ Yor r. a.yete sebep tudu • M 

ı r · ersinden 
vapur ara yükletilen portakal 
ketleri vapur a b 

1 
pa-

m ar arına indi rilirken portakalı d 
1 

-
ar ze e ennıek

tedir ... Bu Yüzden portakaıı 
buk çurüyor. ar Ç&-

T aclrler vapurlarda b 
an arcıların portakal nakliyatına d h 

l h a a faz-a e enımiyet verme i 
1 lar. s n iaUyor-

Son zamanlarda ekseri tacir-
ler portakal nakllyabnı . d 

1 tımen i-fer e yapmağa baıla- 1 d 
•uıs ar ır. Şi

mendiferlerde btr Paket portakal 
70, vapurda iıe 40 kuruı ki 
d .1 ana e-

ı iyor. Buna ra~en h k 
&••• er eı fi· 

mendiferi tercih etmekt di 

Berber dükkanına ~a~pan 
otoınobi1 

Dü p 
n angaltıdan Jeçen, 1620 

numaralı ıoför Ahmet ş-k -
f d. u ru 

e en ınin otoınohili mektebi Har-
biyenin karıııuııda 

284 1 , numara 1 
berber Net et efendinin dükkanı-
na çarpmıı caınekanlarile dükka
nın kepenklerini parçalamıttır. 

Kazanın sebebi hakkında za
bıtaca tahkikata baılanılmıtbr, 

k met-- - Evet Madam bana ıy 
tar dakikalarınızdan bir kaçının 
tahsis ettiğinize nasıl teıekkür 
edeceğimi bilemiyorum. 

- Bilakis k 
Salonda batbaıa kalmıştı · 

üzün de Oldukca seneler geçiren Y 
- ti ardı hali. bir genç kız . terave v · 

Her gün Pariste alkıı tufamına 
gömülen bin bir methüıenaya maz-

• tt hiç har olan bu yüksek artıs e 
b k 'b' .. d' Benimle ir ı ır goreme ım· 

. iıceıine sanki eskiden ahpap ını 

tatlı tatlı konuıuyord. 

d latan- Madam son fki sene e 
- .. üze bulda ne gibi ıeyler gozun 

çarptı. 

-İstanbula beı dafadır geliyo
rum. lstambul benim için çok hoı 
bir köıedir daima iyi karıılandım 
hallcmızın tiyatroya çok merakı 
var. Son geliıtmde yani iki sene 
evel eski yazılar vardı halbu ki 
bu sefer bunları görmedim ve 
timdi vitrinlerdeki yazıları ol
dukea anlıyorum. Gazimizin bu 
büyük inkilabı nıedeniyete doğru 

l çok sağlam bir adımdır. İstanbul 
bana çok güzel geliyor daima bir 
hara ket var, adeta Parisi andı-
rıyor. 

- Ankarayı görmediniz de
ğilmi '? 

- Çok esef ettik heniiz ti
yatro binası Yapılmadıği için 
bundan mahrum olduk bilha11a 
Müıyü Şambrön çok arzu ediyor
du, eğer bitmif olsa idi küıat ıe
reffni biz lcazantnıı olacaktık. 

- M111rdan geliyorsunuz de
itlmi? 

- Evet orada epeyi kaldık ıon
ra Sürieye geçtik Şa.inda Halepte 
OYJladık. Bu iki ıehirde ilk dafa 
ıabneye çıktılll Bilha11a Şam çok 
hoıunıa gitti· Orada tanı Şarkı 
buldum. lsıanbul ise artık Şark-

tan ayrılmıı medeni tehirler ııraına 
glrmlttir. Bir daha geltıtmde An
kara vı gönııek orada blr kaç 
oyun vernıeii çok isti yorum. 

_ lstenbulda çok kalacakmı
sınız? 

- Beı altı gün çünkü Pariı
ten aldığımız ki aylık izin blt
nıek Üzredir t cıaha Sofya veBelgı
rada gldecefis ber~esi boınut 
etnıek lazım clefilml. ·· 

B ..l- ... ereceğiniz piyes-- uraao " 
lerden nıeınnu0l1lusunuz. 

_ Bu akt•lll yeni bir plyeı 
oynıyaca... pariıte çok büyilk 

gız b ld t' atrodan ıükse yapt JltJlP u a ıy 
h ı '·'JD•tolduğunu bil-an Yan çok~ 

di ğinı için e111toim i vereceğimiz 
oyunlardan oıemnun kalaoaklar

dır. 

Sustu insanı cezbeden gözleri 
Ue bana bakıyor soracağım baıka 
bir fey olup olmadığını bekliyor
du. 

_ Son bir sual Madam de
dim bizde tiyatro inkılabı yapma
mız için ne lizıtndır. 

- Meadekete oturmadıfım 
için ne gfbı noksan lizmı olu;> 

verilmiıtir · . 
Erzurumda çıkan Varlık refı-

klmizin verdiği malümata nazaran 

(~ ... ~PO-L•l-.S~H~A~B~~~~RL~E~R~I~..,) 
Üç azılı serserinin Balınumcuda )~pdıkları 

Zavalh bir kızı berbat ettiler 
-••i>~E~..-. --

0 bes yaşında 1\1ükerren1 ismindeki kızcağız 11 ~ • ·ı b b . berbadedikh {ten sonr~ . a asının evıne 
iade edıldı! 

Bundan bir kaç gün evvel bi-

b·r kızcığaz berbat edilmlı çare ı 
1 

. 
'eJe adli'" eye intika etmıı-

ve mes ırı-
tir. Hadileye dair aldığımız ma 
mat ıundan ibarettir: 

~tükerrcnıle arkadaşı 
'k t valde çetmeslnde Beıı taı a h 
k ., da (6) numarala a

aktar so agın l d Mü-
nede oturan (15) yat arın (~aife) 

hanımla arkadaıı 
kerrem - vvel babalarının evin
birkaç gun e mitler ve 
cen kaçmıya karar ver d 

1 ' pmıılar ır • bu karar arını ya .. dd t 
Mükerremle Raife bir mu e 

d d laıtıktan sonra 
ötede beri e o adüf etmııler-
dört dellkanbya tes tları. Kema 

B d )lkanhlann a • 
dlr. u e ıamaildlr. Kemal 
Hüıeyln, ıuat ve ç kızlara batı 
ve arkadaılan gend dolatırken 

da bura a 
bot, ıura aüık gözlük et-- _ hemen 
görunce, 1 arkadatına 

l mükerreın e 
mtı er, hb olmuılardır. 
yanatarak a ap . 

Bir tekhf 
k ahbaplar tanıtır 

yeni ya a 11 Milkerrem 
ençKema e · 

tanıtmz ı bır . ılıklık baılam•ı, 
araım lik 1 a delikanlı-
Mükerrem de an ıy derken 
da toy kıza kanafJDıf, . 
- ki rkadaılar da araya girmıı-
ote a "' b 

- d beride dotaımaga aıler, ote e 
lamıtlardır. 

