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Sanayicilerin bugün Bir
likte büyük bir toplantısı 
var. Karadenizde yeniden şid 
detli bir fırtına başladı. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'uau MAHMUTı 

9 uncu ıene No. 2876 PAZAR 11 ŞUBAT 1934 

Yen; Fransız kabinesi işe 
başladı. Komünistler yeniden 
kanlı bir nümayiş yaptılar. 
1 ölü, 82 yaralı var. 

Tel: ( Müdür: 24318. Yu.ı iılerl müdürii ı 24319 
ldare 't'e Matbaa : 24310. 

Milliyet'in 9 uncu 
Yıldönümü Atinada Dün Resmi Bir Tebliğ Neşredildi 
çıı!!: gazetenin, teamül haricine 
•in dan, kendinden babaebne • 
\'ar~ a~c:ak senede bir defa cevaz 
ler· ~ · Gazetenin yıldönümü gün
•ının be ... Milliyet bugün dokuz yaliu; ;'lığından bu vesileden bi • 
•a~t .e ?tubterem okuyucularile 
lır. ını hır hasbübalde bulunacak 

MiU-riy ıyet, dokuz sene evvel, net· 
atına b J d - · • · deı·ı ata ı~ı zaman, ısmının 

nıilk et ettiği yolda yürüyeceğini1 
1 • le ve vatana hizmet maksadı
c:ıı.titar. ettiğini ve bu hizmeti de 
~.'.nın •taret ettiği yolda gördü
lirıu u Yazmı,tı.O zaman bir vaat ha 
•en 1· olan bu ifade, bugün dokuz 
sik~ :k ~.ir vakıadrr. Milliyet il~ 
Bü .~1 RUnden beri dokuz senedır 
le/iik Kurtarıcının naçiz bir ame
had've. Türk milletinin sadık bir 
ku ıını olmakla müftehirdir. Do • 
lelz ~enedir havadislerinde, maka
lıııe~_nde asla bu yoldan ayrılma • ,.,,. . 
tın~0kuz rene bir gazetenin baya
.ı\ıı a Uzun bir zaman değildir. 
ğıı ~ milletlerin hayatında oldu
~i, gazetelerin hayatında da 
lı~ ınesafesi senelerden ziyade 
y0 ·~~an itlerin mikyasile ölçülü
l'e;-1' Urkiyemiz on senelik cümhuri 
lııiil devrinde yüz senelik bir teka· 
tır. ve inkılap hayatı yaşamış
•i M On senenin dokuz sene
llüllı. illiyetin de hayatıdır. ö
•iıro:zde Milliyetin bir kollek
\>elJ,;· u Vardır. Dokuz sene ev
ha :r llüshalarla bugünkü nüs-
1:(1 asında bir mükayese yapılın
d~ ::ketelerin bu müddet zarfm
•ı l!eç. adar büyük tekamül :ıafha
~e e~rdiği görülüyor. Dokuz se • 
'1Üalıa~I, Arap harflerile çıkan ilk 
d~. 1' ek ı~ın Aııyai bir kıyafeti var
t~bıı.r\l tıık itibarile geri, havadis 
ır l'iiz~ ~yıftı. Bugün Avrupalı 

lllJı 'l'" ~ardır. Latin aslından alı
ll'aı-bin Ur11; harflerinin kabulile, 
lıaııtıa ~n ınütekamil dizme ve 
lı:ıeJıt hıJ:~•ıtalarından iatifade et • 

M anı h&ıd oldu. 

te ltı~nelerle beraber, müessese • 
"1atlı 0 

Jrn Çalıtma usulleri girdi. 
Q)dıı. B··a~ garplı çalı~~ ~ları 'e Ga ~t?n bunlar cümhurıyetin 
Q'ının eseridir. Cümhuriyet 
te ~ Ydı, daha belki de yüzler • 
t~ ne, Türk matbaacılığı ve Türk 
taı:~ec~liği. eski Asyai teklinde de 
liJ,;1 dıp gıdecekti.. Ancak Aayai
da. Gn ~ v_rupaldığa intikal yolun-
1'11 .~zının itaret ettiği hedefe doğ 
~e Yürürken, gazetelere çok ağır 
lii Sok e~e~i!e~i vazife teret
~ ıı etmı9tı. Mıllıyet uhdesine dil
"'ı~fbu vazifeyi yapmış olmakla 
~ lehirdir. 
\\· 

~J;j. gazetenin kıymeti yalnız 
.. ıl,.\i~ Vasıtaların tekamülünden 
0!Siiı,~e gösterdiği tekamül ile 
ll'ııı, ~ ı. Havadis itibarile zen • 
l;?ktalar 'n temiz olmalıdrr. Bu 
b ~ze diif etrafında söz söylemek 
lı~Ü a~ez. Bu hususta en iyi 

•hr, .M·ıı·calc gazete karileri vere
tak doğ1 1Yet temiz bil' gazete ola
~ftır na? '!'e temiz bir bayat ya-

ize 11.: ızım kanaat ve telakki
:a~ete ir~, temizlikten ayrılan bir 
~r. ~Çın aala hayat hakkı yok-
dır ~. ete bir hizm t .. . 
1 • ,,e bi e muesseıeaı-
~"ııin r tahsın, ne de bir müea-

d 
let O)dllı~nfaatine alet olamaz 
IJıt Ugu .. k • • • • 

baı.ı_ 't'e bu ·Wn arılerının itima
"""<lllı ka he matla beraber bayat 
~· Y der. 

ı..ı illiyet ... f' f ·ı . 
·ıt llıülı; • r-re ı, azı etı ve en yük 

~ı le lce af~tı. bu. temizlikte aradı
lııa lı ndı aılesı erki.nında d . u aı-
'-tıla l>renıiple hareket eden in • 
~İlle ~ hıtlduğu içindir ki milli ınu. 
la.y11il atka fikir ve telakkiler do • 
lııı~a~ kendi,iani sempatik bula • 
t~ "'e var 0 1aa bile temizliği mille
ti itilı a.~ana doğru yoldan hizme-
t a.rıJe b b · ~'illi er yerde er mubıtte 
4ttı lıı~e hususi bütün mahafilde 
lllara.'k a;:a•ile temiz Türk gazetesi 
bıa.ddi nınmıttır. Milliyet bunu 
deliller) "~. manevi bir çok 
cıı Yıl e gordüğü için dokuzun-
"'· •nı h k"k• 
• "t ile ~ 1 ı bir fabr ve gu. 
:1an •onr hı~~~ eder ve bun
"eıı a utün ·· ı · · ~"ı a.Yni e 

1
. gun ve sene erını 

, ıı'I işaret·ıne ın hadimi, hep o bü
'1111) ın naç' · b . 1 k 
•ada.nacağını ıbz. emır erı o ara 

eder. ır kere daha 

Ahmet ŞUKRU 
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i Balkan misakı nasıl imzalandı? 1 
1 Misak buna iştirak eden devletlerin diğerlerile ~ 
!I münasebetlerine halel vermiyecek olan sulh ~ 
!i ve emniyet noktasından mühim bir tarihi vesikadır .• !§ 

Vavurculuk tirketinde haoıl olan 
ihtilaf gittikçe derinleşmektedir. Per
ıembe günkü heyeti umumiyeden .ev
vel Sirkeciden 1 ı Bankasından 1 ktisat 
vekili Celal Beyefendiye gönderdikle
ri bir telgrafla ıirketin vaziyetini izah 
için kabul eclilmelerini rica eden mec• 
liai idare aza11ndan bir kısım, arzulan 
ne ise tahriren vekalete bildinneğe ve 
bir hafta sonra da Ankaraya davet edil· 
mitlerdir. 

Beyoğlu Postahanesi yem vaziyetinde tanınmıyac~k bir hale geldi. 
- Yazısı ıç ıahilemizde _ 

Iktısat Vekili 
An karada 

--

ANKARA, 10 ( A. A • ) - iz • 
mir bavaliai ile Bursa ve lstanhulda
ki tetkiklerini ikmal eden lkhaat Ve
kili Celil Beyefendi refakatindeki ze 
vatla birlikte bu sabah tehrimize av
det etmit ve istasyonda mebualar, 
müıtetarlar ve vekaletler erk&ru ile 
ali ikbsat meclisi aza1arı ve bankalar 
müdiranı tarafmdan istikbal edilmlt
tir. 

Piyango bugün 
Tayyare piyangosunun dördüncü 

ketidesine bugün saat 13,30 da üniver
site konferans salonunda bqlanacak • 
tır. Ketidenin en büyük ikramiyesi 25 
bin liradır. 

' •• • ' ' ; '" : '1 ~ 

Fransız kabinesi 
işe başladı 

Komünistler kanlı bir 
nümayiş daha yaptılar 

2 inci sahifede 

Son ihtilal hareketi mud ba,laJı, 
naınl bitti ? 

Resimlerile beraber 
5 inci ı1abifede 

Merasim <!snasında iki köıe ile hitabenin dinlenişi 

Gazi Hz.nin fotografileri 
Dün merasimle 

edildi ve 
Fırka salonuna 

merasim yapıldı 
talik 

Cümhuriyet Bayramının onuncu yıl 
dönümü münasebetile Gazi Hazretle· 
rinin Cümhuriyet Halk fırkaaı lıtan • 
bul Vilayet merkezine hediye buyur• 
dukları fotografının taliki, dün me • 
ramıile yapılmqtır. Rei&icümhur Haz 
retlerinin fotoğraflarının fırka idare 
heyeti reisliği odasına aıdmaaı mera
simine ıehrimizde bulunan bütün me
buslar vali ve belediye reid Muhit • 
tin Bey, hükiimet erkanı, fırka tetkl· 
l.ii.t reioleri ve azalan ve sair birçok 
zevat İ§tİrak etmiflerdir. Merasime 1 

aaat 16 da başlanını~tır. Fırka vilayet 
heyeti reisi Cevdet Kerim Bey, fotoğ· 
rafinin a&~lma.sınr Vetli v~ R•I ,•;..,,,. ,, .... 
i&i Muhittin Beye teklif etmiş, Muhit
tin Bey bu §erefJi vazifeyi memnuni
yetle kabul etmiştir. Muhittin Bey, 
Güzel bir çerçeve ile tezyin edilen 
lleiıicümhur Hazretlerinin fotoirafi • 
l erini mahıılli mah&usuna talik ettik • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Vali ııe Belediye Reisi Muhittin Bey 
Gezi Hz.. nin resimlerinin huıusi. 

mahalline lalik ediyorlar 

Berberler mektebi açıldı 
Bizde de berberlik ince zevklerimize 

göre mütekamil bir san'at oluyor 

Bir hanımm 11açİanJa yeni makinenin 
tecrübesi yapılıyor 

Berberler mektebinin üçüncü dev • 
resinin açılt§ı, Bursa aokağı~da 40 nu 
m::ıradaki cemiyet merkezınde aade 
merasimle dün &aat 13 te yapılmıttır. 
Bu münasebetle cemiyetin yeni reisi 
.. 'eznecilerde Yeni Turan perukirı 
luıtafa Sabri Bey kısa bir nutuk irat 

ederek hazır bulunanlara davete v.ii.
ki icabetlerinden dolayı teıekkür et• 

tikten sonra ezcümle demiıtir ki: 
"- Berberler mektebini iki sene 

evvel sabık idare heyetimiz tesis et • 
mişti. O zaman nedenoe mektep 3 • 4 
ay kadar devam ettikten sonra mu • 
vakkaten tatile uğradı. Yeni idare he 
yeti, mektebin bütün noksanlarını kı· 
ıa zamanda ikmale çalııtı ve iıte bu
&ün yeni devrenin açılıtını yapıyoruz. 
Birinci devre tedrisatına bu akıam 
baılanıyor.'' 

Muıtafa Sabri Bey, mektep heyeti 
tedrisiyesine kadm berberliği hakkın
da direktif verecek ve tedrisata ne • 
zaret edecek olan Viyanalı profesör 
M. Jül Helm'i takdim ederek &Özleri
ne §Öyle devam etmİ§tİr: 

"- Berberlik aanati, Avnıpada e•
kiden beri mütemadiyen yeni inkişaf· 
)ar arzetıniıtir. Bugün berberlik, en 
ince bir sanat haline gelmiştir. Bizde 
de bu sanat, 5 • 6 seneden beri te • 
rakkiye baılamı§ ve iftihar edilecek 
genç sanatkarlanmız yetişmiştir. Fa
kat aanatimizi gittikçe mütezayit bir 
inki§afa mazhar kılamk ve bu inkişa· 
falı memleketin her köşesine yaymak 
l.ii.zımdır. Bunun için de bir meılek 
me~~'.'bine ihtiyaç vardı. Şimdi biz, bu 
eksıgı tamamlıyoruz. Sanatimizin muh 
telif kısımlarmda, her gün yeni yeni 
uauller rneydana çıkarılıyor. Bunları 
bir anda olmamakla beraber, biz d .. 
tedricen tatbik ediyoruz. Bu terakki
yatı, bundan sonra bu mektepten ye
tişecek sanatkarlarla daha ıüratle tat
bik imkanını elde etrnif olacağız." 

Bundan sonra mektebin erkek ber
berliği muallimi Sirkecide Celepoğlu 

(Devamı 7 inci sahifede) 
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~~il:©lVÜ~lky 
Hayatı ve @o ü mü 

Bono reza1eti nasıl başladı? - Da!avere nasıl döner? -
Stavisky'ye zorluk yok - Değiştirilen Polis müdürünün 

rolü - Stavisky'nin Nazırlarla dostluğu ! ? 
Bayonne belediye bankasının 

yüz mi yon!arca franklık bonosu 
üzerinde Stavisky'nin yapbğı do -
landırıcılık ne olduğunu belki Pa
ris zabı!ası da henüz tamamile bil
miyor. 

Halbuki bu pek sade bir ,eydir. 
Bir heyeti vekile kararnamesi, 

beled:ye kredi bankaları menfaa -
tine bono ihracına müsaade etmiJ
ti. Bir nevi tahvilat mahiyetinde 
olan bu bonolara kar,ılık olarak 
alıp mukabil:nde para ikraz ede -
bilirdi. lşte Bayonne bankasının 
methur bonoları bunlardandı. Bu 
bono'ar çek defterleri tekEnde, 
koçanlı idi. İhtiyaç basıl oldukça 
çek do.durulur, albm banka mec-
1 i .. i idare reisi imza ederdi. 

Bayonne kredi bankasmm çek 
!erini oranın belediye reisi ve ay -
ni zamandı\ mebu~u olan Garat im 
zalardı. Çek ile koçanın birlettiği 
yerde bir mühür bulunurdu. Bu 
çeklerin muhteviyatı garanti edil
m 't olınak için kartılık'an mevcut 
olmak, yani verilen çekler her kaç 
frnnga baliğ oluyorsa o mikdarda 
mücevher ve esham bankaya ya -
tırılınış olmak lazımdı. 

Mesela benim paraya ihtiyacım 
var, yüzüğümü Emniyet Sandığına 
rehin ederek mukabilinde bir mik 
dar borç para a 1mak istiyorum. 
Bankanın muhammini yüzüğü gör 
dükten sonra: "Size bin frank ve
rilebilir." diyor. Bunun üzerine ben 
yüzüğümü bırakıyor ve yukarıda 
beyan olunan çeklerden bin frank 
lık bir tane alıyorum. "HükUmet 
ve belediye bankasının kefaleti al 
tında" olan bu çeki iskonto ejtİr -
meğe gidiyorum. Demek oluyor ki 
bu bin frangı ikraz eden de, iskon 
to eden de garantiye maliktir. 

(Stavisky) nin ro'ü bundan son 
ra başlıyor Şöyle ki: 

Stavisky Bayonne Bankasr bono 
!arından külliyetli mikdarda sah -
te bono yaptırıyor; bu bonoların 
altına, açık olarak, M. Garat imza 
etm:ştir. Ve bonolar Staviskynin 
dostu M. Tis eer nezdinde mah -
fuzdur. Stavisky bu bonoların üs
tüne htediği kıymeti koyuyor ve 
bt,nları ıigor!a tirket1 erine veri -
yor. Bonoların muhteviyatı dev -
let tarafından garanti edilmit 
farzolunduğuna göre Stavisky hun 
lan Sigorta tirketlerine ııatmakta 
güçlük çekmiyor. Bahusus yüzde 
30 iskontoya razı olduğundan bo -
nolara kapışılıyor. 

Diğer taraftan güzel Alexandrm 
siyasi mahafil ile kuvvetli müna -
sebetleri vardır. Dahiliye nezareti, 
belediye kredi bank.alan tarafm -
dan çıkarılan bonolar~ ~ğl~ -
ğını ve dev'etin garanbsmı haız ol 
duğunu ve bankalarla sigortaların 
bu bonoları satın almakla emni -
yetli bir pli.aman yapmıf olacakla 
rım her tarafa gönderdiği tamim -
!erle bi'dir:yor. Bunlart rıı.tm alma 
)arı için baruta ve sigortalar üze -
rinde bir r~vi tazyik yapıyor. Ar
tık kapısan kapı~: Bayonne 
bankası bonolarının banknottan 
farkı kalmamıstır. Banknotun kar 
~ılığı {altın) ihraç bankası olan 
Bank dö Fnms'ta mahfuzdur, dev 
lelin imza'! ve Bank dö Franı'm 
garantisi ile banknot mukabilinde 
nasıl ki devlete para ikraz edili -
yorsa Bavonne bankası bonolan 
için de böyle olınuttur. 

Halbuki Bayonne'da ihraç olu -
nan bonoların mikdan 150 milyon 
frank ise bunun hakiki karfdığı 30 
35 milyondan fazla değildi. 

Bankanın bazı ufak memurlan 
daha o vakit hükUınete ihbar et • 
mit!erdi. 

Pariıı adliyesinin maliye itleri. 
le muvazzaf olan tubesi o vakit 
bu itle metgul olmadı.Stavisky da 
ha o zaman tevk.'f edilecekti. Ne. 
den edilmedi?. 

Adliyenin resmi bir memuru bu 
mesele bakkmda Pariııli bir gaze
teye tu rözleri ıöylüyor: 

"Zabıta ve adliye Staviskynin 
harekatına nihayet vermek maksa 
dile bu adamı tevkif etmeği dü • 
tündü. Ve bunun için elinden gele 
ni yaptı. Bir taraftan polis miidü • 
rü umumisi bu gibi itlerde tecrii • 
be gönnüt memurlardan bir çoğu
nu benim emrime verdi, diğer ta
raftan hakimler bu metunı herifin 
kirli faa'iyetine nihayet vermek i
çin her türlü müzahereti göster -
diler. Bunların muvaffak olama -
maları kendi kabahatleri değildir. 
Benim de ~ık ıık kulağıma geldiği 
veçhile St:ıvisky ne zabıtadan ne 
de Adliyeden korkusu o1madığını, 
hüklımct makarnalı nezcJ'. :ıde ken 
.lisiai " • •~a Y""ifeajni deruhte 

etmit olan aon derece nüfuzlu in
sanlara güvenmekte bulunduğunu 
makamı tefahürde ve her yerde 
ıöyley:p dun~ordu. 

Netekim bundan yedi sene evvel 
Stavisky Pariste iki Borsa dmsa -
nndan - bu simsarların memurla
rından bazdarını elde etmek sure 
tile. on mryonluk tahvil çalarken 
cürmü methut halinde yakalanrp 
hapte bkılmqtr. Birkaç ay hapiste 
kaldıktan sonra günün birinde (lu 
tufkar bir tabip raporu) nun 98ha 
detile serbest bırakıldı ve Staviıky 
bu serbestlikten istifade ederek 
dolandırıcılığa daha genit mikyas 
ta tekrar batladı. 

Zabıta bu reza 'et kartısmda biç 
bir teY yapamadı, eli kolu bağlı, 
duruyordu. 

Namuslu, vicdanlı memurlar i -
ç!n bundan daha yeis verici ne ola 
bilir? 

Bari bu rezalet bir ders solsa, 
bari bundan ibret alarak esaslı bir 
temiz'eme ·ameliyesi yapılsa._ 
Çünkü, bu sefer halkın nefret ve 
İstikrabı a•mıt taşmıftır." 

1,te o adliye memuru, Stavisky 
iti için bunları söylüyordu. 

Bu sözler tamamile doğrudur. 
Burada hayret olunacak bir nok 

ta görüyoruz: Adliyenin maliye it 
lerile uğra~ tubesi bir çok po • 
liı'ere, delekelere, vesaite malik -
tir. Stavisky hakkında b!rçok ra -
porlar verildiği de malumdur. Na
sıl oldu da zabıta ve Adliye tetki
latı bu raporlardan haberdar ola
madı? Nasıl oldu da buaar Paris 
müddeiumumisinden, hat müdde -
iumuminin kulağına gitmedi? Mut 
laka bunlar da haberdar olınut -
!ardır, o halde? Neden adliye ken 
di tetkilabm, zabıta kendi vesaiti
ni harekete getirmedi? 