Halbu ki dört çapkının mak-
- b mbatka olduğu çok 
satları a 

den. anlaıılmııtır • 
geçme l 

Gözler l\1 ükerreınc e 
Kemalin geç Mükerrmle _ sıkı 

f kıhğı artırması üzerine otek.!_ 
ı l r) dayanamamıılar, Kema-

(avcı a l d • 
k t mağa baılamıt ar ır . u ıı ıı ır 

tMada~i bir (av) yakalanmıtlır. 
~Bundan kendileri de lıtif ade et

mek istediklerini söylemitlerdir. 
Arkadaılarının teklifi kemalin 

h aitmıf Mükerremle de oıuna &· • • • 

d bir (kır gezintısl) teklıf arka aıına 
. tir Kızlar muvafık cevap etmıı · 

. 1 mes' ele halledilmele vermı§ er, 

yüz tutmuıtur. =---== --e 

1 d " nı bilemiyorum yalnız • 0 ma ıgı afi olmadı-
istidath artist buna k 

b . i temaıacılara ihti-ğını unun ıç n . 
ıd ğ U söyleyebihrm. yaÇ O U UD 

* Otelden çıkarken mütecessis 
.. 1 b ni süz~yor bende Mada-goz er e -

G b lel Robinle geçen. ıu beı m ar • 
on dl\kıkadan iyice istifade etti-
ği e memnun oluyordum. 

m Saip ıllııhilli11 

En muvafık yer 
ikı kız ve dört delikanlı bu 

suretle anlaıınca tabii beıiktat 
sırtlarına tırmannıağa hiç bir mini 
kalınamı1, altı derdiment ( kar 
alemine ) çıkmıılar, gittikçe glt
miıler, ortalık iyice karardıfa, 
gece olduğu zaman ( Balmumucu) 
çiftliğine düımüılerdir. 

İıte ne olmutıa bundan ıonra 
olnıuı,genç kemalle mnkerrem ayn 
gezip dolatmıya baılamıılar,Ralfe 
öteki azılılara kalmııaada akıllı 
davranarak kendini idare etmlt 
fakat zavallı Mükerrem aııkile 
atekUerJn yanına döndüiü zaman 
kendilerini beklJyen Gç azfınm 
taarruzuna uframııbr. 

Delikanlılardan HGıeyln ile 
laman firar etmitler ötekiler Y•
kayı ele vermitlerdlr. Derdest 
edilen Mükerremde babasinın 
evine iade edilmiıtlr. Tahkikata 
devanı edilmektedir. Baııbot 
kızlarınıızın kulaklarına k6pe 
olıun! 

* Hı:rsızlık vakaları 
1 - Pangalbda bayır ıokafan

da marangoz Artln efendinin 
evine nıeçhul bir hu aız efrmit t 
bazı eıya çalap savutmuttur. 

2 - Sabpazannda ballı bu
lunan, hacı mehmedfn mavuna· 
sından elbise, mupmba ve palto 
çalan ıabıkalı Etref ve arkadat· 
lan derdest edilmittir. 

3 - Meçhul bir ıahıı Çarııda 
ıeyyar aabcdık eden Supht efen
dinin aaat köıteğinde aıılı bulu· 
nan bir altını çalmııtır. 

4 - Meçhul bir ıah11 Balık
pazarından geçen mütekait Ap
tullab Şükrü papnın .ciizdanını 
ÇAlnıııtır. 

5 - Sabıkalı İhsan Tabtaka· 
lede Yeni handan eıya çalarken 
yakalanmııtır. 

6 - Gene Tahtakalede Hat
çe iSıninde bir kadının odasıudan 
öteberi çalan Hakkı yakayı ele 
verınııur. 

7 - f ıçıcılarda Salamonun 
dükkanından kilit çalan aabıkah 
Hamit yakalanmııtır. 

8 - Davutpaıada oturan sa
bıkalı Remzi, Hasan, Ali, bacı 
Remzi Da vutpaıa medresesinin kur· 
ıunlarını söküp kaçarlarken mu
avin Nuri efendi taraf andan takip 
edildiklerinden kurıunları bırakıp 
kaçmıılardır. 



.. 
Adli Y'eğen paşa Ayan 

re ısı 
Kahireden yazılıyor: 

Y•l tntihabatta ekseriyet ka
•a•n Veftt hrkau Lklerl Muıtafa 
NIWuıı pqa kabinesine terki 
meıvld eden bbıantn Retıı AdlJ 
Yıeten paf& Ayan riyasetine tayin 
ohmuftnr. 

Şeker kamışı kmisyonu 
K'aAiredm b~':!irilı'yor: 

Eski gilmrük tartfaıinde teker-
• den alman duhuliye reımlnln 

ahtı cihetle ATl'Upa ve Amerika 
ıekerlerinln rekabettne maruz 
kalan ıeker f abrikalannın imali.ti 
aaltmalanndan dolayı bazı yer
lercltr ıeker kamııı ziraatı terke
dtlmlıu. 

Yem 16mritk tarlfeal rakabete 
bir dereceye kadar mani olacatın
dan teker lmallbnın artınlmaıı 
kamıı atraatlnln tezyidi, ıtmdiye 
kadar vukubulan zararın tetkiki 
için Maliye Nazaretinde cUr komiı
yon teıkil edilmittlr. 

Ahlaksızlıkla nJücadele 
Kahirede11 yazılıyor : 

Son ıfiDlerde Kahire ve lıken
derlye aokaklannda btr çok ahlak
llZ kamnlann adabı umumlyeye 
mqayır hal ve hareketleri ıayanl 
cLkkat bir derecede çofaldıf1nı 
16ren hGk6met bununla miicade
leye karar vermiıttr. 

Fubı ile en ciddi ve en muvat
fak bir tarzda milcadele edenlerin 
lntiltere kadın poliılert oldufun
clan Mı11r polialerine bu mllcadele 
tanmı laretmek bre lqtltereden 
lld kadın poliıln tnallnı Mııır 
hnldlmetl Londra polJı ııaüclirll
flnden talep ebnlfllr. 

En muktecltrlerinclen olmak 
Due lntdaap,olunan tld kadın poliı 
lnıdtereden hareket etmiılerdlr. 
Bunlar, refakatlerine verilecek 
,.rli poliilerle beraber lıkenderi
Jede mGcaC:leleye batlayacaklardar. 

Mısır günırük varidatı 
lskenılerigeclen ~a:ılıyor : 

Mq.. ıpticlannclan Klnunuıa
Dl lpttduma kadar 1ekiz ay zar
fında Mııır giimrnklert varldab 
8,284,131 Mıaır liraaına balli ol
muttur. Geçen sene aynı mnd
clet zarfındaki varidat 8,314 ,135 
lira idi" 

Vapurda kavga çıktı 
2 amele yaralandı 

.il.lifte Pre•eze V•purunda 
•htcl :Şlla6 ile Hatan bir it me
aeı...aden ka•pya tututmUtlar' 
bcıton vapar m6rettabatmı ayak
'-clıaan bir arbedeye sebebiyet 
-....,lenllr. 

Alelade bir lisan mfnazaaıile 
'-thyan kavra ıüratle b6181erek 
-.., , telrat, ymnruk mOcadele
...... ihlcer olmottur. 

Aaabtyetlnl yenemlyen Şnk
TG latçalmı çekmtı, Hasan da e
llile"P\:lrclllf bir demirle arkada

.. .._ ilaertne atılmıftir. 

Ka.,ıayı ayırmafa teıebbnı 
Hen .. apar ınlrettebab henüz hiç 
f>lr feJ J&pınap muvaffak ola
maclılclan Lır ııracla lld baıım bo
l•• bctiaza dlmiı, Şllmı,ffuanı 
baç*ltla, Huan da ŞIJmıyG de
mirle cethebnlfttr. 