Polis müdürü umumisi M. Cbi -
app bu raporları 18.zımgelen ma • 
kamala "tebliğ" etrnif olduğunu 
teyit etmekle beraber far:zedelim 
ki bunlar meçhul kalmıftır. O hal 
de hangi harikulade kuvvet, han -
gi kuvvetli insanlardır ki bu rapor 
larm lazımgelen Adliye makama -
tına vasıl olmasına set çekmittir? 
Staviıkynin nazırlarla pbai müna 
sebatı? 

Bonoları imzalayan Bayonne 
mebusu ve belediye reisi Garat'nın 
avukatına sorulsa : "Müekkilim a
leyhinde biç b:r delil yok!" diyor. 
Ha'buki bonoları saklayan (Zis -
reir) nin avukatı aksi fikirdedir, 
onun mütaleasma göre Garat aley
hine b;rcok deliller vardır. 

O halde maznunların müvace -
hesinden çıkan tecrübeye baka -
lım. 

Bu müvacebe bir dram m•nza -
rası ar:zediyordu. 

Yüzyüze getirilen iki maznunun 
biri kendi memleketinde tanın -
mıt eski bir politikacı , ötekisi de 
güzel Alexandr'm bir memuru, 
fokat ayni zamanda bir doıtu, o -
nun telkini ile hareket eden bir a,
damıdır. 

(Bitmedi) 

Balk•" haberleri 

Bulgaristanda işsizlik 
SOFYA, ıo (Milliyet) - Bulgari .. 

tanda iısizlik son zamanlarda daha faz
la ıırlmıftır. Hükilmet bu meseleye bü
yük bir ehemmiyet atfebnektedir. Me
sele ayni zamanda it müdüriyetinde de 
tetkik edilmelıı.tedir. Yalanda. İfsizliğe 
kartı mücadele için hazırlanan bir p1ia 
vekiller heyetine arzedilecektir. 

Sofya - Atina telefonu 
SOFYA, ıo (Milliyet) - Yunani .. 

tanda banlann pek fena ye fırtmah 
gitmesi yüzünden, Sofya ile Atina -
sında telefon muh•t a eıi inkıtaa uira
mıftır. 

Tuna dondu 
SOFYA, ıo (Milliyet) - Totnı

kaııdan Galaaa kadar Tuna clonmuıtur. 
Galutan itibaren Tona büyük buz par
çalan ıürüklemekteclir • 

Eulgar kabinesinde legi~iklik m 
SOFYA, 10 (Milliyet) - Siyasi me

hafilde ~de değiıiklik olacağına 
ku..vetle ihtm.ı verilmektedir. Demok
ratlar ile Zasovoristler arasında anlat
ına için büyük bir temayül "nrdır. Çift
çiler ise Zqovoristlerin kabineye gir. 
melerine ıiddetle mwnaneet etmelr.te
clirler. 

· Amcrikada müthiş soğuk 
NEVYORK, ıo (A.A.} - Kutup

lara mahsus bir hava vardır. H.ı• a -
ret dereceıi sıfır altında yirm.İ altı san 
tiırrada düımü§tür. Şimal ve şark sa• 
hillerinde dokuz kİ§İ ölmiiJtür. Avru
pdan altın getiren Berengard vap:.ıru, 
aa.ıtlerce bekledikten sonra gelmit -
tir. Bu eınada buzkıranlar ve romCır .. 
körler buz tutmuı olan Hudson nelı • 
rini temizlemekle meıgul idiler. 
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HARİCİ HABERLER 
Bir Rus - Japon 
Harbi olursa 

__.,_ 

Bir dünya harbi olmama
sına imkan yok 

NEVYORK, 10 '(A.A.) - M. Sato 
buraya geld;. Verdiği beyanatta vazi. 
feainin büyük bir mes'uliyeti fakat ko
lay olduğunu söyledi ve dedi ki: 

- Japonya Sovyet Rusya ile harp et-
mek istemiyor ve Filipinlerde gözü 
yoktur. Bir Rus Japon harbi dünya har
bi olacaktır. Biz intihar ebnek istemi· 
yoruz. 

Japonlar bir Çin şehrini 
geri verdiler 

TIENÇIN. 10. A.A. - Mevsuk bir 
menbadan öğrenildiğ:ne e;öre 1933 yılı· 
mn ilk günlerinden beri Japon İ§gali al
tında bJ!unan Şan hay kuan tehri bu 
oabaiı Çin'e resmi surette iade edilmiı
tir. 

Çinli korsanlar 
DAlREN,10 A.A. - Dairen limanı

na dönen Chata Maru adlı balıkçı gemi· 
si kenı!.isinin ve ba§ka üç baLkçı gemi· 
hııin içi korsan dolu bet vapur tara
ffmdan taaruza uğradığ1D1 bilcfumiıtir. 

Port Arthurdeki Japon memurlan he
nüz limana dönmemiı olan üç balıkçı ge 
miaini aramak icin hemen üç Japon torpi 
to muhribi gönderilmesini İatemİflerdir. 

Dukanın katli hadisesi 
Romen mec isinde 

BOKREŞT, 10.A.A. Batvdöl M. Du
kanın kat'i hidiaeai dün alqam Rumen 
meclisi mebuoamnda mevı<uu bahıedile
rrk hüriv•tnerver nazırlarla, eski milli
yetçi • köylü nazırlar ...... mda fiddetli 
mu..aka,aıarı mücip olmuıtur. 

Bu münakataJanı sebep, suikaabn sa'k 
)erile bundan münbaiı mesuliyeılerin mü 
zakereye konmas:dır. 

Milliyetci - köylü Eırlaıımm reisi M. 
Mihalake,M.Dukarun katilini teılih eden 
hüriyetperverane siyaseti lakbih etmit
tir. 

Avusturyanın lngiltereyc 
verdiği dosya 

LONDRA, 10 .A.A. - Avusturya 
dosyası hariciye nezaretince hala tetkik 
olunmaktadır. 

Bununla beraber Röyter Ajansmm al. 
d ğı maliimata göre resmi mahlellerde 
büküm ıüren düıünce fudur : 

" Avusturya hükllmeti bu dosyaya 
menuu babı olan meseleyi milletler ce
miyetine göndermek ve anlatmak istedi
ğini bildirmittir. Milletler cemiyetine bu 
yolda bir müracaat yapılmCl\)'a kadar 
1 ngiliz hükumeti tarafından her hangi 
bir mütalaa ileri ıürülmeıini beklememek 
gerek olur. ,. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Haber 
alındığına göre lngilıere hiikfuneti 
Avusturya doayuı hakkında Paria ve 
Londra ile noktai nazar teati etmek • 
tedir. 

-
Goering Emniyet nazırı 

BERLIN, 10. A.A. - Milli ıoayalist 
mahafil, M. Goeringnin yakında Alınan· 
ya emniyet nazırı olacağım temin etmek
t~ir. ~nif!'~ bütün emniyet poli&le
n ile sıyuı polis nazırların emrine veri
lecektir. 

M. Roosevelt' e hücum 
VAŞiNGTON, 10. A. A.- Cümhuri

yet fırkasmm milli komitesi neırehnit 
olduğu bir kitapta M. RooseYelt'i nafia 
itleri rezaletinden meıul tutmakta Ye i
dari usullere riayet ebnediğini bildire
rek fevka.ide tiddetle kendisine hücüm 
ebnektedir, bir Amerika reisi cümhuru
nun §Ahsen ve bir muhalefet fırkası ta
rafından bu kadar ıiddetle hücuma uğra. 
..,..ı ilk defa olmaktadır. 

A:man milli amele bayramı 
BERLIN, 10. A. A. - Gelecek ma

yısta, Alman milli amele bayramı fev
kalade surette kutlulanacaktır. 

Bu münasebetle, alikadar nıakamat 
timdiden fabrikalara 30 milyon rozet i~ 
,_..ıaımttır. 

M. Eden'in seyahati 
. LONDRA, ıo. A.A. - M. Eden'in Pa 

na, Roma Ye Berlin ziyaretlerinden bah
seden I~ • gazeteler M. Edenin, 
~ız kabiııesa M. Doumergue'e itimat 
reyı vermeden &VYel lıa:-ekeWı kabil ola
mıyacağıru bldirmektedir. 

M. Azana siyasi hayattan 
çekiliyor 

MADRlT, ıo. A.A. - Haber almdı
ğına gönı yarm söyleyeceği nutukta M. 
Azana ıiyaıi faaliyet hayabndan çekile
ceğini bildirecektir. M. Azana hiç bir si
yasi. fırkaya ve hiçbir komita,.. ginniye
cektir. 

Sovyetler ve Macaristan 
BUDAPEŞTE, 10 (A.A.) - Kor 

bureau bildiriyor: Hariciye nazın M. 
~nya meclis. harici-!e komisyonunda 
""">:etlerle diploması münasebatmm ·
adeH.~pleri!'İ izah etmiıtir. ı 

ukü?'et bilhaaaa, harici siyaset sa-
hasına gıren mülihızalardan ""lh 
1 t z· mu em o D\U~ ur. ıra Macaristan çetin müca-

dele'.llnde bütün devletlerin doıtluiunu 
~aya mecburdur. Nazır diplomaıi 
munasebatm tekrar tesisi boltevizme 
karıı olan muhalefet hatb hareketinde 
hiç bir değitiklik ifade etuıediiini ilave 
eylemiıtir. 

M. Dollfuss 
Viyanaya döndü 

Kabineye riyaset etti, vila
yetlerin isteklerini dinliyor 

VIY ANA, 10 (A.A.) - Aıağı A
vusturya Heimwhren'leri diğer vila· 
yetler tarafından izhar edilen ve bu vİ· 
!ayetlerde otorite sahibi bir hükUınetin 
tesisine, sosyalist demokrat belediye 
memurlannm çıkarılmasına ye siyasi hr· 
kalann kaldınlmasma matuf vetalibata 
ittirak etmişlerdir. 

Şimdi Viyana Heimwehrenlerinin 
metalibatım bildirmeleri kalıyor. 

Budııpeıteden dönen baıvekil, kabi· 
neye riyaset etmif ve Tiol'ün metali
batı hakkında bazı şahsiyetlerle görüş· 
müıtür. Pazartesi günü diğer vilayet· 
terin metalibatıru tetkik edecektir. 

Fransadan munzam 
resim alınacak 

LONDRA, 10 .A.A. - Ticaret neza
retinin bir emirnamesine göre 13-2 den i 
tibaren F ransada imal ediJmjt bir kısmı 
mallardan kıymetlerinin yüzde yirmi
si nisbetinde munzam gümrük resmi a
lınacaktır. 

Almanyada yeni gazete 
çıkarılamıyacak 

BERLIN, 10. A.A. - Volff ajaııam
dan: Alman matbuat odası reisinin 
bir emirnamesi le yeni gazete veya 
mecmualann tesisi imkinsız]rğ· bu sene 
nin 9.JO tarihine kadar temdit edilmit
tir. Esbabı mücibell iıtisn.alar kabul edi 
lebilecektir. 

Lehistand '\ şiddetli 
bir fırhna 

VARŞOVA, 10 .A.A. - Evelki ge
ce bütün Polonyada tiddetli bir fırtına 
hüküm sürmüı bir çok zararlara sebep 
olmu§lur. 

Polezyada Kostar köyünd~ rüzgilrm 
ıiddeti ile fazb dönen bir yel deyinneni 
tutuımuıtur. Yangın köye sirayet etmit 
26 ev 38 çiflik binası yanmııtır. 

Çensto Şovs'da rüzgar bir kamyonu 
devirmiı kamyonun töferi ezilerek öl· 
müı birisi de yaralanmıştır. 

Amerikan bahriye bütçesi 
VASHINGTON, 10 .A.A. - Ayan, 

284 milyonluk bahriye bütçesini kabul 
etmiı Ye tetkiki için mC:m~sller meclisi· 
ne eöndenmıtir. 

Bir manastırda yangın 
BERUN, 10 (A.A.) - Volff A -

janamdan: Augsburg'dan bildiri iyor: 
:öen Jozef hemşireleri tarafından ida· 
re edilen malıil genç kızların bulun -
duğu Ursberg manaıtınrun bir k .. mı 
yanmıtfır. Tahkikat ne!icesinde mıılul 
krzlardan birinin yandıtJ anlaıılmıt -
tır. 

Ankara Halkevi 
Şubeler şimdiye kadar ne 

faaliyette bulundular? 
ANKARA, 10. A.A. - Halkevi ıube

lerinin dünkü toplantılannda bu ıubo
lerin faaliyeıılerine dair okunan raporlar
dan bir kısmının hul5.aası ıudur : 
1~ Kütüphane ve DC§riyat ıubesi : 

ıube faaliyetini yalnız kütüphane üzerin
de teksif etmiştir. Halkvi kütüphanesi· 
nin teenüsünden evvel kütüphaneye 
16224 kitap devredilrniı ve 23 nisan 933 
den bugiine kadar 650 kitap ıntm alın· 
mııtır. Resmi daireler, kütüphaneler.ce
miyetler ve müellifler tarafından da 
timdiye kadar bin kitap beliye edilmit
tir. Kütüphaneye 30 (Jiirkçe bir macar
ca, ür. fransızca olmak üzre 34 aylık ve 
haftaİık mecmua n 41 türkçe, bir Eran
ıızca, bir almanca. bir bulsarca olmak 
üzre 45 eünlük ve haftalık gazete eel· 
mektedir. Bundan bafk3 Ankarada ÇJ• 
kan - Çığır - mecmuasmdan her ay 
yüz adet &atın alarak bunlan halka ve 
talebeye parasız dağıbnaktadır. 

2.- Spor tubesi : 
Bir talimatname yapmı:ı, halkevinde 

bir jimnastik salonu vücuda getinnittir. 
3 - Temıil tubesi : Halkevinin ku

rulduğu günden bugüne kadar 43 tem• 
ıil verihniı ve bu temsilleri duhuliyesiz 
olarak 38 binden fazla halk ıeyrebnit
tr. 

4 - içtimai yardım fUbed : 
Vereme ve annelerin kız çoculdanna 

öğültlerine dair haz:ırlanıuı iki broıür 
tab ettirilmiı ve parasız daiıtılmqtır. 
31 Mayıs 933 tarihine kadar muhtelif 
mektep talebelerinden ı60 çocuğun İafe
leri temin edilmittir. Hilaliahmer eençlik 
teşkili.b merkez heyetiyle müıtereken 
933 senesi ikinciteırininden 3ı birinciki 
nun 933 tarihine kadar yardıma muh· 
taç l.lllebelere 4984 sandövç dağıtılnut
br. Muhtelif yerlerden eelen yarduna 
muhtaç talebeler için yirmi kiıilik bir 
yurt yiicuda getiriJmiıtir. 

Bunlardan batka, muhtelif bayır n 
yardım cemiyetleriyle yardıma cemiyet
leriyle yardıma muhtaç talebeler ve va
tanda§lara 912 kü'sür lira para yardım
nunda bulunulduğu eibi r.kir çocuklara 
dcherler verilmiıtlr. 

5 - Köycülük ıubeai : 
On köyde fenni arılıklar vücuda getir

mit 14 köyün verimsiz horozları yetiş
tirilınit, cins horc>zlarla ılei[iıtirilmiştir. 
Ziraatçilere köy muallimlerine ve diğer 
azalara faideli etütlar yaptırarak bir çok 
ncıriyatta bulunmuı kitaplar bastmnıı 
ayrıca sıhfıat kolu da köyler için sağlık 
çantalan yapmıı, şehit ve malii.1 kövlü 
ailelerinin ıehirdeki itlerini takip .,tJciı
tir. 

.. ,,.. ! . . .,._ ~- .. ~"'! - D 
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çıkarılması için 
Ankarada teşebbüsler yapılaca/, 
Uzümlü ekmek 

IZMJR, (Milliyet) - Vzümcüler birliği idare heyeti bugün borsa• 
da toplandı. Fiyatların dü,kün!üğü mesele-:i görüşüldü. Mevcut ıto • 
kun mevsim sonuna kadar ihracı imkansızlığı, fiyatların günden gi.ı • 
ne daha mütereddit vaziyet arzetmesi üzüm/erimizi hariç piyasalara 
sevkinden maada, istihlak piyasamızın da harekete getirilmesi icap et• 
tiji, binaenaleyh memlekette muavyen zamanlarda üzümlü ekmek çı • 
kanlmcuını ve bunun kanuni bir m üeyyedeye raptedilmesi için hükü. • 
metten temenniyatta bulunulmasına karar ver :idi. 

Bu hususta alakadar makamlar nezdinde teşebbüsatta bulunmak 
üzere perıembe günü bir heyet lstanbul tarihile Ankaraya gidecektir. 

İzmir yangınında ölenler 
Kast ihtimalleri 

IZMIR, 10 (Milliyet) - Dün sabahki yangında yaralanan şoför 
Fuat Efendi bugün ölmüştür. Fuat Efendinin cenazesi Şoförler Cemiye 
ti taraltndan ihtilal Üe kaldınlmıştır. 

Tirenin Salahattin köyü muhtan Mehmet Ef. nin de ankaz altında 
kalarak yandığı anlaşılmıştır. Yungında kasıt o!duğu ihtimalleri kav• 
vetleniyor. Adliyece tahkikata devam edilmektedir. 

Posta Telgraf U. Müdürlüğü 
ANKARA, 10 (A.A.) - Poata Telgraf ve Telefon Mmum Müdür 

lüğüne Devlet Şuraaı başkatibi Edip Cemal B. in tayini iili tmdika ar• 
zedilmiftir. 

Maden ihracatımız artıyor 
MUCLA, 10 ( A.A.) - Vilciye tin muhtelil mıntakalarında bulu • 

nan madenlerde aon aenelerde büyük inkifal vardır. Maden ihracatı• 
mu: günden güne artmaktadır. 1933 aenesi içinde vilayetin Fethiye, 
Köyceğiz, ve Marmaffıs kazalarından 3864 ton krom, 6559 ton zımpa
ra, 4200 ton manganiz ihraç edilmiftir. 934 ikincikanun ayı içinde ve 
Fethiye mıntakasından 11000 ton krom madeni ihraç edilmiftİr. 

Amerikada 22 kişi soğuktan öldü 
NEVYORK., 10 ( A.A.) - Fol orida ve Meluika körle%i aahülerl 

miütesna olmak üzere bütün Ame rikada rüzgarla karıfık olarak IW • 
küm süren soğuk dalgası 22 kifinin ölümüne aebep olmUftıır. Cod - Ca 
pe ve Aıısachuv11ettea açıklan11da 15 kadem uzunluğunda buz dağla• 
rı belirmiştir •• 

Yeni Fransız kabinesi dün 
vazifesine başladı 

Baş vekil bir beyanname neşretti 
Buna rağmen komünistler yeni bir kanlı arbede 

daha çıkardılar 1 ölü, 82 yaralı var 
PARlS, 10. A.A. - M. Doumergue 

dün saat ı 7,15 te ıu kabineyi tqkil et
miılir : 

Baıvekil, M, Doıimergue • nezaret al
mamıştır - devlet nazırları, M. Herriot 
ve M. Tardieu • nezaretleri yoktur. 

M. Barthou, hariciye, M. Cberon, adli· 
ye, Mareşal Petain, harbiye, M. Pietri, 
bahriye, M. Denain, hava. M. Jacquier, 
maliye ve bütçe, M. Sarraut, clahilye, 
M. Berthod, terbiye, M. Lamoureux, ti
caret, M. Mallarme, P. T. T., M. Queuil
le, ziraat, M. Flandin, ~ M. ~ 
quet, it, M. Bertrand, ticaret bahnye, 
M. Lava!, müıtemlekat, M. Marin, sih
bat ve beden terbiyesi, M. Rivollet, te
kaüt, 

Kabine teıekkülünden sonra M. Dou
merırue ile nazırlar yeni vazifelerinin 
başların_a gi.~tlerdir. Bugün saat 17 de 
bir kabıne içtimaı yapılacaktır. Kabine 
perıembe günü ayan ve mebuaan meclis
lerini huzuruna çıkacaktır. 

M. Doumergue akıam üzeri bir beyan
n.~ neıre~ ve bu l::eyıumame Pa
n&ıen h~ tarafına asılmııtır. Beyanna· 
me ıud ,-· ---ur ı -· ,,,. 

" Vatandatlar, bir mütareke, ıükiln Ye 
adalet hükfuneti tqkiline davet edildim. 
Bu hükUınet tqckkül ebniıtir. 

Onun namına, sizi de her türlü tabri
kattan vazgeçerek ve her feyden evel 
Fransa ile Cümhuriyelin menfaatini Üs· 
tün tutarak vazifenizi yapmağa davet e
diyorum." 

Kabine kombinezonu 
P ARiS,. 10. A.A. - Yeni kabine kom 

binezonunda parlamento haricinden dört 
kiti vardır: M. Doumergue, MarefB) Pe
tain, M. Demain ve M. Rivollet. Bu so
nuncu zat eski muharipleri temsil et• 
mektedir. 

Kabinede dört ayan azası vardır, iki
ıi sol demokrat, biri ıleı;nokral ittiba
dından ve biri müatakil, 

On iki de mebus vardır : 
Beşi radikal so•ya•ist, bir yeni soaya. 

liat, iki sol cümhuryetçi, bir merlceı< 
cümhuriyetçi, bir de cümhuriyet fede
rasyonundan. 