Lokawıtada kavga 
Evvelld rece Beyollunda btr 

lokantada s.nar koltukçu Petro 

İrak hükünıeti ve Necit 
asileri 

Basradan y":ılıgor : 

Irak hükdmeti Necit hududu
na yeniden toplar ve mitralyöz
le müsellab kuvayl kafiye gön
dermiı ve aıilerln Irak dahiline 
ilUça etmemeleri için takyyüt olu
nmaaını emrelmitlir. Çölden alı
nan haberlere göre Necit askeri 
ile Irak ara11nda henüz bir mu
sademe olmut isede kuvvetlerin 
tehatfüdü al!ileri korkutmut ol· 
dujundan büyük bir kıımı da
tılmııtır. Bitaraf mıntıkada ka
lan usat binden fazl" defildir. 

Filistinde veni bir fitnenıi 
J 

çıkacak 
~Kmliislnı bildiriliyor: 

Burada yeni kanııklıklar vu
ku bulmak üzeredir, çünkü Arap
lar Jle yahudiler birbirine karıı 

taın ve ithamda bulunuyorlar. 
Bunun devamı iki taife arasında 
vahim vakayii intac edecektir. 

Kudüs Müftislne kartı vaki 
olan ıui kastın yahudiler tarafın
dan tertip edildıtnl, binlerce 
liralar vereeek birkaç katil 
Arap tedarik ettiklerini Araplar 
iddia ediyorlar. 

Filiıtinln iimal taraflarında, 
Suriyeden gelen Dürzilerin llti
hakile kuvvet bulan arap uıatını 
tenkil etmek ldn Şarki Erdende 
lnıillz askerinden iki tabur aevk-

olunmuıtur • . .. • 
Türkiyenin Irak sef ırı 

Ba!j<lattan yazilıyor: 

Türkiyenin Irak ıeflri Tahir 
bey 3 kinunuaanJc!e Kırala IU
matnameıinJ ı,kdim etmiıtlr' 
yakıada &aidat ile Ankara ara
aıacla Ucaret, ikamet muahede
leri miizakeratma baılanacaktır • 

lrakın yeni Ankara ıefirinln 
GaziPap Hz. tarafından mutan
tan aurette kabulii bura mehafi
linde meıerretle kartılanmııtır • 

Yeni gümrük tarif esi 
K ahiuden bilcliriliyor : 

Kendlıtle m6zakere edlUp 
muyaf akatlert almmakllZln yeni 
pmriik tarif~lerl yapılmıı olma
ıına ecnebi devletletin itiraz et
tikleri söyleniyor. 

Mııır hükdmetlnin bu buauıta 
ıalahiyeti olduğu cihetle bu itiraz
lara ihtimal verilmemektedir, 

ile Kafkasyalı Mustafa kavga et
mitler, Muıtafa Petroyu ya,ala
mııtır. Hadisenin ıebebi meçhul
dilr. 

Damat Feridin evinin 
hamam kazanı çalındı 

Baltallmamnda damat Feri
clin yalı-a Kaclrt, Muıtafa, 
basan, Şiikril tuntncle 4 bırıız 
girmif. yalınm ham•m kazanını 

parça parça ederek naldetmlıler
dlr. Kazan parçalan ve hırıızlar 
ele geçlrtlmiıtf r. 

Bir gizli ev IH: patlldı 
Takıtmde Tarlabaıı cadde

.ende oturan Sablbanm ıecelerl 
mne küçGk kızları tophyarak 
fuhp teıvlk ettlft Pobı mOdlrlyetl 
zalntal ahliklye memurlan tara
fından haber alınarak evveki gece 
annaın Sablhamn evi aranmııtır. 

Sabibanm evinde görülen ka
dınlar haatabklı oldufundan has-
taneye teıltm eclilmlı evde zabı
toca mOhürlenmtıtlr. 

YARIN 

Bakkal niko 
t~vı<if edildi 

·>"c()a:c-

Geçenlerde, Tatavla caddeıflı
de dükinındaki e§yayı fazla bir 
meblağla ıiıorta ettirerek, sigor
ta paraıına tamaan yakan Niko 
müıtanttklice tevkif edilmittlr. 

Nlko kendi dikanmın kaıten 
yapblt ıırada komtularmdan beı 
kadar dükln ve evde beraber 
yanmııtır· 

Niko ile bazı eıhaı ve sigorta
cılar bakkındada tahkikat yapıl-

maktadır, 
----.,..,.~-...... ...-..... __ _ 

Sarhoş kendisini ne 
zannetn1iş 

Dün gece Şehzadebaıında Hü
Sl:yin Hüınü lıminde bir tahıı 
sarhotlukla Aziz (ve Celil ismin
de 2 kitiyl döYJnüt, ve yaralamıı, 
kendlılni merkeze götürmek iıte
teyen pollı Burhan efendiye tek
me atmııtır. Hüıeyin bütün bu 
tıleri yaparken .. Ben poliı müdü
rünün danıaclıyım,, diye bağırmıt
tır. 

l\iısırJa Arap 
müdafilerine ziyafet 

Kulıfrede,11 yazılıyor : 
Buradaki FiliıUni mudaf aa 

cemiyeti klııunuıanlnln betinci 
günü akfaDll, Filıtindeki İngiliz 
tahkikat heyeu huzurunda Arap
ları güsel bir ıilrette müdafaa 
eden e lknaali vazlf e ile kahire
ye avdet eyliyen İngiliz avukat
lannclan M. Stuger ve M. Sze ıe
reflne olarak KonUnantal otelin
de bfr ziyafet vermltUr. Bu ziya
fette yerli ve ecnebi birçok mu
teberan, ulenıa ve ~udeba hazır 
bulunmuılarc:lır. 

Bir mermer direk 
bulunmuş 

İıkenderiyeclen bildiriliyor ; 
Belediyenin, Seyit Abdurrez

zak Meıcldinin kıble clheUnde 
kifaduıa karar verditt yeni yolda 
çalıtan amele yedi metre munlu
iunda bir mermer direk bulmuı
lardır. 

Keyfiyet derhal mGze müdtri
yeUne haber veribalt ve bulunan 
direk ve saire tetkik edilmek üt
re tahtı mu haf azaya alıDIDlftır · 

Bu direttn bulundufu mahal 
büyük lakenderlO mezarının bu
lunduh] zannolunan yere yaknı
dır. 

iranda könıür madenleri 
Tahrmıdcm bicliriliYor : 

İran Nafia oezareUnde müs
tahdem maden 111üteha11111 Müı
yü Hofman diyorki kömür ve de
mir madenleri taharriıfne sarf
edilmekte olan 111e1al miihfm ne
ticeler vermlttit• ~Çok zengfn kö
mür madenleri bulunmuı ve tıle
tılmeie baslanJlllf br • Birkaç ıene 
ıonra lran köJDÜr lhtfyaçlanm 
kendi madedlerinden temin ede
cektir. 

Müıy(i Hof111an, bu madenle
~in tıletibiıeıfne miiteallik huıu
ıa t için Almany•Y• azimet etmlf· 
tir . 
İranda rüşvetle mücadele 
/ram/mı yazdıyor: 

lraacla yeni bir &b teftlı ida. 
resi teıkil eclıbnittlr • Bu tefttı 
ıdareıi V ekllet ve diler ndihim 
mile11eaelerden azalar bulunmak
tadır. Yeni teıkıl edilen tef Ut 
beyeUntn vazifesi, bGldunet me
murlarının ahaliyi tazyik ve rüt
vet almalanmn ohüne ıeçmek 
ve bu aahade muayyen tedbirler 
ittihaz etmektir. 

Tefttı mile11eıeıinin relıliflne 
Adliye vekili tayin edilmlttir. 

SON RUYA 

O, o akıam, çöken günetin 
ıtıfına bakarken, sevgilisinin eli
ni tutmuı bofuk bir ıesle : 

- Cevat demifti, Cevat .•• 
Dahi aıkımızın, t u söfük dallan 
altında öten ıeılni dinle ••••• ta
biata bak, ıanki bize tebe11üm 
ediyor ..• Güneı, sanki bizi kııka
nıyo.... Ufukların serin ruzgi.r
ları ıanki kulaklarımıza diyor ki 

- Meı'ut çocuklar, daima bir
birinizi ıevJniz ••• 

Genç kız, heyecanla batını 
indirirken bir çocuk gibi hıç
kımıııtı : 

- Cevat, diyordu. beni hiç 
unutmıyacakım defllml ? Orada 
yine beni hatırlıyacak, yine bi
zim maıum atkımız Jçfnt yaııya
cakıın degilml ? .. 

Siyah saçlı bir baı, hıçkıra 
hıçkıra bu kumral saçların araıma 
gömülmüıtü. Dudakları, bu, ıılak 
aözkapaklann ateıiyle kurutur
ken diyordu ki : 

- Necla, ıen benim kalbi· 
min ziyaıııın ••• Sen benim daimi 
güneıimıfn. Ben ıentnle daJma 
hayab görecelfm ••• 

lıte timdi, ruya gibi aözlerin
de uçupn o canlı manzara, o llÖ

mntyen qktan bir sene sonra 
aenç kızın nıJuındA efan,a)'Dl ıe
hertyle Japyor, yqıyordu. 

Heybat ••• Afk decllitmlz bazı 
sevaUer pek çabuk .-.r~ Oalar 
bpkı bazı ._.el lat ....._de 
hayali ve Orkek ziyalar saçan 
günete benzerler. Biz onların ve
faıına inanır, simaya bakarken 
rüleriz. Heyhat, onların vefaıı 
çok azdır• Anı bir bulut, ıiyah 
bir karalb, pembe ziyaya 'DMli
mum kanatlarım rererken biz 
Jıiıbr ve deriz ki : 

- Sen bir ruya, bir bayaWin, 
Saçtığın •ıık, ölen bir veremlinin 
ıon tebeıaümü kadar ıtırekılzdt. 

Cevat, Avrupanm Mfih muhiti 
arasında, İatanbulu, kendini bek

liyen güzel aıkmı unutmuıtu bile. 
Bir akpm, ıoluk renkli bir 

zarf, ona yakm maziyi uyandır
mafa çalııırken , o , Neclinın 
kumral baıını, ılyah, iri gözlerin-~ 
del) ıızan damla, damla yatlan 
ve onun: 

- Hani aıkımızın terenn6m
Iert diyen hazin aeıinf itilir gibi 
olmuıtu. Fakat bu biuecbı &yle 
sert, öyle ani olmuıtu ki, kilblnde 
hiçbir iz bırakmadan btr anda 
ıüzülüp gitmiıtl ••• Zarfı açmıı, 
me;;:tubun titrek çizgilerini kalbi 
çarpmadan okumuttu. O diyordu 
ki: 

- .. Cevat, ben burada her 
aktam blrleıtlifmlz ıöiüdGn ıerln 
gölgeıfnde ıenl düıüniiyor, q aön
mlyen akoamın habraamda çır
pınan valtlerl duyuyorum.... vel. 
baı ...• 

Genç adam a(ilüyor. Hanat 
valtler? 

Cevta hatırlıyor .•• O, o akfalll 
aenç kızı göfıüne çekmif, aaçla
nnı olqam11, gözlert•ID ıiyah 
derlnliklertne bakaru : 

- .. Nedl, ıenl 1C•eceihn ,, 
demiftl •••• Bu valt delil mi? 

Her genç erkelin her ıenç 
kıza ıöylediğl, asırlardan beri 
deiğımlyen sözler defli mi? •••• 

O esnada telfon setini ltitt. 
Koıup açb. Şimdi JÜZÜ güliiyor, 

l'özlerl parlıyor... Kalbi 
du ... Genç ve fettan bir 
dilberi onu çagırıyordu •••• : 

- .. Bu gice 1enl m 
.. Muzik Hol,, de bekliyorall 
km adam diyordu • 

Onun arzusunu yertne 
memek Cevat için ne müı 
Kabul etti, ve o gece, Vt 
dilberin yeıil ıözlert, mat 
endamı karşı11nda (Ştrauııe) 
valslerini dinledi. Onunla 
kalmak, pmpanyanın bat 
dürGcü aoğuklufunu yutalllı 
tum, aıabın alevini teıkln 
ede içmek. . . • f(i2el tOrk 
sarboı efmfftl. 

Hele yeni aevgtltılnln 
ıeıf yle telaffuz edilen 
kapılmamak ne g(iç ıeydi ••• 
ve canlı gökıOne, Cevat, 
ve dumanlanan batlDI k 
Kollannı, onun ince heltne 
ve damarlannda cevelln 
lnuhterla kanınm alevini akı 

- Manya, Martya, 
benim aılmnan ••••• 

Kameryenln, lot ........ 
lan albnda dalıın, geçen 
ların hayallerini kovalama 
gibi ıözlerini kapamıı, 
Necil • • • KnçOk kal'deıı 
lekem aeılle UJaam. G 
ltlldadf .1'ebebın .azlertnl, 
... ... 'tltlyonlu. 

ablacığım . • • Neclen ~
zunıun? 

ICardewtnı Fltine 
Onun, 1emalar kadar taf, 
güzlertne bakarak, yavaf, 
kekeledi: 

- Malmm 1lefihm, ... 
lıyonun Şebab eledi. 

0, OD licJ 1&f1DID .litid 
clile, arı batmı aalladı: 

- Malmmeun abla, 
neiali. atiamıfllll. Bana ıdeıırs
liylesene, neden b6Jle ~-
ıun ? .•. 

Genç luz, .uzun UUD içlDi 
ti. Dertletmek ••• late onUll 
lerdeabert, 6zledllf yeaine 
teli. Fakat kJmle ? ••• ,_. Bu, 
yapnd•kl küçük çoc:'lkı. 
Oh, ••. heyhat .•• onİın .. 
pli, örtülü idi. Onu 
bilmeılni !ıtemezcli. ve 11 
cekti. 