P ARfS, 10.A.A.- Dün ak""° bir 
çok komünist alayları, Cümhuriye mey
danına doğru ilerlemiıler ve mühim bir 
polis kuvveti tarafından mubataza edi
len meydanda po!isl"': ~"""'!8 girmiı· 
ler oat 20.30 da bır bnıu takiben hücum
lar olmuıtur. 

Silahlar patlamıttır. Bir çok yaraL 
vardır. 300 tevkifat yapılmııtır. 

Kanlı bir nümayif daha 
PARIS, 10. A.A. - Poliderin hücüm

lan ~e .Püskü~lmiiJ olan bir kaç yüz 
komunıst ııerk ut.asyon.,_ girerek etra
fı kın!' dökmeğe batlarn·tlardır. 

Poliı kuvvetleri ile itfaiye derhal is
tasyona hareket ebniılerdir. 

ş,,,.k istasyonu allak bullak 
PARIS, 10. A.A. - Şark istasyonunu 

kurtarmak i,in yapılan Üç bücüm esna
sında iki polis ağır surette yaralanmııtır. 
T ezahürcillerden on kiti kadar yaralan· 
mııtır. Hücumlar çok tiddetli olınuıtur. 

"Belleville" e doğru çıkan tezahürcü
ler iki kiliseyi yakmağa tqebbüs etmiı
lerdi~. 

T azahürcülerin muhasara ettikleri o
nuncu belediye daireai derhal kurl.ard• 
mııtır. • nolı 

Dün aktam ıaat 22,30 da muhtelif . 
talarda kantıldıldar oldutu haber verı• 
liyordu. 

1 ölü, 91 ymalı 
PARlS, 10 .A.A. - Dünki niimeJ'İt;" 

ler arasmda zabita 800 kiti tevkif etınıf 
tirö. Polisten 32 yaralı vardır. Bun• 
lar meyanında yediai kurfunla ya• 
ralaımuıtır. Yaralan •iır olan bet pO" 
liı hastahaneye yabrılmııtır. Bunlaı'
dan biri vefat ebniotir. 

Gece saat yarımda haatabanelerd' 
tedavi edilen yaralılann adedi 97 yl 
bulınuıtur. Bunlardan yirmi ikiıi ya• 
tınlıruıtır. 

N ümayiıçilerin zayİabru teabit et< 
mek henüz mümkün olmamııtır. 

Ellisi ecnebi olmak üzere yakalant 
tevkifhaneye ııevkedilen 84 aıhıs, mıv 
telif suçlardan dolayi muhakeme J 
tına alınacaklardır. 

Dahiliye na:ı:ınnın beyanatı 
PARIS, 10 (A.A.) - Gece ,..

nsı M. Sarraut dahiliye nezaretüid• 
polia müdürünü kabul etmiştir. 

Dahiliye nazırı bu eörüımeden sal' 
ra gazetecilere ıu beyanatta bulUll'" 
muıtur : 

Bu gece bir ıürii k:ınpldıldar ol
muştur. Tezahiireüler bu arada sO' 
kaklarda ''barikat'' a benzer mani•• 
!ar yapmaya t9481>büs ebnitler ve ol• 
dukça silah atmıılardır. Dördü ol• 
dukça ağır, yirm.i kadar yaralı pol~~ 
vardır. Hareket ümidimizden daha •7' 
hir ıe~ilde yapılmqtır. Şu dakikıı~l 
lazahurat bibnİf gibidir. Y alruz "ı>P 
leville" e doğru çıkan birkaç ırrdP 
vardır. 

12,30 da cümhuriyet meydanı il• 
oraya çıkan bazı yollarda bulunan P" 
lis kuvvetleri kumen kaldınlmJJtd°' 
Bununla beraber her ihtimale karf' 
bazı polis ve atlı polisler oralarda l>I' 
rakılıruılardır. 

12,50 de yeni hiç bir hadise ol
madığı bilclirilmiıtir. 

Himayeietfalin yardır11• 
ANKARA, ıo (A.A.) - H~~ 

etfal cemiyeti umumi merkezi 27 ~ 
ci kanun 1934 tarihinden ı ıubat l 1• 
tarihine kadar 1223 çocuğa yardııd ~ 
miıtir. Bunlardan 254 basta çocuk.,,. 
kadrn umumi merkezin polikliklerl,,.. 
de ve dit muayenehanesinde mııare ıııl 
ve tedavi edilmiıtir. 360 çocuk u~f' 
merkezin banyolarından istifade e _,,,,
tir. Süt damlası kısmında da 102 ~ 
ğa 448 kilo bedava süt verilmiıtir- ıJıl' 

Y ardını için müracaat eden fl ti• 
ailelere çocuklardan 147 kişiYt; 1.1 fi' 
ra 27 kurut para yardım edilmıttır• Jıaf 
kir talebeler için açılan aıhanede'i. "" 
gün 145 talebeve sıcak öğle Y':'°e ~ ..... 
ı ilmi§tİr. Altı fakir çocuğa elbıse v 
rek giydirilmiıtir. • Jı>tl#' 

Umumi merkezin Keçörenc!ek~ 
kucağı müessesesindeki süt çocu ""t ~ 
bu müddet zarfında 286 kilo ıu 
""tı.İttir. 
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[fl:LEaJ 
Şoförlerin vaziyeti 

iıı.?azctcle.rin verdiği haberlere 
Ilı.iz~ .. laznn geline, belediye • 
larını 0 ııs foförlerinin evli olma
lilik rr.kotıııut. Bekarlık ve ev
iııııı . ~ ıınde birincilerden oldu
•öz J1j e~aeri bekarlık lehinde 
liliğiıı 'J :ınıt ol~ama rağmen ev
lnırtar ç t defa ınsanları beladan 
den dek ta. ol.duğunu söyleme • 

ŞEHİR 

Mc h eııdımı alamıyorum. 
"V· ' ur ınısr b·ı· · · "cin l saı ı ırsınız: 

0 aaı hanede evlıidü ayal. 
Derler E 1• d"' • . var,, 

lıııa ' · v a u ayal ınsanlan da-
ıııi,tir~~~uz ~~eketlerden menet
kararını b~n._ıçın belediyenin bu 
kı,lar1 uyuk bir tasvip ile al • 
tek b. ııı. Yalnız bunda da il ite • 
ti bu.:ı nokta var. Bu mecburiye
teşınil an ·~nra bütün fO• örlere 
för Ye ~::nelı. Bekar adamlara fO
olıır? .. '\, ~İ v~rmemeli. Bu nasıl 
•ar ki. a . ~ı efendim! Meslek 
•ark-'. bvlı!ik iyidir, bazıları da 
förıe:· ~~olması lazımdır. Şo
tııfta/ıd ey 1 olmaaı lazımgelen ıı • 
du~ ır. Bunun neden böyle ol • 
Bende: he.r . dü,ünen bulabilir. 
E:ı,.,rir ~ehi ııtemeye hacet yok!. 
tatbik ed.'I ~u karar da ciddiyetle 

1'" l •ın 1 

B.tırkiyed~ (N. ) 'klimi. 
ırka .. ıce ı 

l\aş k ç b&Un evvel (Milliyet) te 
&taf ,,"3a asından çekilmit bir tel
dirarı llrdı. Bu telgrafta "birçok 
liltlerj arın kar ve noğuktan titret • 
l'itıııi ~~ mevsimde bademlerin 
lıhyd tün evvel çiçeklendiği" ya
tiiıııiı\ Bundan ilham a1an bir ka
llıit: ana fU mektubu gönder • 

E:f,tıd' 4 ş ıııı, 
..... t • ubat t--'Ll· "M'll' tt " K ... ,...1t' ...-ın ı ı ıye e at 
d~ •ııe dair küçük bir fıkra oku 

[)ü ~~k ho,ııma gitti. 
t .. tundü k' T" k' d b 1 Ulcf ,. ııı ı, ur ıye e öy e 
lteıı,11~\ ıııutedil iklimli yerler var 
~'çitil a Kıt mevsiminin ora1arda 
~r ('~Üzere Franaadaki Kot 

h~ık ., Cote d'azur) misillü en mu-
ıt cd'•e Yakın bir iki muhit tes • 

\jllılefl C~e.z mi, ve yaşlı ve zayıf 
llıeıi i;.rın ııhrahatını temin ettiril 
'°aeı •. 111

• •caba bir iki asri otel, 
Ilı'? "' Ye ' k ı. il eleler inşa edilemez 

Ilı 1...ı.0"'da \Jİ h&.~ ve Buraada mükem • 
di)d~•itııdtıılıır ve oteller yapıldı, 
b'I 1 .,e l'·~kırüzel bir otel İnfll e -

1 .er, bıınıur vatandaşlar ve ecne
C\l~or\ar, lll"dan fükranla istifade 

deıı·alııız, kıt - . . d K 
ı;.., ·!Ziıı v B ... evsımın e, ara • 
b:'l<ların e alkanların tiddetli so 
b~r kıs a ıııaruz kaJan lstanbul ve 
!t Ilı~ Anadolu halkım, ııcak 

Sııı ,.,_ .. •tte bir iki ay barınması 1• _ 
1. ""Un • trae a;·ıp muhitler tedarik edi • 

JfÇok ıatifadeli o!ur. 
llıek ~ lene, kıt menimini geçir
~ı•ıra ere, bura~an Nise (Nice) 
~r •ar ve Y~anıstana giden aile
lıebi dır kı, bunlar paralarını ec 
Siitıkii tnbıııleketlere aarfediyorlar, 
lııı-. I urada barınacak yer bula-

'or ar 
le, ~tın ~daların havası daha mü 
t&. ~ değildir. Adalar her rüzga
~ıl~;ilhassa Karayele maruz kal t'I •n ve evlerin kısmı izamı 
~,J kıır,ı yapılmı4 olduğundan 

leol•• &. IQl:....U dah ' ı 1)
0 

s1.11Uar a ziyade his -

Jiil·~'):ı: -
,,. Urıe, r tlı~ahm münasip gö • 
... eJc • 'Yı "J' . d • 'f d ,.ter· il tnLZ en ıstı a e et-

IQı efendim. 

de ~8.tiillılı· B. K. 
~ dır. lJ~j mü~alea~ çok yerin 
,~ (!liiı) ikl~ın. kı; yakında bizde 

ıını ve hayab canlan • 

~S}(' ...,. .. FELEK 
1 'Urk ·k• ~ ıc"" musı ı eserleri 

•deh~ ~atuvarda b' 
t,tltiıc-•i ••ki T.. ır ~eret ı.e, se-

li •bııektedirurk muıiki eserlerini 
Ilı '>'•t • "•ilti leçen )•ti ••erleri .ve e.;rellö asra ait Türk 
ıı._,.~ ""'&aiıi :::.ı. taı~f ;.bniJtir. Bu he
'--t 16 "-1ka cöst:':.il:neı:"~ toplanan 
.. ..., ,S ta h • . uzere Yarın 
ti~ •t.ıv_,. t!'..fu; tiya!"<>•und.i kon. 
de •diltni . dan hır konıer ter
L·ı dcrı !tir. Bu alaturka " 
"l eme · aonser-
e-.,.1 •den Yı y~pa~ heyeti teş
<lir •rin en ıan ati.arlar c!erlenen 
I~ • 't "'11ı. mute~~ lanm geçecekle 
•t~ ~İİl'rii 1 

,;•erler konserine Nuri u:: B liı-. ' •tar Beyler de iıtirak ede. 

Ekonomi 

Tütün ihracı 
Limited şirketi 
Bazı tütün tacirlerinin 

temennileri tetkik edilecek 
Aldıiımız ma!Uınata nazaran teh· 

rimizdeki tütün tacirlerinden bir kıa
mı 1ktıaat vekaletine, bir kanunla in
hisarlar vekaletine teıkili için salahi
yet verilen tütün ihracı Liınited Şir -
keti hakkında bir müracaat yapmıı • 
!ardır. Bu müracaatta tirketin iktısa
diyatunız üzerine yapacağı tesirler 
hakkında bazı temenniyatta bulunul· 
duğu söylenmetkedir. Vekalet bu mü
racaatta ıirketin iktıaadiyatıımz üze
rine yapacağı tesirler hakkında bazı 
temenniyatta bulunulduğu söylenmek 
tedir. Vek.i.let bu mühim iti tetkik e~ 
mektedir. Bu huauıta ali.kadar iktı • 
.. di dairelerden de maliimat almmıt· 
tır. 

Almanyaya yumurta ihracatımız 
Berlin Ticaret mümeuiliıniz Al • 

manyaya olan yumurta ihracatmıızın 
mikdarını tezyit edebilmek için Al • 
man hükUıneti nezdinde tetebbüsat 
yapmatkadır. Ali.kadarlar bu teıeb • 
hüsün neticesini merakla beklemek _ 
tedirler • 

Çimento çuvalları 
Maliye vekaleti çimento aatıımda 

çi nto çuvallarının ne suretle mua.
meleye tabi tutulduğu ve dahili he -
aap edildiği hakkında Ticaret oda • 
undan ma!Uınat istemiştir. Oıla; · bu 
hususta teamül tesbit edecektir. 

Yumurtac•lar kongresi 
Bugün Samsunda toplanacak o • 

lan yumurtacılar kongresine lıtanhul 
Ticaret odası da mütahit aıfatile itti
rake karar vermittir. Odayı kongre • 
de temsil etmesi için odanın aahık ra
portörlerinden Hilmi Beye telgrafla 
talimat nrilmittir. 

Liman tarifesi 
Liman tarife komisyonu bugün De

niz Ticaret müdürlüğünde bir içtima 
yapacaktır. Bu içtimada yeni teshit e· 
dilen Liman tirketi tahmil, tahliye ve 
nakil Ücret tarifesinin aon tekli göz -
den geçirilecektir. Dün de Deniz Ti
caret müdürü Müfit Necdet Bey Ti
caret müdürü Muhıin Beyi ziyaret e
derek bu hususta görüşmüıtür. 

Yeni iki.sat ofisi 
Yeni iktısat ofisi teşkilatı hakkın

da yeni bir takun malitmat verilme~ 
tedir. lhr!'c.at ofisinin ıon defa yapıl .. 
mıt olan ıkı aylık muvakkat bütçe ve 
k!'drosu hu ay nihayetinde bitmekte
dır. Ayh~tından itibaren ofis faaliyete 
geçecektır. lstanhu1da ve lzınirde ku
rulacak ofislerin kadrosu ise dört ki· 
tilik olacaktır. Faik Kurtoğlu Bey bu 
itle mefgul olmak Üzere ıehrimizden 
tekrar Ankaraya gitmiştir. 

Beyoğlu postahanesinin 
yeni şekli 

latanbul Posta ve Te).,.,,.f başmÜ· 
dürt""··· ·· B -~gunun eyoğlu pastahanesine 
":"kldınden aonra Beyoğlu po:ııtahane
aın e yeni bazı t . t 
cüml 

ellaa Yapılmıtbr. Bu 
eden olarak po tah . 

tmd -~"-} s anerun alt ~a
a -.. ı sollu adi, taahh""tl"" , .• 

)j h • • k u u, ....... 
'ı ~ıc~. mde tup ve telgraf k'lbul ıri· 

te en vucu e getirilmi ti" M ·. 
• § r. ethalın 

karıısında, bınanın üst katı -·•-
cak 

. "" ,.....ı,.. 
yerın yanına abonelere __ L 

k 
.IU#UISUS pos-

ta utulan konulmut ve mektu 
mah b" ı> atma-

-r_a y ~us eki; de ~olap ye•le2tirilmit· 
tir ••• em ı't kaı e ea Beyoğlu ı>wtaha-
neıının a b, tanınmayacak .. k 
mel bir hale ırelmiıtir. mu cm-

1 k <> R S A 1 
(İf Baıık.uınclan alman cet ... Jdir) 

10 Şubat 1934 
Akıam Fiyatları 

fıtikrazlar Tahvilat 
lıti.raz.• dah:U 95,25 T. atlc:erİJ• 
1933 lıt:krau 98,50 Elektrik 
Sark D. y,.J1uı 2.60 Tram't'a7 
Unitürlr: 28 45 Tünel 

,. il 27.20 Rıhbm 
.. ili 27.90 Mümcaa:I 

CGmrülder a n 11 
Baidat t,75 ,. 111 

ESHAM " --
J ı BaDkaaı N •m• 10 Telefon ...... ~ 

' ,. ,. Hamiljne 10 Tı11rkoa r 
,,. " Müeı11aiı Çimento 

~ 

T ramTay 44.50 ittihat d .... 
A na.dolu Hiııe 25 Şark dey, 
s ir. Ha7riye 15 Balya 

9,75 

-.-
17.75 
51JO 
47,30 

47 

12 
!UO 
12.60 

17.70 
l.6Ci 
1.55 

Osta 
tı /\..._?cıya kadar elektrik 

&., ~olu Yaka • 
h•ıı .. •t..ııct)' ka aında, elektrik tesisa-

R eji .f,45 Sark m. ea.. z.ııs 

ÇEK FIATLARJ 

~tl •ı l\ıalıa~ dar uzatılmııtır. Fakat 
ti~'•tır 1e aralarında takıimat ya-

l~tıik lkhahara kadar bütün hu 
alını! olacaktır. 

.......__ ıtız,ak hıılrıerıar 1 
ı.,~ bir ka .. 
l,k it •lrıniyç guııdenberi rahatsız bu • 

:•
1
1t diin ~t ~iid_ürii Fehmi Bey iyi. 

Jiii.. ~i. nu &% e11ne gelmittir. 
~-.~• tayin ~lka.11 tapu ıicil müdür
'•'ı'0 birine,· e 1 ınıı olan tapu ve ka-
" ~ 1 h ••ıuf üf' • ı ~ '"'lrıet b m ~ttıılerinden Ka-
tir, ;da ttıahall~Y teb~ize gelmiştir. 
lii .., •pu Ve kada memurıyetine gidecek
/\taı-, <!ntu•in ve 1 stro umum müdürlü
t..ııı. hey ba . ha:"m müdürii Celal 

uı_ ıtelnıi "',t. •tlerın tetkiki için 11• 
ır. 

p •riı 12,03 ı Prağ L ondra 
N Ü y orlr: 

645 Viya"-

M ilaino 
78 Madr it 

A ı:n-. 
901•75 Berlin 

c ene•re 
82 82.66 Belıırat 

B rükael 
2 .43.37 Zloti 
340.06 

A mıterda.ı:t1 1.17.82 
Pengo 

Sof ya Biilr:reıt 
65.0ô.98 Moa.lır.o•a 

NUKUT (Satıt) 

K1111ıt -20 F. Franııa 167 
1 Dolar 127 

l Şilte • .Ay. 

1 lıterlin 645 
l Pe:ıuıta 

2 O Liret 1 Mark 

zo F. Bel~ilta 
118 1 Zeloti 

zo Drahmi 
113 20 Ley 

24 20 Dinar 
2 O 1. la.,İc;re 818 l C•rno•iı z o Le .. 24 
z 1 Kur. (;ok. 

l Altın 
118 1 Mecidi7e 

1 Flori" "3 Banknot 

16.07 
4.45.41 
5.84.23 
2.00.39 

35 03.12 
4.21.09 
3.87.32 

79.78.80 
10.87.50 

JC.aruı - 24 
18 
50 

24,-
20 

46.--.-
9.28 
0,34 
2.35 

llahkamalarııle Şirketlerde 

Kibrit fiatları Köprü cinayeti 
iki şahit maznunu teşhis 

edemediler 
Hükumetle ihtilaf mahke
meye intikal edecek mi? 

Anadolu ajan11 claktilolannclan Mat
?'azel Süzam köprü üz.erinde tabanca 
ile ~rarak öldürmekten ıuçlu Ajans 
telaız memuru Ali Fedai Beyin muha
kemesine dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiıtir. 

Dünkü muhakemede öldürülen Mel. 
Süzanın hemıiresi Rebeka hanımla 
vak!ayi görenlerden Merdane hamm ve 
hamal Musa efendi ıahit olarak dinlen· 
miılerdir. 

Rebeka Hanım hemıiresinin katlin
den evvel Fedai Beyle görüttüklerini, 
fakat vak'ayı müteakip ıörüşmediğini, 
hemıireıile de Ali Fedai Beyle olan 
münasebetinden dolayı bir müddet dar
gın durdııklannı, fakat aonra bıınıtık
lanru .Oylenut ve demittir ki: 

- Ali Fedai Bey gerek bemtireıne, 
ırerek arkadaıı Matmazel Orenyaya 
kenoisiru oıdureceğini söylemiştir. Vak'
adan ıekiz gün evvel Orenya hana hu
nu ıöyledi, hemıirem de orada idi. 

- Bir ıey yapamaz, hem hen ondan 
korkmam • Dedi. Sekiz ırün aonra da 
hu vak'a oldu. Hemşiremin altıncı no
ter Galip Bingöl Beyin huzurile noter· 
lik daireıinde Ali Fedaiden 3 bin lira
h_k bir senet almak istediğini ve note
rın bu ıekilde bir senet ta.nzim edi -
lemiyeceği cevabını verdiğini hilmiyo -
rum.,, 

Şahit Merdane Hanımla Muaa efen
di ise köprü üzerinde Matmazeli vu
ran adanu arkadan gördüklerini, hu a· 
~ timdi burada gördükleri Ali Fe
I aı Bey! benzemediğini, daha uzun boy· 
.::. oldugunu, aırtmda boz renkli ve da-

.. ;"'u!' etekli bir palto bulunduğunu 
ıoy emıtlerdir • Muhakeme Ajanı oda
cıl~ndan Şükrü ve Hasan efendilerin 
tahit olarak celbi için baıka gÜne hı
rakılmı§tır. 