Bua«n, ondan haber 
üç ay oluyordu. Unutul 
biliyordu. Kaderine balh, 
ttna boynunu ifmlf, kimaj 
kAyetetmlyordu.Şebabte 

- Mahzumun abla, 
Sen, Cevat atabe1tn 1ide'tl 
rlpleıUn., *-'kin atbl oba 
onun ~u seni b61l• 
keddt« ediyor ? • • Cevat, 
mk akrabalanndaadı. 
IEüçOldGğGnden beri prmUlll' 
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tup aldı, ne bir fey •.. İnkiıarın · k k l k k 1 C odasında, pencerenin inünde, mıyen a tamı hatırlamıyormu- yor.. aranı ta i i gö ge.. evat 
acuını mahzun kalbine indirerek sun'?...... ilerlemif, genç kızın, piyanonun derin göz yaılarile Allaha yalva· DIKÔY lsKELE OZERINDEK 

LOKANTA, GAZİNO mes'ut olınaia çalııtı. O, artık Genç kız, mazıyı hatırlamak tüıları üzerinde titriyen ince el- rıyordu. Arkasından dadm onu 
yirmi yaıının ıiir ve hulyalı sene- ister gibi bir müddet düıündü. lerini yakalamıı göğsünde sıkıyor- kaldırarak : ve 

sinde, gün görmüı bir kadın gibi, Sonra likaydane beııını dxndu-re- d Necla yavrum dedi, hasta ır u u... Necla, diyor Aılumıza hür-
bedbtn, lcmktı. Cevadı hatırla- rek: met et, geçen günlerin hatırala- ağırlafh, seni sayıklıyor ... Genç 

DANS SALONU 

mıyor, onu annıyordu. Dalgın - Hayır, hiç bir ıey, hiç bi:r rım canlandır. Beni inkitıarın kız biran yerinde sendeledi, son-
baıında bir ıey varıa, 0 da inki- hatıra beni meıgul etmiyor, Ce- ıstırabın , pençesinda~ kurtar... ra fırladı, siyah bir tüle sanla-

Hergün müzik, dans, eilence 

Cun1a günleri ayrıca 
variyete nun1araları 

Hergün t Sden 24 ve cuma giln
leri 19 dan 24 

ıar ve kederi idi. O kad&r. yat, dedi. Genç adamın karan- bana yeniden saadet hayat ver. rak doğru Cevadın odasına koı-
Bir akıam Şebep, deli gibi lık gözlerinden, nihayets~z damla Necla ellerini çekti. Mehtap- tu, güzel adam, yatağmda yarı 

koıarak geldi ve dedi ki: lar belirdi. İtıtirhamkarane kol- la parlayan, bu güzel, siyah başa mütemail, kekeliyor : 
- Abla, ıtmdi Cevat aiabe- larını uzattı., : ğözlerini yumdu ve bütün kuvve- - Neçla yavrum, neredesin 

Ylınden mektup aldık, Geliyor- Necla. dedi,. Atkımızı. o sön- tini toplıyarak: diye inliyordu.... ,~~.r~"'e.;...,~ev:"'oiS"~ı:..:~~ ~ 
mu,.. . mlyen akıamı unuttun mu? H h H Necla, odadakileri kogu" . Has- t'l,. Romanımız - ey at Cevat ... dedi. er • 

Bu havadis onu ıevindlrmedl. Neclinan kalbi derin derin çarp ıey artık ölmüıtür. ve sen artık tanın yanına gitti. Ellerini avuç- :' - ~ 
Bll&kiı ... omuzlannı ıalladı ve tı, yüzü ıarardı, simasının deği- benim bir kardeıimden baıka bir larına aldı. Dudaklarını alnına .. ~ "ALİ SUA ''İ,, hadisesi ~ 
lilc:aydane Pekala dedi. Unutul- tikllğlnl belli etmemek için,birdalı fey değilsin dedi. kondurdu. Bu t~mas, bu ncv:-..ı:iş, :. ıs; ~ 
lllUf bir aık •.• ve onun ıllik ha- ıiper alarak, hızlı, hızlı bir nefes- Cevat baıını, onun dizlerine onun daha sönmemiş gözlerini ~~~ l\ arilerimiz tarihi f<'[riknmı:uı ~ 
tıraıı ... genç kızı atlatmadı bile. te cevap verdi : koymuı, bir çocuk gibi hıçkı- açtı. Karfısında duran bu kumral ~> lul.-ip eclrmctlildrri kısmım e~ 

Pençereden baktı. Sokak ka- - Mazı dedi, daima nisyana rıyordu. kıza bir müddet baktı, Sonrn oT> u i:: nuubmurn ::<iarı tedarik ! 
Pi d b mahkümdur ... ve onun h t D b' d k k ' I l ·ı · I ıın en uzun oylu, tik bir erkek a ıra- ütün, diyordu düıün. Biri ı- ktm isine çe ere : ~ t'< " /1 ır er 
.,..rt d ları da bir ruyadan b' h • b -;1 

.\). .<· -•a yor u. Baıında, yüzünü ka- d b ' ır ayal- rimizl nasıl seviyorduk ve blribi- Necla, ded;. Sen enim ya- .. 
Payan bir kaıket, elinde bir ba- en aıka bir fey değildir..... rimizi mes'ut etmek için naııl nımda, benim kollarimda.. .. . '· "QIRAGAN SARAYI 
vul vardı •.. genç kız, perdeleri 

1 
Artık aralarında her ıey bit- çırpınıyorduk... Geuç kızın gözlerinden yuvar - ~~ BASKI NI,, ve "ALI SJJA Vİ 

kapadı. Çekildi. Odaıının bir kö- m :u. Cevat · · · sevildiğini zan- Necla inledi. lanan iki biiyük damla ya~, Ceva- ,> Pc.ADlSESİ,, romanımız bir 
feıhide, tekrar kitaba daldı. A- :e erek, ümit ve emelin Peıinde Rica ederim, kalk Cevat de- dın yüzüne aktı. O, bu manzarayı, ~f haylı ilerlemit bulunıyor. Her 

radan uzun dakikalar geçti. Ka- t:::~b~u~lk~f Yaıamııtı! tinıdi bir di. Ben kimsenin ağlamasını is- hayretle seyrett; ... , . ve: ~: gün karilerim zden bir kıamı {i 

pııına vurulan muhteriz bir par- _ • sı tnmiı bütün h k'k temem. Ben aıı:.lattırmaia layık - Necla, ölüyorum . Son defa ~:~ gelerek baştan takip etmek iı-
k oirenerek · _ a 1 ati b ~ >' tedik\ ı· 1 

ma ' onu uyandırdı. Ku~fına nu tı P~rııan, munkesir kal- ir insan değilim. Bınim !çin bu ıöyle, Leni sc..-iyormusun?. ... ı·:ı erini söy ıyor ar. , 
yuvarlanan bol. uzun, kumral f · · • • · · kadar göz yaıı dökme. Aık, zan- Genç ltız, bir deli gib!, bütün ':> Bu meyanda tefrikamız için {i 

saçlarını kaldırarak·. Baıka konuımadılar Cevat netti"' b h' ktir k b derek ona b-utün J Anucl.oludan da mektup almnk-kalktı... .. gm u ıa Çabuk ıönece · 1uurunu ay e , ~ t 
Şfmdı gözleri açılnuf, btç te- Şimdi çektiğin bu udırabı sonra hakikati bütün kalbini inledi..... f ayız. Bundan dolayı tefrika-

laı göstermeden ayala kalkarak ti - D .. emek hersey, herıey bı't- lk Onun go-ğıü üzerinde hıçhırdı: ? mızın baı kısımlarını takip ~ 
1 N unutacaksın Cevat, haydi ka ... i} et k ı b 1 
çeri ılrene bakıyordu... eda ... dedi. C t kolları onun be- - me lstiyen ere aı angıcı 