Ortadan kayho'an defter 
Geçen aene bir vergi kaçakçılığı ol

muı, makarneci Siıveraka Biraderlere 
ait bu kaçakçılık tetkik edilirken hu j,. 

ıe ait defter ortadan kaybolmuıtu. 
Zabıtaca yapılan tahkikat ve tetki

kat neticeıinde de bu defterin para mu
kabilinde odacı Hasan tarafından orta
dan kaybedildiği anlatılmıı ve Hasan 
mahkemeye tevdi edilnıiıti. 

Yapılan muhakeme neticesinde def
terin odacı Hasan tarafından çalındı
ğına dair bir delil hulunamamıı, berae
tine lrarar verilmi•ti. 

Müddeiumumiİik bu karan temyiz 
etmiı, temyiz mahkemeıi de beraet ka
rarını bozmu§tur. Bunun üzerine dün 
muhakemeye yeni haıtan haşlanmııtır. 

Müddeiumı.mi temyizin bozma ka
r~na. uyulmasını İstemiı, maznun ve
kih Hdunet Bey İıe eski kararda 11rar 
edil~e~ini tal~p etmiıtir. Mahkemeye 
tc?1yızın nakzıne uyulmasına karar ver
~'' tahit celbi için muhakeme haıka 
gune hırakılmııtır. 

Neşriyat davaları 
S!a~iskinin intihar ebniı vaziyette 

resmı!'ı neırettiği için Akşam gazetesi 
aleyhine açılan davaya dün batlanmış
tır. 

Neır!yat müdürii Enis Tahsin Bey 
bu reınun altındaki yazının taıhih ha· 
tası ?.·.~~ .?'anlıı girdiğini, resmin al
tına ol~urul~ük~en ıonra,. cümlesi ya
zılacak iken (ıntihardan aonra) diye ya
zıldı~ını, . b.~. h~~- göze çarpınca derhal 
taıhih edıld!.gım. ıoyl~iştir. Muhakeme 
eVTakın muddeıumuını rnuavini tarafın .. 
dan mütaleası ve Enis Tahsin Beyin 
aahıkaaı olup olmadığnun aorulmaaı i _ 
çin perıembe gününe hırakılmı§tır. 

Bir kaç2kçılık davası 
Evinde bet kilo rakı bulunduğundan 

dolayı evvelce bir ay hapse "e 25 lfra 
para c:ezaaına mahkiim edilen Sofi Ha
nım. mahkUmiyet kararı temyİz nıalıke
meı0~arafından bozulmuıtur. 
la 1 un muhakemeye yeni haıtan bat-

nı mıf, müddeiumumi temyiz kararı
na uyulmaaııu, lnhi1Brlar _ .. ,1 .. YI ••. v~ıueu

u nıamaaıru ıatenuıtir. Muhak '1u 
husuıta karar tefhimi için ba b .. 
bırakılmııtır. 1 gune 

Kapıyı kurcalayan hırsız 
Hırsızlık makaadile bir ll"tce h' 

vin kal!mm kurcalamaktan ıuçlu ır ..,';;"1• 

kalı Sıreganın muhakemeıi birinci c 
za mahkemesinde İntaç edilnıittir. Sir; 
gamn cürmü sabit olduğu için 4 ay 
hapae, hapis cezasını ikmal ettikten 
ıo.nra da 4 ay müddetle emniyeti umu
mıye nezareti altında bulundurulmaya 
mahkiim olmuıtur. 

Kaptanın hatası görülemedi 
Boğaziçinde Yunan bandıralı Atlas 

vapuru ile E!eni. vapuru çarpışını§, bu 
çarpışma netıceaınde de bir adam öl • 
müştü. Çarpıımadıın ve ölümden mes'
ul görülen Atlas vapuru kaptanı Mihal 
lliya efendinin muhakemesr birinci ce
za mahkemesinde neticeleruniı, mumai
leyhin bu iıte hataaı olmadığı anlaııl • 
mış, beractine karar verilmiıtir. 

Adliye yangını davası 
Adliye yangınına sebebiyet vermek

ten suçlu Vestiyer Etem, kapıcı Ah • 
met, ıerhademe Mehmet ve mümeyyiz 
Tevfik Beyler hakkındaki tahkikat ile. 
mal edilmiştir. 

istintak hakimi Bedri Bey evrakı 
mütaleasını almak üzere müddeiumu 
mi muavini Arif Beye vemıiı Arif B. 
de suçlulardan Etem ile Ah0:edin · 
kanununun 283 üncü, serhademe .1 ~-. . d 2 ı e mu-
mcyyızın e 30 uncu madde! • 
hince muhakeme edilmek U2.. er mucı. 

ere aorıı tah-

Kibrit fiatlarmın inclirilmeıi hak· 
kında Maliye veki.eti ile kibrit ıirketi 
araımda başlanmıı olan müzakerata de
vam edilmektedir. Şirket müdürü M. 
King dün alqaınki trenle Ankaraya git
miıtir. 

Şirketle MııJiye vekilleti arasında 
kibrit fiatlanm tesbit hususunda el'an 
itilaf hasıl olmamııtır. Jl,1aJiye vekilleti 
kibrit fiatlanmn yetmiı paraya indirilme 
sinde ıarar etmektedir. Tenzilata Do
lann sukut niıbeti esas ittihaz edilmek-
tedir. Şirket kı'britin kutuıu yet• 
miı paraya indirildiği takdir-
de hunun maliyet fiatma te-
air edeceğini ve maliyet fiatında Do
lar eaaı ittihaz edilmediiinden yapı· 
lacak tenzilatla hu noktanın nazarı dik
kate alınmasını iıtemektedir. Bu ııe
beple tirket tenzilatın yirmi para olma· 
ıında ve kibritin iki kuru!& satılmasın· 
da ıarar etmektediı:. 

Maliye vekaleti ile ıirket araamda 
mevcut mukavelename mucibince fİr
keUe bükiimet araımda bir ihtilif zu· 
bur ettiği takdirde meıelenin Türk 
mahkemeleri tarafından halledileceği 
tasrih edilmi•tir. 

Tenzili.t ;:..eseleainde itilaf baaıl ol
madıı:~ takdirde tarafeynden birinin 
mahkemeye müracaat ebneai li.zım ge
lecektir. 

Belediyede 

Şehir-planı 

Raporların tercümelerine 
devam ediliyor 

Şehir plaru için raporlarını gönde
ren mimarlardan Mösyö Agache'm ve 
Herr Ergutz'ün raporunun tercümesi 
ikmal edilmittir• Lamber'in raporu ela 
bir kaç ııüne kadar ikmal edilecektir. 
Raporlar ıür'atle matbaada tabedilecek 
ve raporları tetk'ik eden jüri heyeti ikin· 
ci içtimaım yapacaktır. 

Turing kulübün raporu 
Otomobil ve otobüs kazalarının Ö

nüne geçilmek üzere Turing klüp be
lediyeye bir rapor göndererek bazı tav• 
ıiyelerde hulunmuıtu. Belediye bu ra• 
poru tetkik ebnektedir. Rapor, bele
diyede iyi bir tekilde karşılanmıştır. 
Belediye reis muavini Nuri Bev dün bu 
hususta demi!tir ki: 

- Turing klübün gönderdiği rapor 
tet!ıik ediliyor. Raporda muvafık gör
düğümüz noktalan tatbik edeceğiz. E
sasen hu mesele hakkında belediyenin 
tetkikatı ve bazı teıebbüsleri vardır.,, 

15 tanzifat amelesi 
Fatif belediye daiesi tanzifat amele

ainden on bet kİ§İniıı itlerini bırakhk· 
lan yazılmıştı. Belediye on beş tanzi
fat amelesine yol vermektenıe bir kom
bine"Zon bulmu~tur. Diğer amelenin ma
atlar I dan ikiter lira kesilmek suretile, 
hu amelenin de vazifelerine devamla
rı temin edilecektir. 

Halk evi 
Neşriyat şubesi komite 

kongresi de bugün .. 
Halkevi kütüphane ve neıriyat ıu· 

besi kongresi bugün aaat 17 de Halke
vi merkez binasında toplanacaktır. Kon· 
ırrede iki senelik faaliyet görüşülecek 
ve yeni komite intihabatı yapılacak
tır. Bütün ıube azasına davetiyeler 
gönderilmiştir. 

Kütüphane ve neıriyat ıubesi Hal
kevi tubeleri içinde en mühim olanlar. 
dan biridir. Kütüphaneler halk bilgiıi
nin ilerlemeıinde haılıca i.mildir. Her 
halk evi bulunan yer.:!> muhakkak bir 
kütüphane bir okuma odası tesis et· 
mek, evin birinci f8rllarındandır. Hal
kevi kütüphanesinin zenginleımesi için 
her giin mesai aarfedilmc.;.tedir. 

Bunun için de kitap, gazete, mec
mua, matbua ve fotoğraf koleksiyon· 
lan tedarik edilmektedir. Bu ıube, 
milli harsı besleyecek eserleri ziyade
leştirmek ve mümkün olduğu kadar 
her zümrede okuma zevkini uyandır
mak için mümkün ve münasip olan 
her tedbiri almaktadır. 

Bu ıuhe, fırkanın ayni zamanda Def• 
riyal iılerinin de yardnn.c111 olarak ça• 
lıtmaktadır. Telgraf, t~siz telgraf, rad
yo veya sair muhabere ve tenvir vasıta
lanndan istifade edilerek bu vasıtalarla 
ve bahuıus tamimlerle halk arasında 
yapılması iltizam olunan malumata ge
nit bir intiıar ıahası teminine gayret 
edilmektedir. 

Sıhhiye vekili rahatsız 
Sıhhiye vekili Refik Bey hafif grip

ten muztariptir. Vekil bey Tokatlıyan 
otelinde tedavi edilmektedir. Kendisi
ne acil sıhhat ve afiyet temenni ederiz. 

Ahırkapıdaki şamandra 
Deniz ticaret müdürlüğü ıon gün

lerde fazla fırtına.;,..., kopan Ahırkapı 
önündeki batmış gemiler Üzerindeki 
famandıranın yerine yenisini koyacak· 
tır. 

kikahn açılmasını İstemi,tir. 
Müddeiumumi muavininin hu talep· 

namesi ıuçlulara tebliğ edilıniı, suç • 
!ular da dün itiraznamelerini iıtintak 
hakimi Bedri Beye vennişle•dir. Bedri 
Beyin bu itiraznameleri tetkik ederek 
bur ~in bir karar vermesi ve evrakı mah· 
ke;,,eve t""di etmesi muhtemeldir. 

Maarifte 

Maarif Vekili 
Hikmet Bey 
Ay sonunda gelecek ve 
serbest dersler verecek 

Oniveraitedeki inkıli.p enıtitüsü bir 
martta tedrisata ha§layacaktır. Maarif 
vekili Hikmet Bey bu ay aonuna doğ
ru §dırim.ize gelecek ve burada hulun· 
duğu müddet zarfında, inkıli.p ensti
tüsünde de ders verecektir. 

l ari hf eserlerin listesi 
Maarif vekilleti, Maarif idaresine 

bir tamim göndererek, mıntaka dahi
liııdeki kıymetli ve tarihi eserlerin bir 
liıteainin hazırlanmaaını bilclinniıtir. 
Bu liste maarif veki.letine gönderile
cektir. Bu kıymetli eserlerin hüsnü mu· 
hafazası için daha ciddi tedbirler alına
caktır. 

Mekteplerde gençlik teşkilAtı 
Gençlik hlialiahmer tetkilatı umum 

reiai Sivas meh'uıu Rahmi Bey Anka
radan ıehrimize gelıni§tir. Rahmi Bey 
1 ıtanbul mekteplerinde yapılmakta o
lan gençlik hililiahmer teşkili.tını tet
kik ve teftit edecektir. Sivaı meb'uıu 
Rahmi Bey, hu maksatla yarın sabah 
saat onda Çapa kız muallim mektebini 
ziyaret ederek tedriı heyeti ile görüte
celrtir. Buradan aonra diğer mekteple
ri gezecektir. 

Gençlik hililiahmer tetkilitı büyii
ltülerek kuvvetlendirilecektir. 

Dişçi mektebi talehesi döndU 
Diıçi mektebi talebesinden 45 ki

ıüik bir kafile sömestr tatilini geçirmek 
üzere Atinaya gitmiılerdi. Talebe dün 
akflUD limanımıza dönmüılerdir. 

raırat• 

Maslak faciasının son kurbanı 
Dün bir gazete Maslak hadisesi 

esnasında yaralanan ve bili.hara has
tahaneye yatmla.n cami hademeıin -
den Ali Efendinin ölümünden bahse• 
diyordu. Dün bu huauıta Sıhhiye mÜ· 
dürü Ali Rıza Beyin ma!Uınatma mü
racaat ettik. Ali Rıza Bey dedi ki: 

- Bu haberi ben de okudum. Bu 
gibi neıriyat ile vekaletin ali.kadar o
lac:ağı tabiidir. Netekim Etfal hasta • 
hanesindeki hadiseyi de tetkik ede • 
rek tavzihi hakkında bir mektup p:Ön· 
dermiıti. Olen Ali Efendinin akraha
lanndan ıimdiye kadar hiç kimH mü 
racaat etmit değildir. 

Bekçiye hücum 
Betiktaıta Vitnezade hekçiıi Yu • 

auf mahallede dolatrrken Hüseyin, 
Ahmet, Faik ismindeki Üç kitiye te -
sadüf etmiı ve bunlardan fÜphe ede
rek üçünü de karakola götürmek iste 
mi, ise de, üçü de bekçinin üzerine 
hücum ettikleri aırada devriye memur 
lan tarafından görülmüı ve yakalan· 
mıılardır. 

lamba hırsızı 
Küçükpazarda Fliheçeşme cadde

sinde Osman Efendinin isticarmda hu 
luna.n Y enihandan birkaç defa elek • 
trik ampullerinin çalındığı görülmiif 
ve hunların kim tarafından çalındığı
nı anlamak için taraaauda haılanmıt
tır. Neticede dün ak§am ıahıkalılar • 
d~n A~et namm~a biri hana gel • 
mıı ve lambalan aokerken cürmü mef 
but halinde yakalanmııtır. 

Küfede kiremitler 
Osküdarda Ayazmada oturan Ah

met Feyzi Beye ait kiremitleri küfeci 
Şadan küfeye doldurmakta iken görül
müı ve yakalamnııtır. 

Alacak meselesinden 
Betiktll§ta Samaniskefesinde kah • 

veci Rahmi Efendinin yanında duran 
lranlı Ali Efendi polise müracaat e
derek bir alacak meselesinden dolayı 
ayni iskelede bulunan Hüseyin ve Meh 
met çavıq tarafından dövüldüğünü 
aöyıleıniftir. 

Vapurda ıııum 
Evvelki gün lzmirden vapura ıri • 

rerek lstanbula gelmekte olan polis 
komiserliğinden mütekait 70 y&§larm 
da Mustafa Efendi yolda vefat etmİf· 
tir. Yapılan muayı;~~ainde kalp aek • 
tesinden vefat ettıgı anlaıılmııtır. 

Vlllyatte 

Teftiş yapılıyor 

Maliye müfettişleri ne 
işlerle meşgul? 

Maliye müfettiıleri muhtelif iıler 
hakkında tetkikatta bulunmaktadır. Bu 
meyanda bir vergi meselesinden dolayı 
Beykozda bir ıirket ve alakadar memur
lar hakkındaki tahkikata devam etmek· 
tedir. 

Eyüp l-.ina tahakkuk memurluğunda· 
ki tahkikat ta bitmek üzeredir. 

Bundan başka maliyeye hİ• takım 
gizli vergi ihbarları yapılmakta iıe de 
tahkikat neticesinde hunlarm ekserisi -
nin asılaız olduğu anlatdmaktadır. 

Köy muhtarları pul satabilecek 
Köy muhtarlarmııı, köylüy! bir k<>: 

!aylık olmak üzere, pul aatahıleceklerı 
hakkındaki karar vilayete hildirilmiı ve 
köylere taminı olunmuıtur. 

Fidan dagıtılırası 
Büyükdere fmdalığından fidan da

ğıtılmaaına ziraat müdürliiğüncc hu a
yın on betinde nihayet verilecektir. 

Halkd kolaylık! 
Garip tesadüf. Geçen gün ak'am· 

cı imzasile yazan arkadaşımız nü
fus ve askerlik muamelelerinde te
&adüf edilen mü,külattan bahsedi
yordu. Ayni gün (Bir mütekait) 
imzasile ben de •u mektubu aldım: 

"Muteber gazetenizin 2 şubat 
tarihli nüshasında "lstanbul mali
yesinin verdiği mütekait ve eytam 
maatlan yoklama1arınm muhtarlık 
lar kalkhktan sonra ne tekilde 
yapılacağı tespit edilmittir. ':"okla· 
ma ilmühaberleri ya nahiye müdür· 
leri veya ayni mahalleden iki f&hit 
huzurunda ve imza.Jarile tanzim e
dilecek veya' ıt polis mevkileri ta
rafınd~n tahkikab yapılacaktır.,, 

Denıyor. Acaba bu kararı tesp"t 
eden zevat bunun tatbikindeki 
mütkülah nazarı itibare almadı
lar mı? 

Bir kere farzediniz ki benden;z 
altmıtlık bir tekaüdüm. Bu kara
ra tevfikan bittabi mmtakamdaki 
nahiye müdürünün nezdine gidece· 
ğim. Elimde bir maat cüzdanı Vat'

dır. Bu cüzdanın bir tarafın • 
da da cüzdanın sahibi olduğumu 
gösterir bir resim mevcutt .r. Faz
la olarak nüfus kağıdım da yedim 
dedir. Bizzat nahiye müdürünün 
huzurunda bulunmaklığım da ha
yatta olduğumu ispat eder. Şu va
ziyete kartı acaba mahallede mu
kim iki zatı ne ııfat'a ve ne kuv -
vetle nahiye merkezine kadar gö
türebileceğim. Bunlar bana ne diye 
tahadette bulunacaklar. Eğer res
ml bir dairede ücretle müstahtem 
isem o ciheti zaten mensup oldu
ğum daire tasdik etmit olacaktır. 
Benim yoklama ilmühaberim için 
istirahatini, i'ini terkedip nahiye 
merkezine gidecek kimseyi bula· 
mazsam vaziyetim ne olacak benin 
gibi bu vaziyete düşen mütekaidin 
ve eytam ne yapacaklar. Emin olu
nuz ki bu yüzden pek mütkül vazi
yete düşeceklerdir. 

Acaba buna daha sa1im bir çare 
bulunmaz mı? Vatanına se,..e'erce 
hizmet etmit olan mütekaidin ile 
bunların ailelerinin her suretle re
fah ve istirahatlerini arzu e -'e·eği 
nizden emin olduğum cihetle bu 
mektubumu takdim ediyorum. )::
rayı icabı reyinize muhavveldir e
fendim." 

Mütekaidinden: Hasan 

Bu muhterem kariin samimi ifa
desi fU kanaati veriyor ki bu gibi 
reami muamelelerde daha az kül
fetle halkın i'ini görmek imkanı 
vardır. Zaten fikrimce bir i•te yan 
lışlık, sahtekarlık olmasın diye 
ne kadar sık elenip dokunursa iş 
çığırından çıkar ve bilakis daha 
çok suiistimallere yol açar. Nüfus 
muameleleri, yoklama işleri bil
hassa yetim kızlar, dul kadınlar 
ve ömürlerini cephelerde veyahut 
vazife başlarında çürüten müteka. 
itler için pek zahmetli oluyor. Bu 
muameleleri sadele,tirmek ve hal
kı itinden, gücünden ayırıp günler 
ce kapı önlerinde beklemekten 
kurtarmak herhalde imkan dahilin 
dedir. Cümhuriyetin yüksek fazi
letlerini latan haJkm bu küçük nok 
talar üzerinde terbiyevi bir hare
ket beklemek hakkıdır. 

Burhan CAH/1 

Tapuda tayinler 
T apıo tapu müdürlüklerinde bazı 

teheddüller olmuıtur. Bu meyanda 
T rahz:?n ~pu .müdürü Münir Beye ta
P.u "!üfettiılennce görülen lüzum üze
nne ııten el çektirilmittir. yerine Bor
dur tapu müdürü T ahıin Bey ve Bur. 
dur tapu müdürlüğune de latanhul ka
dtaa•!"> taaarrudil • f azasından Tevfik Bey 
yın e mıstir 

'!'elördağ· ta~u müdürü Faiz Bey de 
nkalet emrine almmı •- M'"dür" k- I . §u•• u ve· 
~ e~m~ baıkatip Ni.znn Bey tayin e

dilmıttir. 
Balıkesir tapu müdürlüğüne lzmir 

~pu. ~üdürü Hüaamettin Bey tayin .,.. 
dilmiıtir • 

Kadastro heyetleri reisi Rüttü Bey 
alıvali sıhhiyeainden bahsederek istifa 
etmi! ve istifası tapu ve kadastro u
mum müdürlüğünce kabul edilerek Y<> 
rine lzmir kadastro reisi Faik Bey ta
yin edilmiıtir. 

Tapu kayıt kalemi mcmurlanndan 
olup 65 yaımı tecavüz ettiğinden do
layı tekaüde Sfl.v!ıedilen Mahmut Beyin 
yerine kayıt kaleminden ve 45 sene
den beri m~ür dairede çalıımıt olan 
Ahmet Cemil Bey ve Cemil Beyden in
hill eden kısma da Bedri ve Bedri Be
yin yerine de evv~lce kayıt kaleminden 
açıkta kalan Sahn Bey terfian ta . 
dilmiılerdir. yın "" 

1brahim Tali Bey 
lstanhul mebusu lbrahim Tali Bo• 

Ankaradan tehriınize gelmitıir. --Bir tavzih 
Dünkü nüshamızda "Dost Yunan 

cümhuriyetinin onuncu yılı,, havadisi 
ı~h~en Anadolu ajansının haberi iıniı 
gıhı çıkmıttır •. Bu haber gazetemize 
Ankara hususi muhabirimiz tarahndaıı: 
verilmiıtir. Tavzih ederiz. 
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tanioların vatanı KraJ:çesi Kralı 

' 
En meraklı meselelerden: alemler 

nasıl teşekkül etmiş? O GECE 

VIY ANA JARMILA NOVOTNA FRITZ SCHUL1 

FAKİR TALEBE 
insan bu 1 Neye merak etmiyor? 0-

oun bu merakıdır ki kendisini hayvanlı· 
ğm üstüne ç•karırnı, tabiate tasarruf da
vasına düşürmüı. Vakıa bu merakın ic .. 
barile çalıftığı feyler ve ketfettiği ka
nunların çoğu ona pek umumi faydalar 
temin etmiş ama. onun tetkiklerinin ve 
düıüncelerinin mühim. bir. kısmı ~a t~
mamen nazaridir ve hıç hır amelı neti· 
cesi yoktur. Mesela içinde bulunduğu
muz bu güneş m3nzumesi ile diğer a
lemler nereden ve nasıl çıkmıştır? Bu 
mesele için insanlar;n düşünmeğe başla
dıklan günden beri bu ane kadar zihin· 
ler ne çok yorulmuştur! Yalnız bu mu 
ya! Onları tartmak, ölçmek, ve biribir
lerine olan mesafelerini de hesap etmek 
l:.Zım. Gerçek, alimler ellerinde terazi 
ehna tarlar gibi güneıi de tartmıılar. 
iyi ama yüz kilo eksik veya fazla. Bun
dan insan için ameli ne fayda hasıl ola
cak? Orasını kestiremiyorum. Y alruz 
hesaplar, kitaplar ve gayet kaıT§ık mua· 
deleler! Bununla beraber, bu hesaplar 
ve muadeleler gayet kat'i ve sahih olıua
ıt, meıhur filozof Thaleı milattan 585 
sene evvel 28 mayısta vukua gelen kü
ıufu külliyi vukuundan evvel dakikası 
dakikasına nasıl hesap edip haber vere
bilirdi? Fakat negarip ıey ki bu namdar 
hakim dünyayı ıu üzerinde oturmuı müs
tevi bir kura ıeklinde farzediyordu. Dün· 
yanın ne biçim bir ıey olduğunu dosdoğ
ru tayin etmek için ne uzun zamanlar 
geçmiıtir. Hele bu günef hazretleri ak
şam üstü deniz dalgalan içine dalıp göz
den kayboluyor. Fakau yerin o tarafın
da bir yarık, bir yol olmasa, güneı erte· 
si sabah gene §arktan nasıl doğabilirdi? 

Filozoflardan Anaximen Thales'in fik
rini kabul ebnemiı, dünyanın müstevi 
bir tepsi değil, bir sütun veya üstüvane 
gibi olduğunu farzeyleıniıti. Fakat -bu 
üstüvanenin sabit bir muvazene temin 
etmesi için irtifaından pek büyük bir 
kutra m•Jik olması icap ettiğini düıün
ınüştü. Üçün bire niıbeti bu hususta 
matlup olan ıartı temin edebilirdi. Fakat 
bu defa ela, böyle bir dümbeleğe benziye
cek olan yerin hala "botluk,, içinde mu· 
allak nasıl durabileceğini izah etmek la· 
zımgeliyordu. Anaximen buna da ken
dince bir ıey uydurmuıtu. Her halde 
Anaximender yerin albnda bir yar;k o
lup günetin gece oradan geçerek şarktan 
doğduğuna inanmamışb. Thales'in, A
naximender'in ve diğer filozofların ra
satlanna, dü,üncel~rine, son zamanlar
da ( 1610 senelerine doğru) icat olunan 
teleskopların yardnnile yapılan gayet mü 
him rasatlar da ilave olunduğu ve fikir 
denilen düıünce kartalı ucubucağı bu
lunınıyan derinlikler içinde uçtuğu hal
de ne netice hasıl oldu? Ve ne bilindi? 
Acaba bu alemin bacmen nihayeti yok 
mu? Y okaa b!r hududu var mı? Hududu 
varsa öbür tarafı nedir? Bizim eski bo
ca ar onun öbür tarafı için bir tabir uy
durmuşlar: La hala ve la mela. Yani ne 
d?lu ~e boı demi~!er. Fakat bu, meıele
yı ha.letmek değil daha karıftmnaktlr. 
Ne dolu ne bo1, ne manayıifade eder? Za
manımız hey'etşinaslarından Flaınmari
on umum için yazdığı Aıtronomie'sinde 
§Öyle diyor: 

"Göklerin nihayetinde yeni yıldızlar 
yanıp parlıyorlar. Onlara doğru atıla
lım. Onlara eriıelim. Y e'>iden milyonlar· 
ca sene lazım. • Acayip f<'Y, hi~ nihayeti 
yok mu? Öyle ise 'leredeyiz? Namütena
hinin dehlizinde bulunuyorn7.,, 

Bu adam da batımıza bir dehliz çı
karnuı. Bilmiyoruz, bilemiyoruz dese 
ya. Demiyor, fakat bu sözü Flammarion 
söylemiı diye hemen kabul eden kim? 
Bununla beraber, kuyruklu yıldızlar ak
lımı büsbütün ıaıırbyor. Bu mabliiklar o 
kadar büyük sür'atlerile o kadar uzun 
ıeneler nerelere gidip dolaşıyorlar? Fe
ıanın gayrimütenahi olduğuna bu da 
dlalet etmez ıni? Hayır etmez, eder 1 

0 lim daml • ,. 
te ı a arı böyle hıila çekitiP du-
ruyor~. Aacaba hayvanlar, insanların 
b~. ~~~-la.':'ndan, ÜZerlerine düımiyen, 0 
gogun. obur tarafındaki §eyleri anlamak 
gayretile vukua gelen sayısız hareket ve 
teıebbüslerinden haberdar olsalardı bak
kım~zda nasıl bir büküm verirlerdi? Böy
le bır hüküm lehimizde olmazdı, saruyo
":'.~: ?,nla!" bizim için ne düıünürıe 
duıunsun, mıan yolundan döruniyecek 
ve 0 ebedi muammayı yahut muanımala-

rı halle çalışacaktır. Hele hu hey'et il- ikbal Hurşit Hanım iki saatten beri 
mi onun muhayyilesini ne kadar gıcıklı· endiıe ve ıztırap içindeydi: 

- Bu vakte kadar nerede kaldı, diye yor. Vakıa bu ilim ne kadar kat'i ve sa-
hih riyaziye düsturlarına müstenit ise düıünüyordu, böyle hiç geciktiği yoktu. 
o kadar da metafizik ile alakadardır. ikbal Hurıit Hanım, oğlu Rahmi Bey 
Hayal için uçırnya, hey'et ilmi kadar ile beraber Fatih taraflarında bir evde 
müsait bir feza yoktur. oturuyorlardı. Yirmi sene evvel bu çocu• 

Peki ama bu dünyalar nereden ve na• ğu bayağı bir aşk macerasından sonra 
111 olmuıtur? Newton'dan Laplace'tan kazanırnıtı. Gerçi bu macera hayatında 
Poincarre'ye ve Belot'ya kadar bu hu- ilk ve sondu. Bir delikanlı izdivaç ve e-
suıta verilen cevap iki ihtimale müncer bedi bir aşk vadetmiş, kolaylıkla emeline 
oluyor: Ya şekilsiz ve mütemadi bir ka- varınca, kendisini bırakıp gitmiıti. 
os yani bizim eski ıstılahımı.:a P'Öre he- ikbal Hurıit Hanım çok ıstırap çek-
ba' yavaı yavaı taazzuv ve teşekkül et• mitti. Fakat kadınlık izzeti nefsi kendi-

miı ve zatında mlİndemıç bir b ..... , ı..: ... ...: .. li.cl- sine bu fenalığı yapan adamı aramaktan 
bili yet ile sarsılmıt; bunun üzerine evvel- ve arkasından koımaktan menetmiştt 
ce yekrenk ve yekıekil olduğu halde bu Çalıımışb, bütün muhabbeti üzerinde te-
defa tenevvu ve tahallüf etmiı yani vah- kaıüf eden piçini bin bir mahrumiyet 
det kereste dönmüı. Yahut ikinci ihti- içinde yetiıtirmişti. Mütemadiyen: 
male göre o kaoı ile birlikte kadimden 1 
beri mevcut kasırga gibi dönen cereyan· - nşallah babasına benzemez, in13l-
lar arasında bir çarpııma olınus. lıte lah iyi adam olur, diye düıünürdü. 
b:ı çarpıtma neticesinde dünyalar le· Bu kadar İyi annenin bu kadar feda· 
hayyüz etıniı. Bu ikinci ihtimal, dünya• karlığı, bu kadar iyi tesirleri altında ye-
ların menıei için birlik değil ikilik ka- tiıen çocuk, nasıl olur da iyi bir adam 
bul edenlerin faraziyesidir. iyi ama bu olmazdı. Rahmi timdi bir müessesede mu 
ikinci faraziye kabul olunursa, 0 kasırga hasebeci muavini idi. Hesaplanru ka· 
gibi dönen cereyanlann ezelden beri patbktan sonra, her aktam saat dokuz· 
harekette olduklarım teslim etmek liizmı da muntazaman eve dönerdi. Halbuki 
gelecek, bu da epeyce ağcr bir ıey. Fa- timdi saat on ikiye geliyordu. Bu geci-
kat onu müdafaa edenler de diyorlar ki kiı pek haklı olarak ikbal Hurıit Haru-
bidayeten hareketsiz bir "kaos" un mı endiıelere düıürmüıtü.. Zihnen sebep 
durup dururken günün birinde bir ta- !erini arıyor, bir türlü bulaıruyordu. 
azzuv, bir tetekkül kabiliyetini keıbet- Gerçi oğlunun çalııtığı müesaede Nazan 
tiğini teslim etmek te akla mülayim gel- isminde bir daktilo kızla münasebeti ol-
miyor. Peki ama bir ıey demek lazım. duğunu biliyordu. Fakat bir kaç günden 
Elverir ki bu teY saçma bir ıey olma- "!'ri alakayı kesıniılerdi. Müteyakkız 
sın. Buna razı olduktan sonra, itiraf e- bır anne sıfatile bunları tahkik etmİ§, 
dilmelidir ki ikinci ihtimal bu alemler öğrenmişti. 
nasıl hasıl olmuı meselesini daha gü- - Acaba bir batkasrru mı seviyor? 
zelce hallediyor. Eğer bidayette gök Tam o sırada sokak kapsının kilidinin 
içinde helezoni ıekilde hareketle müte- çevrildiğini duydu. Bu gelen Rahmi idi. 
harrik gayet cesim madde enbubeleri ikbal Hurıit Hanım hemen yerinden 
var idiıe, ve bunJar gene onlara mütabih fıladı, fakat oğlunun sapsan kesilmiı 
fakat atıl madde yığınlarına çarpmışlar beti benzi kartısında geriledi. Heyecan-
veya bunları katetınitlerse, bugünkü il- la sordu: 
me göre tevellüt edecek kasırgalar için· - Ne var oğlum? Ne oldu, neye böy-
de kuvvetli dalgalarunalar, kabarmalar, le geç kaldın? 
çukurlar, karınlar husule gelmiştir. işte Rahıni batını öne eğmiı, cevap ver• 
zamanımız ilimleri bütün yıldızları bu- meden bir kaç adım yürüdü. Yemek o-
ralardan çıkarıyorlar. Bazı 8limler bunu dasına girerek oturdu, batını iki elleri 
tecrübe ile göstermek, ispat etmek için arasına aldı ve annesine bakmadan: 
çahtmıılardır. Bahsettiğimiz kasırgala- - Demin birisini öldürdüm, dedi. 
l'!n. milyarda biri kadar küçük nümune- İkbal Huqit Hanım tatırdı: 
sını yapırntlar. - Ne diyorsun yavrum, sen deli ıni 

Darülmeaailerinde o alimlerin ciddi- oldun? Sen nasıl öldürebilirsin? 
yelle bir takım duman halkalarını çar- Y aru batma oturmuı, korku ile karışık 
pıştıklan, ve borular ve plaklar vasıtasile bir muhabbetle oğluna bakıyordu. R.th-
bir takım gaz atımlarma miiııi oldukla- minin o sırada yanan kafasından geçen 
rı görülmüıtür. Bu tecrübelerle, filha- teyler funlardı: 
kika, güneşler ve peyklerini andıran te- _ Eğer öldürdümse gene annem için 
killer seçilebiliyor. Fakat bu mahirane öldürdüm. Bütün bayatını feda eden an-
tecrübeler kat'i bir delil olarak kabul e- · · Ani ı nem ıçm... arsa o an ar. 
dilemiyeceği gibi tobaf şeyler diyerek Fakat bunları ıöyliyeıniyordu: 
te yabana atılamaz. - Yavrum, üzerinde tabancan var 

Baıka türlü, baıka sınıf bazı hadiseler mıydı? 
hakkında Stephan Leduc'ün yapbğı pek Rahmi başile 'l,vet,, itareti verdi. Za-
merak.11 bazı tecrübeler de var. Bu i.lim ten tabancaıı üzerinde olmasa, bu adamı 
kendi ıişeleri içinde zihayat madde gibi nasıl öldiirebilirdi? 
morfolojik olarak müteazziv ve onun O sırada bu tutuıan kafanın içinde 
gibi tegaddi eden madeni maddeyi gös- Nazanla olan münasebetler de canlan
teriyorsa da bu tecrübe de bize henüz mııtı. Evet, biribirlerini ıevmiıJerdi, bun 
hayatın 11mru göstermemektedir; bu- dan tabü bir şey olamazdı. Rahmi ona 
nunla beraber bu tecrübe hayat hakkın- izdivaç ve ebedi bir aık vadetmit ve ko-
da fiziki ve kimyevi bir faraziyeyi kabul !ayca emeline muvaffak olduktan sonra 
etm~ğe ve uzviyetlerin terekküp ettiği kızı bırakıruıtı. Çünkü evvela bu müna-
mayılerle ınilhi mahliiller arasında bir u- sebet artık uzun sürmüıtü, sonra da Na-
çurum olmadığım anlaıruya müsaittir. zan gebe kahnııtı. 

. Buna mütabih olarak, bir tabağın di- Oğlunun hiç ıes çıkarmadığım gören 
b~nde teıekkül eden, parmağa takılırnı ikbal Hurıit Hanım: 
bır yüzük gibi bu geniı duman halkala- - Söyle yavrum, dedi, hepsini bana 
rı ile bu peykleri, doğru mu değil mi he- söyle, ben annenim. Anlat, nasıl oldu da 
nüz bilmediğimiz bir faraziyeyi teyide bu i,i yaptın? 

sonradan sonraya her geçitimde bu ada
mın dikkatle bana baktığım farkettim. 
Hatta ta uzaktan geliıimi seyreder, ya
nından geçip gidince gözlerile beni takip 
ederdi. Acaba bir hırsız, bir karmanyo
lacı da Üzerime atılmıya cesaret mi ede
miyor, diye düşünürdüm. 

Rahmi bir müddet durdu ve sonra de· 
vam etti: 

- Nihayet burama kadar geldi, bu 
gece önünden geçerken birden bire dur
dum. Hiç te üzerinde dilenci kıyafeti yok 
tu. Karmanyolacı kıyafeti de yoktu. liı
lakis gayet iyi giyinmiş bir adamdı. Ne
den her gece beni beklediğini sorduğum 
zaman, hiç istifini bozmadı. Israr ettim. 

Rahmi, annesine bir noktayı anlatmı
yordu. Nazan'ın o gün doğurmak için 
ıstıraplar içinde hastahaneye nakledildi
ğini öğrenmiıti. Pek sinirli idi. Meçhul 
adama yaldaıtığı zaman, zaten kendi
sinden memnun bir adam değildi. Nasıl 
olur da, iğfal ettiği bir kızı, en kendisi· 
ne muhtaç bir zamanda bırakmıştı? Bir 
erkek kalbinde bu kadar merhametsizli
ğin ve insafsızlığın yer b11labilmesine 
hayret ediyordu. 

Rahmi, bunları söylemediği için, SÖ· 
züne devam edemiyordu. Söylerse, an· 
nesinin düıüp bayılmasından korkuyor
du. Çünkü ıztırabı yirmi ıene devam et
miı bir maceranın aynini anlatacaktı. 

Evet, meçhul adama yaklatmıt ve il• 

rarla bu hareketinin sebebini sormuştu. 
Meçhul adam ona evvela ismini söyleyin
ce, Rahminin sinirleri büsbütün yivlerin
den çıkımı, annesinin bütün hayatım 
altüst eden, kendisini piç olarak cemiyet 
içine salıveren bu adama kartı gayzı.m 
tutamamıı ve tabancasını boıaltırnttı. 

Annesinin kendisine doğru uzanan 
buruıuk ellerini tuttu: 

- Anne, ben babanu öldürdüm, dedi. 
ikbal Hurşit Hanım bayılınadı, bila

kis kuvvetle oğlunun ellerini sıktı: 
- Zavallı çocuğum, dedi. 
- Piıman olmuş, onun için her aktam 

beni bekliyonnuı. Beni görmek ve müm
kün olursa konuımak istiyonnuı. O sı
rada kenisini eskisinden daha cani gör
düm. Çünkü o dakika ben de babama 
benziyordum. Onun yaptığım yapmııtım. 
Birden bire sana çektirdiği azabın ceza· 
sız kalmamasını düşündüm. Ayağımın 
dibine yuvarlandı. Ancak o zaman yap
tığım itin farkına vardım. Yürüdüm, 
dolaı tun. Eve geldim. 

Suıtu ve iJ8.ve etti: 
- Ben Nazan'la evleneceğim anne .. 

Babam gibi olmak istemiyorum. 
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iş ve işçi 1 
Milliyet bu aütunda İf ve iıçi i.ti
yenlere tavaasut ediyor. lı ve ifçi 
iatiyenJer bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
Bir Bey ve ya Hanım memura ihtiyaç 

vardır, nakti teminat vermesi 13rttır. 
Asma Altı Papas oğlu han No. 3. 

Şükrü. 

* * * Bir hanım hastahanede, trikotaj fab-
rikalarmda, yazıhanelerde çalıt•r ve re
smi devair muameliib takip eder a.z bir 
ücretede razı olur. Adres: Ortaköy Çar· 

nam muhte•"m mizansenli meşhur viyana op'r"ti. Pek yakı,,, 
ARTiSTiK SiNEMASINDA -[13177] 
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Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 Plak ne,riyall • 
19 ~ı\.nadolu Ajansı ve muhtetlif neıriyat 

19,30 Reıa.t Bey ıruhu tarafından alaturka 
musiki. (Vecihe, Belkiı K&z.ım ha· 
nımlar Me&ut, Muzaffer Beylerin İt· 
tira.kile). 

21,20 Anadolu Ajansı •e Borsa haberleri. 
21,30 Necip Y akup B. orkeıtraıı tarafından 

danı muaikiıi (Bedriye 
iıtirakile) 

ANKARA: 
12.30 Gramofon 
18 Viyolonsel konseri (Edip 

fından). 

18.40 Alaturka ıaz. 
20 Ajanı haberleri. 

VA R Ş O V A 1415 m. ı 

Ranm H. 

Bey tara-

16~0 Pli.k, 17 Çoc.uk netriyab, 17,30 Met· 
hur artistlerin pli.klarından, 17,45 Edebifat 
18,15 Polonyalı beıtek&rların eserlerinden 
parçalar. 19 Müıahabe, 19,40 Koro konseri, 
muhtelif, 20,SO Lehar'ın eserlerinden mürek 
kep senfonik takımın konseri. 21.SO Haber· 
ler, 22 Belırat intibaları, 22,15 Neıeli neıri· 
yat, 23,25 Danı muıikiıi, 24 Müıahabe, 24,05 
Danı muıikiıinin devamı. 