D G Cevat el'an onun dizlerinde, - eva .... , ;} tb d ·· ; 
alıab siyah ıaçlan daima btr enç kız cevap vermedi D - sözünü kesti : l'ınde dudakları onun dudakla- ~ mi a kaamız~a bulun uiunu soy-

'hulya b - ı ll nuk - - d · 0 ' k .. 1 k b erne lsterız. 
gQI"- gt 1 bakan, iri goz er e Yuzun e dolaıan acı, muz- Unutmak ... seni unutmak..... r:nda, af a gu er en u ...... son j R takt 

-uat1•-, bu latif erkek Cevat tarlp tebessümu".. h · b d .. l · i d · omanımızı ayrı ayrı P 
mı idi? ..• btlmtyordu... Cevat k k Snnıilıa .Afcuısızr (Gas/Jrl'lısld) ~ rlle~ ve. eksikleri u unan &· 

.... o ... Necla. bunun bence imkanı ruyayıı e e iyen goz erın yum u. •J ed b l k ! 
' g~nç ızın her zaman- yo · · · belki ölünce belki mezar- " erım mektup 

Genç e k k h 1 d ki ki likayıt, mu·ıtehzi tebessüm- d ' •••ııt•••••••••ll••'Ha•••••••~ tZ> ıze ayrı ayrı . 
r e ayret e ura a- hamletti. une a ... fakat timdi hayır ... ilelebet , . 'I ç!} yazanıadığımı:ı.içinaflerınlrlca ! 

dı. Karıııında titremeden likay- seni •• Tı')1atro ve Sıneınala r •• ~:, ederiz. ..,.. d k d seveceğim, Seni son nefese , 
ane gillümılyen bu olpn güzel * a ar sev " 1 • • " Ek k ı h k Issız, sakin bir gece C eceginı ... Nec 8..... • r;ll••••••••••~•••••••••••••• ~ si roman arınız için er 
;za bakb. •• Sonra ne oldufunu - ğüd .. .. evat yerinden kalktı. Nasıl bir göl- ••• FERAH TİYATROSUNDA r;) gün 2 den 4 e kadar müracaat • 

btlmiyerek: &o ün arkasında durmuş, meb- ge gibi geldise, yin~ bir gölge pazar günü akşanıı :f memuru matbaamızdadır. 
- Necil, beni tanımadınmı? tabın serinliklerini seyred· ibi k i t f dan 
G 

zaktan b' ıyor, u- g çı ıp gitti. Genç kız karan- gahir Operet ara ın ..c~~~,..,,~ı.:,..·11.:.·:..:""~~~ı.:...:.ı....-
ene kız, kadınlığının bu-tu-n b lt ses .... hazin ··nıı·y lıkt Ut\liRULAR o· t b'bi i j ' en a on~n sesinin aksini bir mü- K ~' ıı a 1 

dica.zibeıi, bütün ııhrfyle .xu-lu"mse- r p yano sesi... ' l~ - EHl\'lE1~ KA"' MI'L 
to S k' ddet dinledi. sonra ne yaptığını n. usuz, ımsesiz ç"ll d y 0 er e, ya- ne Y,apacağıaı bilmeden ıezlon- t\ıırıcrı • eni Postane karımnda Velora 

- Sizi mi? dedi. Hiç tanımaz- vaı yavaı sızan su katreleri gibi gun üzerine Yuvarlandı. Sine nıa ve , , a 1 ıyete Han 13 - 14 
OUY1m C t " b Cevadın uğuldıyan k l kl , O ' eva aga ey u a arına sene etrafta dehıetli tifo 
u~· ben ıen1n?

0

~tabeyin? ~a:l~ damla akıyor ... O, buse- ıalğını vardı. Btr gün Cevat evi-
h ---~k ıu t · e ogru sürekleniyor •.• Şimdi o- ne halsiz olarak avdet etU. Ba-

akla J•'·'- ı u. Artık ona ne nlun pencerasl altmda onun ha- )C, d ~ b -..ıacak lu tının a151r •s•DI, kırgınlık hiıset-
ahaedeceku z.' ve •ı ndan Y ainf görmek için yan.'yor.... tiğini aöyliyerek yatağa yattı. iki 

onu unut • ten genç kızda d M11nılar' bu kumral ba•ı yal-
gülen bu ınuıtu. Ona likaydane ızlıyor. N l" k .. gün geçtı. Müthtı uöbetler için-

ıiyah ö 1 B b th •·· ec a afaıını iğmiı de kendini kaybetti. 
körpe vücutta 1 zer, u aüzel e avenin bedbin hınçkırıkları- Necla hergün baıının ucuna 
hatır ' geçen aıkın hanıı nı feryad ediyor s· h " b 1 k k d h 

aıı vard1'.ı Kalb d b .. · ıya goz e- ge ere onu o fa ı ... onu en le -
Yln kopt lu · in en bir ıe- ekleri dalğın kirpiklerinden irri likeli anlarında kollarında tuttu. 
hnu tlku lunu hlrıetU. Qocuklu- yaılar boıanıyor .... Kana kana b •t 111 bu az ı 1 Fakat heyhat .. · o, bunlardan 1-
aı il. ' il e tiirk kı- al l)'or .... Atık hicran ' . d d d 
ı.. _ r111ında bGt6n k ve yıne haberdi. Ara a sıra a açılan u-
11&tlliadı UYvetUe •ık .... O, bu kuvveti 
llkaJıt ve duydu ••. Ona uzanan perltan,,.,... 11 arasında dakları, Neclayı, maziyi, eıön-
ken: Pannaklan haflfce •akar- Birdenbire kapı 

1 
miyen akıaını sayıklıyordu. 

vanın cer açı •Yor, ha- Bir sabah· .... , fecir, dağların 

i·:·+<-< .. =crs·~~~BA~AA;+ ... I 
:;. SE~A1AY.ESI =. ~0,000,000 ingiliz lirası I 
... lstanbul açentelığı - Telefon: lsta!1bul 1948 1 
• · . T i C• Beyoğlu daıresı - . . e cfon Beyoğlu 1303 
..... Senedat ve poliça mukabılınde muayyen ve vadeli veya 
.ı. hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. 1 i• Türkiye ' cümhuriyetinin baılıca ıehfrlerine ve meaıallki 
.:ı... ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf 
~i• emirnameleri irsalatı. t ... ..~ ............ ~... ~~ 
• ..................... •.(+o....................... .. ••.••.• ~ ................................... .._.,.,... ..... . 

......... •""= ······"·---.~· 
N la N - ---~mumlan 16nd:t...r.._ k - - - k N li. - ec a, ekadar büyiiınn, ~ u. u a rasından gorunur en, ec --- · -· - - -- . - --

:~.kadar güzelleımtııın ... diyebtl- _ç __ ı R-.;.A.:..;G:;:,~ .!,.A~N~J~~s~· A~R~A~Y~ıw~~A~S~I~( ~E F R i K Ası; ALİ S'UA vı Hadisesi g Muharriri: AYHAN 

.. 

Aradan günler geçti. Birlbirl
ne ne bir tek ıöz söylediler' ve 
ne de biribirine maziyi hatırlattı
lar· Y ekdtferine yabancı iki uzak 
lnıan ııbı durdular. Necla .• mağ
rur' Bütün kadınlık azameti le 
karıııında parladı Cevat .. • ,. guna-
hının cezaıına boynunu 1~1 
matlilp... Necllnın aönmf yen a:: 
kını taflyordu. 