B 0 D AP EŞ T E 550 m.ı 
18 Jııiz muıikİ•İnaı1ar tarafından. konser, 

20,35 Spor haberleri, 20,45 Melle• Kuartet 
talamı, 21,20 Haberler, 21,30 stüdyodan bir 
temsil, 23,10 BelB. Racz Sisan takımı, 24,10 
.Emil Rooaz orkeatraıı • 

V l Y A N A 507 m.: 
18 PIP.k kon•eri, 19,25 Viyanada Karnaval. 

19,55 Franz Sc.hmidt tarafından Beethovenin 
eserlerinden piyano konseri, 20,45 Müıaha· 
be, 20,SS Torinodaki Awusturya • İtalya fut· 
bol maçının neticesi, 21 Naıibat, 21,05 mu· 
aikili temsil "Die Gefeııelte Fantaıie, 23,25 
Akıam muıikiıi, 23~45 J. Hol1er'.in idaresİn· 
de a.lı:ıam konseri. 

B 0 K R E Ş 364 •• 1875 m. ı 
11,30 Ruhi neıriyat,. 11,45 Ruhi musiki, 12 

Plik , 13 Pli.le .kon•eri, 14 Haberler, 14,15 
Pli.le, 17 Köylü proıramı, 18 Gh.indacaZJ, 19 
Haberler, 19,15 Caz muıikiıinin devamı, 20 
Üniversite radyosu, 21,20 Pli.k, 21 E-..a iıim· 
li Leh&rın Üç perdelik operet temsili. 

B R E S L A U 316 m. : 
16,30 Bir çok milletlerin neıel.i musiki par· 

çaları, 17,30 Karı,ık ne,riyat, 21 Karna•al 
münaıebetile neıriyat, 23 Son haberler, 
23,30 Kendi kendimizi çarnurluyoruz iımln· 
deki ıkeı;. 

Gülhane müsameresi 
Gülbanenin ikinci tibbi müsamereıi 

ıı Şubat 1934 puar günü saat 4S da 
akt edileceğinden arzu eden meslektaı

M 
en neıelisi 

O L A M 
(13175 

" Serseri Kral ,, fıiminİll 
unutulmaz artııti 

DENNIS KING 
ve komikler kralı 

LAUREL. HARDİ 
ŞEYTAN 

KARDEŞ 
fi:minde 

ea güzel bir aeı ve 

2 saat •iltemadi kahkab• 

iPEK SİNEMASINDA.; 
1131711 

HARP 

( Claude F arrere) in eseri 
... o, 

Japon ruh ve annelerinin ... 

kemmel bir tetkiki: 

Pek yakında: 

A R T 1 S T 1 K' d' 
ll3178y 

A R T l S T l K' d• ~ 
Sevimli Meksikah artiıt 

LUPE VELEZ 
Victor Mac LAGLEN • EP' 

-MOND LOWE ile beraber 

temsil ettiği 

KARABIBEF 
Franauca a!lzlü ve şarkıb 
filminde gidip görünfit. 

lıAveten FOX Journal 1 
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lSTANBUL BELEDtYf.S! 
Şehir 

Bu akşam 

saat 19.30 da 

LUKUS HAYA1 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal 

elveriılidir. Şu halde bizimkine ve gök Rahmi biraz batını doğrulttu ve yavaı 
içinde sayısız diğer emsaline benziyen yavaş söyledi: ı 
bir manzumei şemsiyenin hareket halin- - Sokak tenha idi. Çabucak bir ittir ' e •• il <J ~ 
de olan bir kütlenin ıükiin halinde olan oldu. Bu adama, her gün drlreden çık- 'it '\t'·y 
bir kütleye çarpmasından doğabileceğini bktan sonra yolumun üzerinde rastge- JJ J.1-

ıı içi No. 46 •• M. Ay§e. larm tetrifleri rica olunur. 

t b .. , tm L •• '- • d lirdim. Sokağın köteıinde dururdu. Ha- ve 1 
e ayyu e e .. mum .. iın Ür. Bu çar- • b. • ı ··· ·· Aırm umdesi " MiLLiYET " · /, pıtma üzerine iki kütle biribiri içine nı ır gece ıenın e geçtigımiz camun ar- -- -··- /. 

giriyor, birinci kütlenin helezonkari ha- ka11ndaki sokak... Hatta sen korkınuı- Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain - ABONE ÜCRETLE"I,,· 
reketi bu baliteyi alt üst ettiğinden, ken- tun da, taııdığmı tabancaya artı!< ses Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptmruz. r 
eli üzerine kıvırdığından, •iılrdigı .. nd-n çıkarmaz olmuştun. T k biJ~L d • l Türldyo ~n H~'~._/ 

·ı kırd • d ' -., - Yavrum. sonra seni öldürürlerdi. ür İyede a<as a ıcrayı muame e etmekte olaa • •. K. _ 
çatırtı ı e ıgın an, rnahrekini Ye par- - • • • ilk minler ben bu adaıru dilen- • • 3 ayLiı 4 - 8 / 
çalannın yuvarlaklığını tanzim etti~in- •- u N y o N 8 • 7 50 14 / den bu suretle yeni bir alem teşekkül et- ci zannettim. Zaten acele yürüdüğüm ız ,, 14 - 28 
mit olur ki kendisine bırakılan zinde kuv için yüzüne bakmıyordum bile .• Fakat C 1 ------..:;.:----.,;ıJI, - e en eYrak ~ri Yerilmez.- IT• r 
vet sayesinde bu yeni alem de feza için- - -- . K ına b' k v d • ıeç•n nüsı..ı... 10 kuruıt••~ eas•",;1 
de bir kaç milyar lene sür'atle yuvarla- ter. ta yeniden kendisine bir hayat veri- umpanyas ır ere ugrama an sıgorta yaptırmayınız. matbaaya ait iıler için mücliri1••· ,·· 
nır gideri Nihayet, hiç ıüphesiz, ecza- linciye kadar! Telefon : Beyoğlu 4.4888 63 7 rac:aat edilir. Gazetemiz ilanların ,,,1"'' 

ıının agı ması ve penfan ı 8J ar, o Ordinaryüs d • 1 • 1 ğı b 1 ~ liyetini kabul etmez. 

da tekllsiz ve camit madde 11rasma dü- Mehmet Ali A YNl •••••••••••"'"' 
~====::::-----------..;... ______ .......;.,;;;~~!!!!!'!~~!!!!!'!~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;_;_;~_;:::=_:;_;_;;;;::;~~~~~!!!!!'!~!!!!!'!~~~ 
( Yıkı/an Bir /(alp _ı' 1 ~~!İinı:t:'/;~:~a;!:r~:i•bf;~~~ !:ı1:!a:rata~~~.~:"' var, ne de dok ~~~t~n k;ı~%:k:1:;;,~~~;11~!;:'.ı: ~:tn~ö;~~~~ :~~::lar::~~ 
_ ile seyrediyordu. Gölün sahilinden Gençliğimde biraz keyfimce artık onu genç ve güzel varlığı kar yeceği bir yere gidip saki~ ıı 

dağların tepelerine uzanan bu man- gezip eğlenmek, göznümün bot· tısında kalbimin intirahını duya • ihtiyacile yoldan uzaklaşarşı>Jıl'IJ 
Yazan: Tercüme eden: zarada öyle bir tatldık, bu muhitin landığı herhangi bir tey al- mıyacağım. •• Bundan sonra ne za- alettayin bir tahta kanape 

Stelan ZWEIG lımail MUŞTAK kucağında öyle serbest, öyle ren- mak istediğim zaman zaval- man o beni öpse ben bu dudakla- ve oturdu. l 

. ~e~i. lh.tiyar Y c_ıhudi, kalbinin ı b11e kudreti kalmamıştı. 
derınlıklerınden hır fırtına gürül- Birden kalkarak iskemlesini ge
~üsü yüks~ldiği~i hissediyordu. Ba- ri itti ve dönerek ağır adımlarla 
grr~rak:. Ne mı v.ar? ~ıznn fabi- bahçeye yürüdü. İri bir damla 
şelik edıyo~! ~en ı~e agzıı:~ı açıp yat, biJaihtiyar, gözlerinden yana-
bunu ona so~lıfemıyorum, ıtt~. Bu ğ?1a yuvarlanmıfb. İhtiyar Yahu-
var,,. demek ıstı>'.ordu. Bunu dıye- dı ağladığını kızına göstermek is-
medı, mırltı nevınden, anlatılmaz tenıiyordu. 
bir sesle: 

- Hiç bir feyim yok 
Dedi ve orada duran bir gazete

yi alarak sayıfalarmı boylu boyu
na açtı, kızının cevap arayan göz
lerinden gizlenmek için bunu bir 
paravana şeklinde yüzüne tuttu. O
nunla yüz yüze gelmiye, onun na
zarlarile kar,ılatmıya timdi biç ta
h:ımmülü yoktu. Elleri titriyordu. 
Bir aralık zihninden tunlar geçti: 

- Tam sırasıdır: bat başayız, 
bundan istifade ederek ona bütün 
bildiklerimi ııÖylerim. 

Fakat fikrinden geçen bu feyle
ri ifade için söz bulamıyor, adeta 
kelimeler ondan kaçıyordu. Batı
nı kaldırıp kızının yüzüne bakmıya 

• • • 
ihtiyar adam, kısa bacaklarının 

kısa adırnlarile otelin bahçesinde 
gezinmeğe ba,ladı. Gözlerini gölün 
sathında sabit bir noktaya dikmit, 
uzun uzun bakıyordu. Bir taraftan 
mendilile sildiği gözyatları altın
da hiç bir ter görmez bir bale gel
mit olmakla beraber diğer taraftan 
manzaranın güzelliğini görmekten 
de kendini alamıyordu: 

Servi ağaçlarının sivri uclarile si
yah bir resim taraması haline koy
duğu baygın renkli tepecikler göl
den akseden gümÜfÜ ince bir ziya 
tabakası arkasından yükseliyor, 
daha yukarıda büyük dağlar sev
gili çocuklarının oyununa şefkatle 

garenk bir mihmannüvazlık vardı lı babacığım : " Oğlum dün- rm yarım saat evvel hangi erkek Bu, bir bahçe kenarı idi. ?~-~~ 
ki ••• Allahın bu topraklara bahtet- ya huzuzatı bizim için değil- dudaklarına puse verdiğini dütü- Salamon burada tenha bir •"'lı", 
tiği bu fevkattabiiye aurur, bu yer- dir, biz omuzlarımıza aldığı,?lız nerek azap çekeceğim .•• Kendif4n- çekildiği Nrada sol taraft~, jC

1 
lerde daima gülümsiyen neşe ve hu- yükü ta mezara kadar taşıyacagız" den uzak olduğum zamanı daima ka bir kahkaha ititti ve teJct:", ~ı,· 
zur, insanlığı iyliğe ve bahtiyarlı- derdi. Dün ömrümde ilk defa ola- endi•e içinde Yafayacağım, gözle- kildi ••• Bu, çok iyi tanıdığı ~·.,·., 
ğa bu ne genit bir davetti! rak kendi kendime: "Eh artık bu- ri gözlerimle kartılaştığı zaman da 1o " 

Ih . d gün bahtiyarsın, bahtiyarlıg" ın zev- • ak k kaha idi, kızının kahkahaıı e1 'ı 
tıyar a am. zihni peritan, ha- ıma utanar ızaracağnn. Hayır dakika kulağına akseder etlllb•f,, 

, 1 kur.un g·ıbı· • biJ"ht• ·· kini tatabilirsin" demittim; dün bayır böyle ya•anamaz, yatana • b k h'·• v , agır, aı ıyar soy- T reğini parçalayan u a "'':il'.•' .ı, 
ı d • ben de kendimi bahtiyar insanlar '" en ı: maz... tam on dokuz sene bir ınusı. · •1" dan telakki ediyor, kızımın o saf ~pı;v 

- Bahtiyar olmak, oh bu ne iyi ve masum güzelliğine bakarak İhtiyar Yahudi hem bunları mı- ta Lehistan hudutlarına, ·ı ,et', 
teydir! rddanan bir sesle söylüyor, hem de tan ovalarına kadar yaptı_g e~ .. Jı 

V d d h 
haz duyuyor, seviniyordum ..• Hal- " 

e urma an zi nen devam etti: buki aradan yirmi dört saat geç • sarhot gibi sendeliyerek yürüyor- hatlerde, üçüncü mevki. t•fe I 
- insan bu yerlerde, muhak- medi; Allahın gazabına uğradım, dtL Nazarları ikide bir gölün sat- ferlerin tahta kanapelerııt ede~. 

kak, bahtiyar olur. Ben de ömrüm- cezasına çarpıldım, Allah her fe • hına gidiyor, gözyaşları muttasıl )erce uyumadan, rahat et~ab' '.ıı 
de bir defa olsun bu bahtiyarlığa yi elimden aldı ... Evet her şeyi al- yanaklarından sakalına dütüyor • !anıp gitmeğe hep bu kah bir ıı'' 
kavutmak, ben de gamaız ve en- dı, çünkü benim için artık her teY du. Bir aralık gözlüğünü çıkarma- katlanmış, onun lakayıt ıı-f'..ı 
diteıiz bir bayat içinde dünyanın ebediyen bitmi•tir ••• Artık kızımla ğa mecbur oldu. Fakat esasen uza •. d .. 1 .b. 1 altııt J ır 
g iizellı.ğı·nı· bı·r defa olsun tatmak T • g·· mı·yen ·· 1 • d k k ıçın e gu gı 1 açı an ·ı ,ır• • 

• kar•ı karşıya gelip ona iki cift la- gı or goz en ar 1 ar ası e çin para kazanmak hırsı e. ııı~' 
m.asa batın"a ellı· sene yazıp çı'z. • ·1mı·yen yA•larla o hal 1 · t• dıı' k 
dik "' kırdı söyliyemem... O kadar uta- 11 --r e ge mış 1

• emelle senelerce didi•iP d d"· 
t.en, rakam do··ktük· ten, çekite k d b cer·ksı·z b. t 1 T ıı ' 1 

k 
nıyorum ki artık onun gözlerile 0 a ar e 1 ır avır a mıf- tu. Sırf bu kahkaha oııuıt •-e~vı~ 

çe lfebpazarlıkla ömür geçirdikten kar•ılatamam •.• Evde, itimin ha • tı ki o aralık yoldan geçen bir hah 
1 

d k .k olmasın diY'e."e j(, 
sonra en de bir kaç gün sükunet- • çrvan çırag"ı ilk önce hayretle du- arın an e sı dıf t'' 
1 •ında, gece yatağımda, her yerde · · • d camı~ eıı tı" .ı 
e., ve saadet içinde yatamak ı0 ste- rup bakını•, sonra bir kahkaha sa- 81 azap ıçın e yaT ' s·ıııi t:<lr her zaman kendi kendime: "Aca- T d J f kese " ı rım. Evet bı·r defa, topu topu bı·r ak •t 1 b. kaç kelı· e ça ışmış, sa ra tı ~ ha Erna timdi nerededir? Nereden vurar ve 1 a yanca ır • d. kadar ug"rafpUt · blı' 

defa, geberip mezara gitmeden ev- me ile alay ederek uzaklafıp git- e ınceye )<a 
geliyor? Ne yaptı?,, diyeceğim. hep bunun için, hep bu diY'e-" 

ve! bir defacık ••• Ya,ım altmq beti Bundan sonra rahat bir kalp ile, en misti. Bu kahkaha, bu alay ihtiyar 
0 

sevgili ağızda çınlasın • 
buldu, bir ayağım çukurda, ölüm ditesiz bir fikir ile eve dönmenin Yahudiyi içinde çırpındığı ba~dön (Bitlfl 
bir pençeıini yakama uzatm19, ar- imkinr kalmadı: artık onu ulon • düriicü ıztıraptan ıilkinmeğe davet 



Celal Beyi doğduğu köy 
nasıl bağrına bastı? 
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6- 7 Şubat gecesi Parisi kana bulayan ihtilal 
hareketi nasıl başladı, nasıl nihayet buldu? 

5 

Umurbex, köyün dünkü çocuğu ve 
bugün Iktısat Vekili Celal Beyin 

~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~ 

Grup grup toplanan nümayişçilerin zorla girmek istedikleri parlamento önünde 
polis kuvvetlerile yaptıkları gece muharebesinin meraklı ve heyecanlı tafsilatı 

• 
zıyaretini ömrü oldukça unutamaz 

Yii U~~RB~Y, (Hususi) - Kö-
z nıuzun hır kaç gün evvelki man
k::a~ı.nı aize anlatmakta güçlük çe
Yu egım. Anadolur.un bu firin 
tı "~v1• temiz ve faziletli evladı lk-
b sa ekili Celal Beyi bağrına 
astığı gü .. h 1 tını k' nun atırasmı öy e sanı-

de·:ı ı, s~nelerce, hatta senelerce 

C
g. nesıllerce unutmıyacaktır. 
et·ı B ilk t a .. ey, Umurbey' de doğdu. 

, ti". Uh~ılıni babasının hoca!ık et-
. gB nıurbey mektebinde yaptı. 
' d" ug~n. Gazi Türkiyesinin iktısat 
b unıenını elinde tutan kuvvetli 1: h.:ı-yata burada gözlerini açtı. 
r d elbal Bey ilk fazilet dersini bu
;. a aba rahlesinde iken aldı. 
g uştl tahsilini ikmal ederek çok 
tie~çke~ Umurbeyden çıktı. Muhi-l ~eg~ttirdi. 
ın ~tıklaı harbindeki kıymetli hiz-

et erile biiyük vatan davasında 
~eraldı. Ve nihayet iktısat sahası· 
lı~ ~tılarıık en geni• manasile tam 
ı~\ ., adamı oldu. Bulduğu tedbir
b·~ e memlekete taze bir iktısadi 
d~nye aşıladı. En müşkül zaman-
, a, "n hassas bir veki.let olan lktı
at Vekaletini üzerine aldı. 

'I ~'.akat bunca mes'uliyetli ve ağır 
d ~ıfeleri Celal Beye, içinde doğ-
ll~u köyü unutturamadı. 

c renıliğin mini mini Umurbeyi, 
lr e ~I Beyin kalbinde bütün sıcak-
gı ıle ya,adı. 

re~u habaocağına küçük bir ziya
dıı ~.Pnıayı çoktan beri arzulıyor
letİt· ıhayet geçen günkü, Gemlik 
leı; ık ~e.yahatinin dönüşünde .ene
lııek hırıktirdiği bu hasreti dindir-

C fırsatını buldu. 
Vek~ı1.al .Bey, Umurbeye bir lktısat 
tak 1 ı gıbi ge!medi. Bir köylü ola-

Jeldi. 

ladığı kağıdı çıkararak heyecan
dan titriyen sesile okumıya baJla
dı. Umurbey muallimi, vaktile bu 
köyde muallimlik eden Celal Be
yin faziletli ve feragat sahibi ba
basının yaptığı büyük hizmetleri 
anarak o çalıfkan ve temiz mual
limin oğlu olan Celal Beyi sevinç
le, minnetle selamladı. 

Bundan sonra, bir köylü, canı 
kalmamıf kuru bir dala benziyen 
sallanan elini kaldırarak: 

- Ben de köylü dilile bir jfeyler 
söyliyeceğim, dedi, fakat dilim do
latıyor. • Kusura bakmayın! 

ihtiyar köylü bu dolatan dili ile 
o kadar güzel sözler bulup söyledi 
ki hep 'attık. Vekil Bey, teessürü
nü zaptedemiyecek hale gelmitti. 

Köylü nutkunun sonunda Celal 

Beye: 
- İşte ben sövledim. Şimdi de 

sen söyle dinliyelim. 
Dediği zaman herkesin gözleri 

Celal Beyin üzerinde toplandı. 
lktısat Vekili tarif edilemez bir 
heyecan içinde idi. 

- Benim tahsım hakkında gös
terdiğiniz bu sıcak kabu1den dola- 1 
yı tefekkür ederim. Bu alakayı ber 
şeyden evvel U murbeylilerin cüm- 1 
huriyet rejimine olan bağlılıkları
na delil addederim. Ben burada 
merasim beklemiyordum. Ben U

~~~~~~~~~~~-~··~~~~~~~~~~~ 

Gündüzden grup grup toplanmışlar - Polis evvelden Parlamentoyu, Elysee'yi, Belediye binasını sıkı bir 
muhafaza altına alıyor- İnternasyonala karşı Marseillaise - Koca Bahriye nezareti cayır cayır yanacaktı -

Y ollardc.n çevrilip ateşe verilen otobüsler - Sokakların arbede esnasında ve sabahki manzarası 
Dün gelen Fransız gazeteleri, sa-

1 1ı gecesi Parisi allak bullak eden kanlı 
nürnayi§ler hakkında uzun uzadıya taf. 
silit veriyorlar. Ajans haberlerinin kı
saca bildirdikleri bu nümayişle zanne
dildiğinden daha çok şiddetli ve kor -
kunç olmuı ve Pariı büyük bir tehlike 
geçirmiştir. Ancak zabıtanın aldığı ted
birler sayesindedir ki, nümayİ§İn daha 
ziyade büyümesinin ve daha kanlı bir 
§ekil almasının önüne geçilmi§, hatta bir 
çok resmi daireler yanmaktan veya her
cümerç edilmekten kurtulmuştur7 

O gün daha öğle üzeri !!...riıin si
masında bir değişiklik yoktu. Herkes 
iıile gücile meıguldü. Fakat sinirlerin 
gergin bir hale geldiği havadan seziJi. 
yordu. Saat on üçe doğru Parisin muh
telif yerlerine kuvvetli zabıta müfreze
leri ikame ediİdiği görüldü. Bilhassa 

kalar geçtikçe kabarıyor ve bir insan 
seli halini almağa baılıyordu. 

Concorde meydanında 
O saatte bilhassa parlamento etra· 

fında muhafaza ve inzibat tedbirleri da
ha ziyade kuvvetlendirilmişti. O va· 
kite kadar meclisin önündeki Concorde 
köprüsünden serbestçe geçen arabaların 
yollan, başka köprülere çevrilmitti. 
Köprünün methali süvari ve piyade 
kuvvetli bir müfreze tarafından tutul • 
muıtu. 

Akıama d~ğru, bidayette ne olacak 
diye merakla seyretmeğe geldikleri 
zannedilen halk, Concord meydanının 
ötesinde berisinde kalabalıklaşmıılar • 
dı. Dağıtmak için müdahale eden po
lislere hiç mukavemet etmiyorlardı. Bu, 
bir kaç defa tekerrür etti, fakat lı<ır 
defasında it.alabalık daha fazla arbyor
du. 

Saat 18 de bu büsbütün kesafet pey
da eden halkın arasında bağırmalar baı· 
lamıtb· Köprü ağzında cephe alımı po
lis kuvvetlerinin bir kaç yüz metre ile
risinde bağrııan halk, hu sefer hareke
te geçmiıti. Bir taraftan da Lhemps 
Eli11ee cihetinde toplanmıt olan komü
nistler nümayişçilere iltihak etmiıler
di. Artık otobüslere taılar ablıyor, cam 
lar kmlıyor, otomobiller durduruluyor, 
küfürler yağıyordu. 

Nümayifçiler bir otol/ sü durdurdu
lar, içindekileri indirdiler ve otobüse 
ate' verdiler. Otobüs o kargaıalığın i
çinde iki saat mütemadiyen yandı. 

Bu suretle polis müdürü zabıta kuv· 
vetlerine aükUnet ye metanet tavsiye e-
diyordu. Gittikçe büyüyen nümayiıçi· 
ler daha tehlikeli bir şekil alınca, sü va• 
ri polis kalabalığa saldırmak emrini al· 
mıştı. Bu saldırııla nümayişçiler geri
lediler, polisler geri çekihnek isteyince 
lca~a1arına ta§, ağaç parçası, yaya kaJ. .. 
dırunlanndan sökülmüı demir iskaralar 
yağmur gibi yağıyordu. 

Nümayifçiler Tuileries tarafında da 
bir baıka kamyonu devirmiıler ve ateı
lerniılerdi. 

Nümayişçiler bir kere daha köprü
ye nldırdılar. Her saldınıta polisin Ü· 
zerine ellerine ne geçerse ahyorlardı. 
Gene her iki taraftan yarahlar oldu. Köp 
rünün arka tarafına da bir sırada po
lis müdafaa kuvvetleri dizildi. 

Yukarda tutusturulan bir otobüs, aşağıda nümayişçiler Konkordı'. 
· yaya gelir lerken 

dan hayır kahnamıı, ağaçlar parçalan· tabancalarını boıaltıyorlardı. Siliıh ses• 
mıı, mahıer yeri.. !eri kesilince, on kadar vücudün kanlar 

içinde yerde yattıklım ıörünüyordu. 

kar rurbey de onu bir vekil gibi 
tın:' haınadı. Kendi canı gibi bağ
"ata a•tı. Umurbey mektebinde 
11'd1 ~a ~üzlerce fedakar vatan ev
ban111 ~lıştiren feragat sahibi ba
~el!ılik eıniz ve namuslu oğlunu 
llsliind len Umurbeye giden yolun 
taklıy e otomobilinden adeta ku
llan h arak aldılar. Burada hazırla
() kad aYVanlara binildi. Köylüler, 
la) Bea~ ae~inç içinde idile.~ ~~ Ce
göt" Yı nıurnkün olsa el ustunde 

murbeyin çocuğuynm. Burada, si- ı ıı ;:ı;>ı>ı .• .r. 
Bu <:Ş l\da gelen itfaiye arabaları Se

ine nehrinden su alarak nümayişçilerin 
Üzerine sıkmağa başlamışlardı. Bu su
lar ayni zamanda polisin hareki.tını da 
işgal ediyordu. Tekrar kuvvet alan nü
mayiıçiler bir kere daha abdılar. O va
kit polisler süngüleri çektiler ve niha
yet saatlerdenberi korkulan şey vukua 
gelmiıti: Silah patlamııtı. Polisler bu 
defa tabancalarını da çekmiılerdi. Halk 
tehditkar tavrını değiştirmediğine göre, 
vaziyetin vahametini kavrayamıyordu. 
Nihayet sinirleri gerilen polisler, evve
la havaya ateı ettiler. Kaçışan bal?..ın 
bağırıp çağrııma11, süvari polislerden ba 
zılarının atlardan düşüp yıkılması, or-

Bahriye nezareti yanıyordu Ancak saat bire doğru sükünet av • 
Saat yirmiyi yirmi geçe, meydana det etmiı gibiydi. Bir taraftan da ya .. 

urecekl d' lh . er ı. . . 
iç· blıYarlar, onu daha ıyı görmek 

1~ aş'arı havada yürüyorlardı. 
lJ adın er!<ek, çoluk çocuk, bütü:ı 
llıurbey halkı orada idi 

.ı Vekil Bey kendi k'· .: ·· k "ili- .. . • oyunu o a-
lrel :flemıtti .k!, oraya bir an ev
c'tı atmak ıçın sabırsızlanıyor-

ı· 1 l<öyün methalinde zeytin dalla-
' e Örülmüt bir tak yapılmıttı. Bu 
~kın üzerinde büyük harflerle ya
~·lıllan "Hoşgeldin aziz köylümüz l • .• ,, 
aresı goze çarpıyordu. 

?.ı,f öyde i~k durak yeri olarak ha
~a anan bınarun önünde Vekil Bey 
1".•nlarından indiler. 

1 ·~ı:ıliin duvarlarda: "Hocamızın 
til~\; ... l<öyümüzün evladı!.. Ulu 
<lin !, "i~ kıymetli vekili! Hoşgel
~ıtııı,~1 il.resini tatıyan levhalar a-

f.' '· 
I ·~·a.1 B 
lllı 

11 
ey, hemen oracıkta etra-

tııi, b~k bir aevgi halesile çevril-
B u. 

tah;:,:dunıu,ak halka, git gide da-

l' Sanki U b · 1 Celal B mur_ ~Y!ılerle Umurbey· 
lıaiila ey hırıbırlerine candan 

l<" nını,lardı. 
~.doy halkı yedı' •ı'nd .. 
~ ar ' ' en yetmışıne 

la ona ayrı . td1• ayrı sevgı sunuyor-

l)çeri gir'Id··· 
)..tllde isk~ lgı. zaman, bir ihtiyar 

•triyen "? eaı 0~a doğru geldi. 
Yord sesıle teklıfsizce s·· ı · U: , oy enı-

Ya--, 1-ley Allahım. • itte kend' 
IYası uk K ı ••• 

llıtış. . çoc · • ~ca adam ol-
de .• l(!?ene de o guzelliği üstün
\iir ?Y?e nasıl da kotardın. Şü. 

S Yetı•tırene ! .. 
ka11°:rh bir ihtiyar daha. • Bir bat 
bi. . T a. · Bir hatkası daha. 
lıakrnakİPkı onun gibi. • diye onu 

Bu a doyamıyorlardı. 
da, .. adrada kendini tutamıyanlar 

~r ı· 

bi.-:-~abası gibi olmu, ... Onun gi
l:ıiribirlıp~ ıonun gibi. • diye onu 
Cet·İsne gösteriyorlardı. 

•lık nı~h· ~Y, doğduğu köyün bu 
l'a•ıYor ·~·~de cocukluğunu tekrar 
feınlen!!b1. oldu. Gözleri hafifçe 
ar !!eld. 1•Ktı ... ~hveler ve ıhlamur
~hr :ıe/' oyluler büyük hem
lıi •a..ı ıne nasıl ikram edecekleri. 

O I lllııtlardı. 
l'ı n ar tat! 1 
a Bey d' 

1.
1 tat ı söyleşiyor, Ce-

L Bu • ıdn •Yordu. 
oi..: ıra a k" 11 ~• .. ,.... ~oy mua imlerinden 

ıa ktı. Cebinden hazır· 

zin aranızda çocukluk hatıraları
mı, babamın hatırasını aramıya 
geldim.,, 

Vekil Bey sözlerine devam için 
kendinde kuvvet bulamıyordu. Ya. 
taran gözlerini mendilile silerek 
titriyen sesile sözlerini tamamla
mak istedi: 

- Gö ,terdiğiniz samimiyetle 
beni mağlup ettiniz. Muallim Bey 
siyasi hayatım hakkında çok sita· 
Y~şlerde bulundu. Ben memleketin 
hır evladı olarak elimden geldiği 
~adar .".azifemi Yaptım. Sizden is
lıyecegım fey ancak •udur: Benim 
de bu k'' .. ı· Y . oyun ev adı sıfatile vazife-
lerım :vardır. Şimdiye kadar ben
den hır fey istemedinı'z G" .. 

k
'b • oruyo-

rum ı azı yo.H:ır yapmıtsınız.Bu 
yolla!ın harcı ıçınde niçin benim 
de hı~ ka.ç araba tatım bulunma
sın. Şımdıden sonra bu gibi itlerde 
bana düten hisseyi de bildirin 
dedi. .,, 

O kadar mütehassis olmutlu ki 
siyasi hayat içerisinde uzun zaman 
dan beri yuğurulan, bir çok müna
kasalar yapan, mütkül suallere ko
laylıkla cevap veren Celal Beyin 
lıt:yecandan tıkandığı görülüyor
du. Orta 'ığı derin bir sükut kapla
dı. Bu sükıin her şeyi ifade ediyor· 
du. Biraz sonra Celal Bey ağlamı
ya hatlamıftı. Gözyatları derhal 
umumiletti. Bili.istisna herkes ağ
lıyordu. 

Sanki baba oğula oğul babaya 
sarmaJ dolat olmuf kana kana ağ
la91yorlardı. 

Vekil Bey bundan sonra köy i
çinde bir gezinti yapmak istedi. 
Hep birlikte dışarı çıkıldı. Sokak
lar o kadar insanla dolmuftU ki 
yürümek imkanı yoktu. Alkış ve 
Yata sesleri boşlukta çınlıyordu. 
Yolda sopasına dayanmış bir ihti
yar kadın Celal Beyi uzaktan gö
rünce dayanamadı, sarsıla sarsıla 
ağlıyarak onun boynuna sarıldı. 
Vekil Bey de ona sarıldr kadınca-
- h ' gız, em ağlıyor, hem söylüyordu: 

--: Tanıdın mı ihtiyar nineni? it
te hız böyle kocaldık, kaldık! 

Ce!a.l Beye sarılan ihtiyar nine, 
kendısıne çocukluğunda bakan 
dadısı idi. 

ihtiyar dadı ile dinç evladın bu 
sarılıtları epeyi sürdü. Kadıncağız 
oğlu yerine koyduğu Celal Beyden' 
bir türlü ayrılmak istemiyor, omuz
larına asılmış, yürüyordu. Böyle 
bir müddet daha gittikten sonra 

Yukar~a nümayişçiler kaldırım
l!'rdakı ısk~raları sökerlerken, aşa
gıda bayragı ~amil bir nümayişçi 
yaralı oldugu halde tezahürata 

bulunuyor 

meb'usan meclisi, Elize sarayı, Boau
van, Opea, belediye dairesi 11kı bir mu
hafaza albna abnmıt bulunuyordu. 

Ancak bundan sonradır ki, muhtelif 
teıekküllere mensup olanların grup grup 
sokaklarda tecemmü etmekte oldukları 
görüldü. Bu teşekküller bilhassa ıun
lardı · Muhari 1 ·ıı· b' ı· • · · · : P er mı ı ır ıgırun Parıı 
ve cıvan ıubel . . . ... erı, vatanperver gençhk 
teıkilat~, Franıız tesanüdü azaları, A
teı Sal.ıp Cemiyeti, Korsika Malül ve 
Muharı~ler Birliği ve diğer t kk"ll 
mensup ırı to 1 k . eıe u er 

P anma ı:;in ıözleıtikleri 
yerlerde toplanıyorlar ve gruplar dal<l-

nineciğin takati kesildı· Ve c 
d 

• amn-
an can kopuyor gibi Celal Beyin 

o~uzlarında kilitlenen ellerini çöz 
du. Bundan sonra Umurbeyin h«!f 
dershaneli mektebi gezildi. İhti
yaçları tespit edildi. Dönütte C. 
H. Fırkası ziyaret olundu. Nabiye 
ocak reisi vekil beyin fırka ocağı
na hemşehri sıfatile kayıtlarını yap 
tırmalarım rica etti. Kabul buyur
dular. 

Umurbeylilerin böyle taraf ta
raf dertlerini dinliyen, ihtiyaçları
nı notettiren vekil bey günet batar 
ken köyden ayrıldı. Bütün köylüler 
onunla beraber yürüyorlardı. Ve
kil Bey seslendi: 

- Teşekkür ederim, daha fazla 
yorulmayınız. 

Fakat köylüler bu sesi duymak 
istemiyorlardı. 

Bir müddet daha onu takip etti-
ler. Y etitemiyenler de uzaktan 
mendil sallıyarak ve candan alkış
lıyarak kendisini selametlediler. 

İşte, Celal Beyin köyünü ziyare
ti, köyünde kar,ılanması ve uğur
lanması böyle oldu. 

B._ MAHMUT 

Yaralılar sargılanıyor 

talığa hakiki bir meydan muharebesi 
manzarası vermiıti. 

Polisler bu defa da köprüyü kur • 
tarmıtlardı. Meydanm manzarası müt· 
hiıti. Sokak lambaları devrilmiı, yer -
deki parkeler sökühnüı, parmaklıklar· 

Belediye civarındaki 

nazrr Bahriye nezaretinin alt kat pen· ralılar en yakın hastanelere ve eczane-
cerelerinden alevler görünmüıtü. Ço!< !ere naklediliyorlardı. 
geçmeden ateş büyümüş v~ alevler bı- Çarpışmadan sonra 
rinci kata doğru yükselmege başlamıı· . Saat 1,15 te Konkord meydanı, tah· 
tı. lıye edilmiı bir muharebe meydanııu 

H"llF meserretinden bağınyor~u. Zira andırıyordu. Champs Elysee caddesi 
bi:ıayi ateıliyenler nümayişçi!erdı. Cam· ~yunca, ne kadar kanepeler varsa, heaı 
lan kırmıılar, içeriye ateılenmiş yağlı sı parçalanmı!tı·. ilan kuleleri yıkıl • 
paçavralar atmıılardı. mıı, ateılenmıııı. Seyrüsefer itaretle • • 

O sırada ilk itfaiye otomobili yetiı· rinden bayır kahnamııtı. Üçüncü Vik-
ti ve motörünü işleterek ateıi söndür- tor Emanoel caddesinin ağzında itfaiye 
meğe koyuldu. 1 tfaiyenin gayretine ma- baıka bir otobüsün son alevlerini sön
ni olmak istiyen nümayiıçiler, üzer· dürüyordu. Hatta tutl?§an ağaçlar bile, 
!erine sıkılan su ile uzakla§bnyordu. Bu vardı. , 
sırada itfaiye ateşe bakim olmuştu. Fa· Polis ıurada burada heyecanla ~a • 
kat numayiıçiler nezaretin diğer cam • diseyi münaka§& eden grup~arı .dagıtı• ' 
larıru kırıyorlar ve yeni yangınlar çıkar· yordu. Royale sokağındaki W,\ er .lo- ; 
mağR çalıııyorlardı. kanlım muvakkat bir hastahane haline · 

Kanlı bir çarpıfma 

Saat 2ı den 22 ye kadar bir sükÜ· 
net devresi geçti. Halk yaralıları polis
lere gösteriyor ve küfür ediyordu. Bil
hassa polisin alet etmesi umumi gada· 
hı ve hiddeti arttırmıfb. 

Bu sırada polisin yardımına bet ta
bur asker yetiımiıti. Saat 22,30 da 
(Ate§ Salip) e mensup büyük bir kafile 
daha gelmitt Hariciye nezareti önünde 
gülçükle geri atılmııtı. Concord mey· 
danındaki halk ta bir kere daha köprü
ye hücum etmiıtiler. Yeniden alet açıl
dı, ne yapmak lazım geldiği hakkında 
emir alamıyan polis gerilemeğe baıla • 
mıştr. 

Ne yapacaklar? Halk polisi yanp ıe· 
çecek mi? Halk mütema~iyen bağırı • 
yor: . 

- istifa, istifa, katiller, kabll~r .• 
Maamafih ~~ılis bir ırayret daha &'ÖS· 

tererek, halkı geriletmeğe muvafiak o
luyor. 

Gece yansına çeyrek kala, kan ve 
alet içinde kalan meydanda yen.iden 
tabancalar mütemadiyen patlıyordu. Nii 
mayiıçiler de siper alarak mütekahilen 

arbedede bir ölt. 

ifrağ edilmiıti. Burada belki iki yüz- 1 

den fazla yaralı vardı. Burada yaralıla• 
ra hemen panııman yapılıyor, yarası a• 
ğır olanlar hastanelere sevkediliyordu. 

Rivoli sokağında da nümayiıçilerin 
ateıledikleri bir kaç hususi otomobil 
yanıyordu .. 

Tuileries bahçesindeki heykellerden 
bir çqğu param parça edilmiılerdi. 

Belediye dairesi muhasarada 
Belediye dairesine hücum etmek te 

"Vatanparver gençlik,, teıkilatına düı
müıtü. Toplanb saat on dokuzda ola
cakb. Fakat daha saat on yedide bina 
muhafaza altma alınmııtı. 
. Civar sokaklardaki dükkanlann hep. 

sı kepenklerini indirmiılerdi. Bütün kal 
veha'!eler ~andalya ve masalannı içeriye 
çeknuşlerdı. Saat ı8 de belediye 7.abı- · 
ta~ı . müdür ınuavinit emrine verilen 
mühim kuvvetlerin kumandasını ele al
mııtı. 

Burada komiinistlerin söyledikleri 
"Enternasyonal) e mukabil, diğer grup. 
!ar (Marseyez) i söylemek ıuretile m,.. 
kabele ediyorlardı. 

Burada ı a polis halkın üzerine atıl
dı ve nümayiıçileri ıeriletti. Polis her 
kazandığı mesafede kuvvetli bir kor
don tesis ediyor ve halkı geçirtmek is
temiyordu. Maamafih nümayiıçiler kot' 
donu yarmak için bir kaç defa akın et• 
tiler. 

Burada da yıkılmadık fener, sökülm,.. 
dik kaldırım, parçalanmadık cam, de • 
mir parmaklık, seyrüsefer işareti, yakıt 
madık ilan köşkü kalmamııtı. 

Burada halk sokaklara barikatlar da 
yapmıtlardı. 

Komünistler duvarlara, fenerlere Ü
zerlerinde (Her yerde Sovyetler) yazı• 
1ı afişler yapışbnyor!ardı. 

. Nü~ayiıçiler de (yaıasın Chiappe) 
dıye bagınyorlardı. 

iki saat burada ve civar sokaklarda 
arbedeler oldu. Vatanperver gençler sa• 
a.ı. ~~ ~~ vahim hadiselerin cereyan et• 
tı.B'ını ogrendıkleri Konkord meydanına 
gıtmek Üzere muharebe yerini terket• 
tiler. 

Nümayiılerin yapıldığı sokaklarda 
çapulcu takımının da bir çok dükkan. 
lan talan ettiklerini ilave etmeğe tabii 
hacet yok. 

Netice olarak yüzlerce yaralı ve bir 
çok ta ölü .. Hakikaten Paris bir ibtilil 
ıeceai ceçirmiı .. 