- Bir akıam çöken gölırelerln 
muphem lcarartııı alt·-..1-

&&1U&, genç 
kız, tesadüfen aötüdiin altında 
oturmuı, kitap okuyordu. Ufak 
bir çıtırtı, ıonra hafif bı 
k 1 kl r ıeı .••• 

u a arına çarptı. İlkönce tered-
dGt ettı. BelkUkulaklanna çarpan 
bu ıeı, rüzgarın geUrdifl seıti. 
Batını çevirdi 

Cevat .•. muhteriz, ürkek •.. 
karımnda duruyordu. Yavav,ya
vaı yaklaıtı. Onun yanına. çime
nlerin üzerine çöktü. Necla, dedi. 
benimle biraz ıörilımek iıtemez
mlıln 1 ..• 

Genç kız likayclane güldü. 

- Bu 16f(lt, bu ıakln ağaç 
Necil, ıana hiç bir feyler hatır
latmıyor m ? 

u · • • ve •en, onu göl-
ıelerlnde yatarken mazıyı' ıön-

• 
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ket bir kınııldanıı ör" 
kıymasınlar di k g urlerse za va Ilı melekhaslet efendi111tzE! 

- Y ye ederlenf yorum .. 
a. o.· hayret •. d f d 

değiliz. O k yıın i Şimdi Sultan Muıta a zamanın a 
anca Yetmı 

- lıte b d f •ene evvel olabilirdi. 
en e ıulta l "b ğ rayacafı n muradın sultan seUoıiP a u etine u -

zamandan k k ı 
herıeyi or uyorum. Vallah birader Abdülbam t 

Yapmaktan çektnnı 
Ki ~. 

eanu sözün .. k 
_ A l u eıer kesmez, kayıkçı seti itldildi. za arını nın 

E 
. Yanaııyo.uz. kuzguncu Uyoruz. 

ger kayık "h aa ge 
1 i i .. çı 1 tar etrnemiı olıayd Ali Süavi efendi diz-
er n n uzerind ı, 

K
.. e tuttugu Fanusu yakın ııtacaktı. Hakikat 
uzguncuga k ayı un 

kenc:lil ya laımıılardı. Sahi evlerdeki ıtıklar gittikçe 
erine yanaııyor ki 

ya aııyordu 
Alt Süavi ef di h · l 

F en emen bizi .. 1 deki kırm1%1 cam 1 

enerf yakarak b uzer n r 
eı tarafa sıçram t Kayık sahibi içinden 

acab b 11 ı. 
a u adam delimi oldu? D· rdu. Ali Süavi efendı fe-

nerle tıaret v elik ıyo . 

Ki 
. er ten ıonra ııığı söndürmüş, tekrar yerme, 

eantinln yanına d- .. .. 
onmuıtu. 

Kleanu Alı s- .. uavi ye durttü, yavaıça : 
- Bak hazret, kıyıdan çakmak çakıyor. Hasköylü ora

dadır. 

Diye fısıldadı, KleanU iyi seçmiıti. Cidden Kuzguncuk fı
keleıl üzerinde bir çakmak cakılıyordu. Ali Süavi eıendl de 
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Haydi yolcarıya çıkalım. Bizim hfzmetclye yardım edelim 

ondan sonra kayık ve .. 
- Arabanı demek tıliyor&unuz? 

yok efendim. Benim arabalarım klffdir. Arabahaında iki 

yük Arabanda var onları koıtururum! 
Stıa vi efendi kleantlyi daha ziyade dinlemefe lüzum görme-

mitti mahzenden çıkmııtı. Arkasından kleanu de yetlftl. Kle

antinin hizmekarına haber verdiler. Sadık Ufaiı alıp apfıya 
mahzene indiler. Sandıkları birer birer yukayıya çıkardılar 
Bu 11 de kolaylıkla bltmitıl. 

Artık kleanti ile aıağıya Beılktata inerek gece için bir ka

yık kiralamak kleanti çünkü kayık bulmak meıeleıl de ayrı bir 

itti· Beıiktaı civarınd~ki kayıklar hep ufak tefek zarif ıeylerdl 
asıl halledilmesi lazım!gelen mesele de bu idi, kayık bulmak 
meselesi. 

En doğru kabataı iskelesinden bir kayık tedArik edebilmek-

te :di Kleanti ile si'ıavi efendi ( Kabataı iıkeleıine gittiler, Bu 

iskelede büyükçe Pazar kayıkları filan vardı. Zaten ortahkta 

eyiden JyJye kararmııtı. Denizdekt gemilerin fenerleri sallanı-
ordu Ali ıt'.iavi efendi iskeleye yanaıık duran Pazar kayıkla· 

y b 1 • h"b' 1 d' rıodan lr nın ıa ı ıne sesıen ı: 

- Hey babalık dedi. Bizim kuzguncuga geçirecek birkaç 
ıenelik eşyamiz var. Ne iate:-ıin? 

Kayikçf aece vakti müıteri bulduğuna memnun olmut 
aevinmltti: 



YARIN 
• 

şen ve daima sıhhatıi gezenıer Bilecik rakısı içenıerdir 
gs9995g~••••••+(~>••••~••$•••• 

İ Serma!s~~~:~iyeİ~lmi~~!!~llirası İ 
{I i\1erkezi unnın1i : AN KAl~A 
~ ŞUBELER: 

• Ankara Adana AyvaJık 1 lstanbul l'rabzou Zonguldak 
! Bursa Balıkesir Kayseri 
; lzmir Ciin~son ~1er:-,İn 
• San1sun , Edreıuit 
'1) ilÜTÜN BANKI-\ MUı\ı\'\ELki'l Y.APiLIR '9 
l$§g§~~gŞ;g§§§Q:"·;:?.~'&;:s§ı~"s; ·~;~~~; .t>~•9.'§'§~ 

LEV AZiTVi VE i( iR -A~İYE 
~ViLJBA V AA~; 

Tütün ~nhisarı Urrıum ri1Cldür•ü
ğünden : 

13-1-9!l0 tarihinde kapah zarfla münakesaya konulan ııu kalem 
levazımı kırtasiye için verilen fiatlar haddi layıkte görülmediğinden 
22-1· 9il0 ÇAJ'famba giinü pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin 
yevmi mezkfırcle saat 1O,3 O da Gala tada mübayaat komisyonunda 
bulunmalar:ı. 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrah Paşa Hastahanesi Operatörü 

İstikJ<ll caddesinde Rus sefarethanesi karşısında 

Suriye hon No: 8. 
"' Trfrfon: [Jry : JrJJ.) 

-------.:-~~ .. t MÜKEMMEL BiR 
KASIK BACI 

J. ROUSSEL Kasık 
bata bOtilD tıp ale· 
miace azim taktirlere 
llUbar olmaıtur. Zir 
-U bu blf ile em-

' alJtt 99 rahab ta "Dme 
tide e4ilir. Baiıa !ku

aura ollrQ ladHldai Jemin için 

Yalnız Parlsteki 

~ 
Şutie91. Be~ancta TOae1 ftlC) .. 

danında k6'a utaza11nda ubJ.. 
maktadır. · 

Matazalllazı ziyaret •e yahut 
~~~. bildirmek suretiyle 
sıparfUlW PGata vasıtaıi]e icra 
ediniz. fiatJ.r: Adi bağ 4 TL. 
-çift bai 7 Tl.. Laka kunetli bağ 
8 TL çift bat 12 TL Lüks 
~~ kuvvetJi 10 n., çift bağ 

•• .. ~•••••5sa....as9Seır.•a. 1 KAPPEL . . -..... !l!lm 

.O Tamamile tekemmül etmi : 

• YAZI MAKlNASI 

: Fransa hükiimetfnfn dahi takdir ve 
• tercih ettigi maki na KAPPEL dır. 
~ Hafif, metin ve zarif - Her ciheti 1 teahhlt ve ' olunur, taksitle aablır. 
@) Türkiye yegine umumi acentesi 

• Y. Şinorkyan lstanbul Sadıkiye ban 31-33 Tel. S. 
-~~§9~~§g§~-~~~~~-~~~§9§~ 

Merlcezi: AMSTERDAM Sermayesi: l, 125,000,000 

ihtiyat a k çesi : 3,000'üOO 

lstanbul merkezi: Galata kara köy palasla. 

Seyri1 sefai'l 
Merkc?. acentaı;ı : 

Köprü başında: Reyo~iu 2 
Şube acanta:::ı : Mahıtıud 
hanı altında İstanbul 27 40 

Trabzon birinci post 
(CUMHURiYET) Vapuru • KAnunusanl pazartesi 12de 

lata'. rıhtımından hareketle 
bolu, Sam.un, Giresun, Tr 
zon, Rtze, Hopaya gidecek 

················•············· _.. ......................... ... • • 

dönüıte Pazar lskelenle R 
Sürmene, Trabzon, Ti 
Gire.un, Ordu, Ünye, Sam 
lnebolu. Zongoldala u 
rak gelecektir. 

i Hacı Arif zade 5 • • • • 
: İsmail Hakkı : • • • • 
: Tayyare biletleri ve : 
: uınum gazeteler bayii : • • 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletletlerl, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber : Çarıikapı N. 68 dükin : 
• • ii .. illlmm .... maı ...... .u~ımall' •••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraket gfinG y6k kabulohı 

İzmir-~1ersin sürat 
postası 

Romanın1zı kesiniz ve l<itap gibi katJCt c.hktan sonra okun1ayı unutmayınız 

(MAHMUT ŞEVKET P 
vapuru 21 Kanunsani Salı 12 
Galata rıhtımından harek 
Çarşamba sabahı lzmire ve 
şamı lzmirdcn hareketle (Aııtal 
Alaiye, Mersin)e gidecek 
dönüşte (Taşucu, Anamur Al 
iye, Antalya, Kuşada::;ı ve 
mir)e uğrıynrak gelecektir. 
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Vakit geçti ağam Amma senin hatırın için bir beyaz mecl

diyenl alırım. Yelken açar gideriz lıte hava da iyi. 

Cevabinı verdi. zaten etrafta uygun kayıkta yoktu hep bü

yük mavna ve saman kayığı gibi ıeyJer vardi. 

Ali SUavi efendi: - Ôyle ise pek ala. Biz etyayı geUrelim 

•en buradan bir yere ayrılma! 
Teklifinde bulundu. Bunun üzerine kayıkçı Ali Suavi efen

diden beı kurut pey istedi. Kleanti araya girerek dediki. 

- Babalık, biz sana neden pey verelim. Sen bize 
Yer: 

.Kleantt açık gözlük ediyordu. maksadı kayıkcıdan Para al
ınakonu Jylce bailamaklı· Böylo fakir adamlar için üçbeı kuru· 

tun bü1ük kıymeti olmak pek tabii idi. Gelgelelim kayıkçı 
bu teklife yanaımamııtı. 

Hall.ukt bertktlertn bekllyecek, vakit geçirecek zamanlar 
yoktu. Kayıkaya pey verip döndüler. Kleantinln evindeki sa

ndıldarc:lan yedi tanenninlki arabaya yüklediler· Doiı'u Kaba 

tap çelctller. KayıkÇt lakelede onları bekliyordu. 
Kleanttnın adamlan sandıkları kayıta yerleıtirdiler · Ka

yıkçı sandıkların ağarhlından içlerinde silah falan olduğnnu 
akbia bfle ıetirmemlı, fOphelenmemlıtt. O, kayıgı bekledilen 

1eylerfn bakır takımı filan gaip ıeyler oldufunu sanmııtı. 

iki arkadaı kayıga bindiler. Utaklar da birinin getirdiği 

kırmızı canlı bir Fanusu Ali Siiavi efendi dizinin üzerine al-
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nıııtı. Bunu ku:ıguncuk iskelesine yaklaıtıkları zaman yaka

cak Hasköylü tfacıya iıaret verecekti. 

Kayık az açıldıktan sonra kayıkçı ile arkadaıı yelken aç

tılar, aıagıya dogru kaymağa, akmaga baıladılar. Koca ka

yıkçı Dümene geçmitti · Artık üsküdarı tutacaklar, aradan 
(Kuzguncuga) çıkacaklardı. 

Ali Süavi efendi ile Kleanti son defa olarak 11kılıyorlardı. 
. Ya muhacir tfaıköye arkadaıları ile gelmekten caymıı ise .. 

lıte o zaman itler •arpa saracak, öte tarafta Ahmet Paıa ve 

kara Ahmet takımı da birfeyden haberleri olmadıfı için boı 
yere hareket edecekler' bir feye muvaffak olamadan mah

volup gideceklerdi• 

lıte ikisi de bunu dütünüyorlar, bundan ürküyorlardı. Ah 

bir defa kuzguncukta Haaköylüyü bulsalardı, bir enditeler : 

k.alnuyacaktı. 

Kleanu, yavaıça fısıldadı : 

Hazret , benim neı'em kaçıyor. Bir hlısı kablelvuku ba

na ıu itler de muvaffak olamıyacagımız zannını veriyor. sen 
ne derıin azizim ? 

- Ben mi? Benim emniyetim var. muhakkak muvaffak 
olacagız ! 

- Vallah bilmem birader. Allah Sultan Murat efendimizi 

esirgiye· lıte benim en büyük endiıem bubur. Sarayda Ab

dülhamidln pek çok adamları vardır. Bizim taraft&n bir hare-

Antalya post=1st 
(ANAFAlll'A) vapuru 19 kan 
sani pazar 1 O da Galata rıh 
mıııdan hareketle Lmıir, Küll 
Bodrum. Ro<lo:; , Fethiye,Fin 
Antalyaya gidecek ve döııll 
mei'.klır ıskPldcrlc birlikte 
yan, Mermcris, Sakız, Ça 
kale, GelUJOltı} a uğrıyarak ge 

cektir. 

, .................... ~ 
, SADIKZADE BIRAD 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNT A 

VE LUKS POSTASI 

İNÖNO 
vapuru Pa~ 

19 klnunusani ~.,,,# 
günü akıamı Sirkeci nb'!""'" t' 
dan hareketle (Zoquld~tl 
nebolu,Samsun,Ordu,UP~ 
resun Trabzon ve Rize ftlı.._-kdf 
rine azimet ve avdet ~-

Taf11t1At için Sirkec:tde' ~J!' 
det hanı albnda acell~~ 
müracaat. Telefon : Jtl• 