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T ar!hi tefrikamız: 27 

Napolyon imparatoriçe 
nasıl sevdi ? 

Jozefin'i 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası 
Yeuwı: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSIN 

-
1t BOŞANMA 
t:;.Jar_ıınızı ~ildiriyorum. İmpara- ı duğum halde bir kaç dakika bura
llte~gun aıyaseti, milletlerimin da kalmama müsaa et. Eski hatıra· 
l:iaJtk:at ve ihtiyacı olarak Cenabı lan tekrar yaşamak istiyorum •• Hiç 
~ t n beni üzerine geçirdiği tah- olmazsa bu suretle ben~ Lenden 
ile!~ uraca~ evlat bırakmam ıazım· koparıp ayırdıkları zaman senin 
lıillıi ektedır. Bunun içind:r ki kal- hararetini, aenin buselerini düşü· 
t\ııı k en derin muhabbetini feda nerek müteselli olmıya ça'ışayım. 
De"İ .ıne;:buriyetinde kalıyorum. Zira ümit ederim ki beni hala aev· 
l'ac etın menafii kartısmda izdi- mekte devam ediyorsun?. 
tu~~ızın ~~shine rıza göster:y'?" lkiainm de arzusu hiliilına 
hir h SeYgı~ı zevcemin her hangı olarak 
lil l areketınden müş.teki olmak Jozefin yatakta, alelacele davet 
la~ e duraun bilakis bana kartı o- edilen doktorun ihtimamı ile teda-
lcat llle~butiyetine daima borçlu vi edilirken Napo yon kızı Hor· 
lılll~cahgıııı. On bet aene'.ik haya· tans'ı yanma çağırarak: 
ele n e~ günü ayrı bir saadet iç' n- - Aziz kızım, validen feykala-
"arı&eçmıttir. İmparatoriçenin ün- de muzlariptir ••• Bunda benim su· 
lıi 1 

\>e ufatını muhafaza etuıesi- çum yoktur. Ona bütün kal
oıı:: bilhassa hisaiyatımdan emin bimle acıyorum. Fakat artık kat'i 
lıir d ııu Ve heni daima en sadık bir tekil almıt olan bu vaziyet 
~at ? tu telakki eylemesini impa· karşısında gözyatları ve iniltiler:n 

J
0
11Çeden rica ederim. hiç bir faydaaı yoktur. 
oz f' " ·ı H ·· 1 · 1 llıek .. e ın bu sözleri, işkence edı • ortanı gozyıq arma manı o a-

hir udzere vücuduna oklar çekilen mıyarak: 
ket·a anı gibi dinliyordu. Her bir - Annem bunun farkındadır. 
la ~:h~ir ok gibi müthit azaplar· Biz de bunu pek güzel takdir edi-

l •ne isabet ediyordu. yoruz. • • • "k" t] • 
dü lll~arator başı göğsü üzerine - Öyle ise annenın tı aye erı-
Şi~lll~ş olduğu halde oturmuttu. ne mani olmak iç!n senin _yardımı. 
Zıt(adi Jozefin'in de eyvel?en ha- nı temenni ediyorum. • Bır pren-
,1 • nllıı' bir beyannameyı okuma- ces imparatoriçe olduğu zaman 
~p ediyordu. - çünkü annen daima imparato-

la.td \Jçliik!e ayağa kalkmıştı. Nazır· riçe olarak kalacaktır - batkala: 
kıttan bazıları eline bir kağıt sı· nna fena bir nümune olmaması la. 
do( •rtıı.ışlardı. Fakat gözleri yaf'a znndır. Annen Navar ş~:ıosunu a· 
Yord 0lduğu için bir ~y göremi· lacaktır. Arzu ettiği takdirde Mal-
tlıı•tı~ Cüçlükle okumıya başla· mezonda da oturabilecekfr. Ken-

.~ • diıine varidat temin edeceğim.. la-
de,~ziz Ve tanlı zevcimin müsaa- tırabmı unutması için elim?en ge. 
'ı .. e,. artık çocuğumuzun olma· len her ~yi yapacağım.. Gıt ken
tek · ıbtimalinden ümidimi keııe. disine bu sözleri tekrar eL • Ben-

iı; · " den sonra Eugene ltalya tahtına 
tıi ol çkll'ıkları ~,özüne devama ma geçecektir. • • ve sen ••• 
~a.lry arak durmak mecburiyetinde Genç kadını kollan arasına al· 

....._ 
00du: rnıtb. Şimdi, bu zaptedilmeııi müt-

>'orıuıı kuyanııyorum.. okuyamı· kül olan daima kuvvet"i harp ada-
'lln. d • ·: Benim için baikaaı oku· ımnın gözyaşları Hortans'm saçla· 
n ellıışti. rma dökülüyordu • 

. unun·· ld b'' 1 ""b ·e 'ı hey uzerine nazır ar an ın· kinci tetrının u son gecesı n 
~trafı:°d"a~eyi okudu. Jozefin de uzun geçmi,ti !. . . 
"'"'tinde llltiıerin yardımı ile sada· imparatoriçe bır saat bıle uyu-
lıaYet b n, llı.erbutiyetinden ve ni· yamamı,tı. Bazan yorgunluktan 
deıı · 

11 80n kararı kabul ettiğin· müteessir hazan yüzünü yartılr.ları 
lıı~~ıı

1

;1ı>aratora olan büyük dost· arasına saklıyarak aeıısiz ağlıya 
~arek ;n ve aiya•.et icabına göre ağlıya sabahı bulmu~tu. 
'etıni e. etmek lüzumundan bah- (Bitmedi) 

J Ştı. 

ra.k Ozefin hüngür hüngür a~hya
lla dtarı .~aygın bir hald~ koltuğu. 
'!in· •nıu~tü. Yanında oglu ve kızı 
oııu 1 

tutuyorlar ve cesaret vererek 
~ih teskin etmeğe çalıtıyorlardı. 
11111 "'Yet kolları arasında apartuna. 

A.\Çek:lnıiıti. 
kıı"., tama doğru kendisinde biraz 

et bularak: 
İıti lnıparatorun yanına gitmek 

Yoru d • t" J m, em•• ı. 
ll\eı0zefin'i bu fikrinden vazgeçir
ll\ıı.'C İçin pek çok uğraşmıtlarsa da 

Jlıı.ffak olamamı,lardı. 
~\;~fin salonlardan geçerek Na
Y~\~ll'uu aparilmanma giderken 
eJ,111 1-tllöbet bekliyen zabitler bu 
Yorıi\t;'Ykelini hürmetle selamlı· 
~ '· e\<ii-· 

tatorıın ~~i haber vermeden impa· 
rol:voıı he ~tnm kapısını açtı. Na· 
•11nuy0rd lluz yatağına yatmıt bu
ıçerjaind u. Odanın yarıkaranlığı 
~n İlllp e Jozefin'in geldiğini gö
"'lıttq, ara.tor birden bire doğnıl-
d J0 zef' 
b~' koıı 10 }'.a~a,ça, bitap bir hal
.ır iil.. ~ ıki yana düfmüt bpkı 

~ıf llnun h d ' 
eaiı:ı.i 'f ~urun a son veda va-

)&.ıııııd 1 
a ~dıyormut gibi yatağın 

'decek h" tzçökınüttü. Telaffuz 
b•cıı.k i" ıç İr kel:me bulamıyarak 
ayet: ozyaşlarile ağlıyordu. Ni-

l ...... s . 
d~kikaenın!e ayrılmazdan evvel bir 
'lll, d i~Ç•rınek üzere buraya eel
'r "llıışti. 

ti ~.&.tlariJe d h ·· il b ,,al>ol ' a a guze eten gözle. 
~ kı,l<l lon dan ayrılmıyordu. Bu 
b bir aşka bir muhabbet, ba,-
'.ka b~u, batka bir sadakat 

llı.ı. .r ıatırap ifadesi okunuy0 ;_ 

~&.ı>olyon• ....... li . 
'Ilı, tııa~di benim güzel Jozefin'. 
:'tator· 1 °.Irnıya çalıt, diyerek im. 

it. ıçeyı teskine gayret ediyor-

'- Joz f' 
'<>t e ln bu . . • . • 
r lın b ıeıı lfttınce ımpara-
h' dudaİJnuna sarı'arak dudakla-

11.lde: arına dokunmuş olduğu 

il\ ' 81lna • k 
~ lıtl-ti, k ım an var mıdır? •• Bu 

11 ll&.tıl kbı sen mi verdin? •• Bu-.. c a ul edebilı'rı·m., 
'' . ea- · •• b tıın ka.d ret Jozefin, benim de 
• ~t ta.kd· ar ~uztarip olduğumu el 
>ltı t • ır e:\ıyo B be . • 

Qır Va 'f _raun. u, nım l· 
b ' Öyle~ edır. 
lıluıı, B·· •

1
ae bana aon bir lütufta 

ov e bo 
Ynuna sarılmıt ol-

Berberler 
Mektebi açıldı 

(Başı ı inci sahifede) 
Mustafa Efendi de bir nutuk irat ede· 
rek ezcümle demi§tİr ki: 

"- Berberlik aanatini 1352 sene ev. 
• ... · eskı vel Hazreti Selmanm ıcat ettıgını 

u•talanmız bize rıöylemiılerdi. Bunun 
iç;ndir ki biz berberler, Hazreti Sel • 
man pake (p;rimi:z üstadımız) deriz. 
Ben, •oranın, bu, do~ mudur? Dün 
yada inaanlann doğduğu tarihten be· 
ri 1352 sene mi vecmiş'ir? 1352 se
neden evvel in.sanlar trataız mı ge .. 

1 . ' B • zer erm•• · ~na ım.ki.n o'madığına 
göre, berberlık aanatinin insanlık ta· 
rihile beraebr ba•lamıt olduğunu ka· 
bul etmek zaruridi!°. Daha geçende 
yer altından beş bın senelik olduğu 
tahmin edilen e&ki bir he\>kel meyda· 
na çıkanldı. Bunu hen de gördüm, 
traslı idi. Saçlan tuva'etli idi. Demek 
ki 1352 sene evvel değil, bet bin sene 
evvel de inannlar traş olur, tuvalet ya 
parlaımıf. Bunun için, Hazreti Se•man 
oba oha halkın biribirini Irat ettiiti 
bir sırada sanatini icat etmit değil, 
bir dükkan açarak berberlik aanati • 
nin dükkan1arda yapılması usulünü 
mevdana kovmuştur." 

M stafa Efendinin, kendisinin çı • 
k b lunduğu zamanlarda berberlik 

:..ati':.in cok iptidai halde bulundu • 
ğunu kaydederek ~ugün ~izde ~e bu 
sanatin havli tıcr•kki etmış oldu-ıunu, 
buna ra~en eski usuliin muhafaza .e 
den berberler görüldüğünü aöylemış 
ve "gençler için muhafazakar kal -
kalmak yanlıtbr. Biz de aanatte ileri .. "i: 
den1eri takip edeceğiz'' diye aözunu 
bitirmiştir. • 

Berberlik mektebinin bu devresıne 
20 kadın, 15 kadar da erkek berbe~ 
devam edecektir. Tedrisat gecelerı 
saat 9 dan 1 O buçuğa kadar yapıla • 
caktır. Mektebin ilk devresi Beyoğ • 
lunda, ikinci devresi Sirkecide açıl • 
mtl\lır. Bu devre heveti talimiyeai ye 
niden intihap edilınitşir. Profesör 
M. JüJ Helm kadın berberliği hak • 
kında heyeti talimiyeye direktifler ve 
lrecektir. 

Muallim Edmon Efendi, kadm ber· 
~:r'iğini talim edecektir. Moton Efen 

!• kadm berberlik muallimine mua • 
~n olarnk çalıııacakbr. Manikür der· 
aı M_atmazel Meri tarafından verile • 
Mktır. Erkek berberliğini Celepoğlu 

usd~fa Efendi öğretecektir. Bu dev· 
re, ort ay devam edecektir 

D" k" • - .. u_.n u tnerasiınden sonra devam 
lı ondulasyon İçin Kadıköyiinde ka • 
drn. be~eri Sabit Ef. tarafından icat 
edlıen hır makinenin de tecru··b • ' s . -y~ P! .'!'1tlır.. ab!t Efendi, vücude getir -
dıgı makınenın çok pratik olduğunu 
ve bu makine ile yapılan saçın en az 
altı ay bozulmadığını Sfaranti etmek .. 
etdir. Dün bu makintı ile bir hanmun 
aaçlann& devamlı ondülaayon ya • 
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Gazi Hz. nin 
F otoğrafileri 

(Başı 1 inci sahifede) 
ten sonra, merasim.de hazır bulunan• 
(ar, Reisicümhur Hazretlerinin fotol'" 
rafilerini tiddetle alkıılamıılarchr. 

Bundan sonra fırka vilayet idare 
heyeti reisi hazıruna hitaben bir hi • 
tabe irat etmittir. 

Cevdet Kerim Bey demittir ki: 
Muhterem arkadaılar; 
Türk vatanını kurtaran, Türk cüın. 

huriyetini kuran Gazi Mustafa Ke • 
mal Hz. nin, vatanı kurtardığı günler• 
de Müdafaai hukuk, Cümhuriyet ve 
inkılabı kurarken Cümhuriyet Halk 
fırkası adile çalışan bu büyük tesek· 
külün ıefliğinde bulunması, bu teşek· 
küle mell3up olanlann en büyük bah 
tiyarlığıdır • 

Arkadaşlar; 
Türk milletinin behakkin aevırisine 

değen ve onun özü olan ve bütün dün 
Y"'-nın aaygıımı kazanmış bulunan 
Ti\rk ordusu temkin ve vakar ile bu .. 
ırün kışlalarına kapanmıt inkıl '>bı ko
nıyan ve kollayan ve vatan müdafaa
sındaki yüksek l'yakatlerini her gün 
arttıran mukaddes ıbir varlıktır. O • 
nun Başlrı-mandaru o1an liazi M't~ta
fa Kemal; vatan içinde Türk inkıla • 
bını te$is ve inkılabın ideallerini oldur• 
mak ve aağlamlaşbrmak icin gene mil
letin özünden cıkardığı C. H. fırkasının 
daimi umumi reisi yani ba~kumandaru 
bulunmaktadır. işte biz bövle aziz ve mu 
kaddes bir tarih tMekkülünün nefer· 
l"ri bulunmllk saadetindeviz. Bu alem 
albnda çalışmanın değerini millet 
birkaç nY evvel; cümhuriyetin onun ... 
cu vı'dönümünü tesit ederken gördük 
Bu büyük inkılap savaşmda, bu Büyük 
Şef emrinde • velev inkılaplarda bir 
tek rey kul'anarak da olsa • İs almıf 
olanlar çalışmalarmm verdiği büyük>
lük önünde dinlenmit ve yeniden hız 
almıt oldular. 

itte bu büyük gÜn ferefine !etki • 
IJ\t arkıulA•lıtrını en büvük bir müka· 
fatla mükafatlandırmak isteven Ga
zi Mu•tafa Kemal, fırkanın lstanbul 
teşki' atını temsil eden Vilayet idare 
heyetini~e ve Halkevimize (Fırkamın 
lstanbul vilayet idare heyetine cüm • 
huriyetin onuncu yıldönümü hitıraaı) 
kaydı'!' ta,ıyan fotoğrafilerini lutfen 
armagan etm,ilerdir. Bugün bu yük • 
aek hediyeyi hürmet ve tazimlerimiz. 
le verine asmak için toplandık. Bu RÜ· 
zel ve•ile ile bize biten on seneden 
sonra başlayan on ıene icin direktif 
teşkil eden onuncu yıl kutlulamaarnd..: 
söyledikleri nutuklarını bir daha tek
rar edelim: 

Cevdet Kerim Bey bu sözlerinden 
sonra, Reisicümhur Hazretlerinin 0 • 

nuncu yıl nutuklarını yüksek sesle 
okumuıtur. Nutuk, müteaddit allat • 
larb. defalarca kesilmitıir. 

Gazi Hazretlerinin nutuklannm o
kunması bittikten sonra. Cevdet Kerim 
Bey tun1an ilave etmiştir: 

(Gazi Hz. nin onuncu yıl kutlufa • 
masında millete hitabeleri tekrar e • 
dilmitşir.) 

Bütün arkadaslar bu direktif dat
reainde çalışma ahtüpeymannnızı bir 
daha tazeleriz. Yüksek saygılarla a • 
narken kendisine afiyetler, vatana ıa 
adet ve refah dileriz. 

Cevdet Kerim Beyin nutkunu mü
teakıp hazırun, ha:zrrlanan büfede i .. 
zaz ve ikram edi'mif'erdir. Merasim 
aaat 17 de samimi bir hava içinde ni· 
havet bulmuştur. 

SiNOP, 10. A.A. - Gazi Hazret
l~rini'! fırka ve halkevine annağan et
tıklerı resimleri için halkevi salonun
d~ hu~us.i surette yapılmakta olan Gazi 
koı~~ı .~•~iştir. Halkevlerinin açılıtı 
yıldonumunde büyük merassimle ye
rine konacaktır. 

Sanayiciler 
Ne istiyorlar? 

(Başi .. 1 inci sahifede) 
maktadır. Dun bu hususta kendisile 
görüstüğiimÜz Milli Sanayi Birliği U• 

mumi katibi Nazmi Nuri Bey demiı· 
tir ki: 

- Mevcut sanayii koruyacak ve bi
ribirile rekabette nizmı ro'ünü ifa e
decek yegane çarenin gümrük tarife 
kl\nunu oldui{unu gören erbabı &ana· 
yi bu nokta hakkında vükaek mak•m 
lar nezdinde te•.,bbü.atta bul""dt•lar 
ve bu mÜrllcl\atlan hüsnü telakki e
dildi. Er~abı sanayi muafiyetle çalıt· 
m'lktan ıae makul ve ınutedil bir güm 
rük reami vererek faalivetini temin 
h'1•u•unu daha radikal bulmaktad.ır 
Hük~metin teşvi~!le mevdana çıka~ 
ve dort bet sene ık mesaisi)., bq t 
vike lavik e...•ler gösteren Türk .,,,"': 
nıtvÜ büvüklerinin teveccühlerine l&.
yik oldnldannı bu hareketlerile bir 
daha i•bat etmek fır•atına nail ol • 
mıtktadır. Son kıtnunla üc milyon liı-a 
olarak kah•ıl edi1en muafi•et mikda
n beş senPlik cetvP.l oldu~na PÖre 
yekunu 15 milvon lira kadardır. Sim. 
di ihzllr ve bu hllfta lktı•ıtl vekaleti
ne takdim eder .. /iimiz tRrifemiz kRbul 
edilir~e artık hiç birimizin nıilli büt .. 
(;eve bftr olmıvacağrmızdan iftih;ııırla 
bahsetm,.k isteriz. Proje hakkındaki 
esasa ~elince: H~ı;hazır 1?ümrük ta.ri .. 
fesin-le mevcut 900 e v~1<ın madde'er 
icerioinde hı.dilini istedil(imiz madde
ı .. r ancak 40 • 50 kadardır. Prensip 
o]arak ittihaz ett;'imiz e~a mali~1et 
esasının vü .. .!e 10 • 20 sid:r. Şimdive 
kadar büvüklerimiz nezdinde yaptıih 
mız makul tahminlerin hepsi terviç 
edilmi"tir. Bu defaki İstirhamımızm 
da kabulünden eminiz. 

pılmıttrr. 
Kaç berber var? 

Dün bu münasbetle berberler ce • 
miyetine giden muhan-irimiz, berber
lerin vaziyetleri hakkında tetkikat 
yapmıtsır. Verilen maIUınata göre, bu 
,:rün berber mevcudu Üç bini geçıni~tir • 
Bunlardan yüzden fazlasını manikür 
ve onc'!iıle yapan kadın berberleı- te~
kil etmektedir. Umumivetle berber _ 
Jer, küçük sanatleri Türk tebaasın 
hasreden kanunun bir an evvel tatb~ 
kına baılanmasını bekleınekted · I 

ır er. 

Şirketten 
Ayrılanlar 

(Ba~i 1 inci aahüede) 
Böyle bir blanço ise, tanzim edenlerin 
de mea'uliyetini mucip olınak gerektir. 
Ticaret kanunu da, blanço hakkında 
hissedarlardan sermayeye yü~de on nia
betinde malik olanlara mahkemeye mü· 
racaat hakkı vermektedir. 

Armatörlerin, tirketin ıureti teesıÜ· 
ıüne .Ut timdi aöyleılilderi bazı nokta· 
lar .: • vardır ki bunları mercüne arzet· 
mecbn evvel neırini muvafık bulmıyo-
ruz. 

Diğer taraftan vapurculuk ıirketi 
müdürü Sadık zade Rüıen Bey zade 
Muzaffer Bey de ıunlan söylemekte
dir: 

"- Hariçte ka1an ve §İrkete mua
nz vaziyetini alan bir kısım posta va
purcularının evvelce yapbkları gibi tim
di de üç hissedar arkadaımuzın gazete
lerle yapbklan yanl11 hücumlar karşı· 
aında kalıyoruz. Şirketimiz, daima ka· 
nun yolunu takip etmekten başka bir 
ıey yapmadığı için ıükun ve itidal ile 
İt gÖrmeği ve her türlü menfi propa· 
gandalara mukabel~ etmemeğe ötedenberi 
ııar ittihaz edinıniıtir; binaenaleyh di
ğerlerine nasıl ki temyizden geçmi' 
mahkeme kararite cevap verdikse bu 
arkadaşlara karı• da vekar ve sükün ile 
mukabele edeceğiz ve baıka cevaı;> v!r: 
miyeceğiz. Bu arkadaşlar kendıl-;n"! 
§İrketten cıkmı, veya çıkarılmı, telakki 
etmekte ve sirket haricinde bulunan, 
şirkete girm~lerine hiç bir suretle İm· 
kiru kanuni kalmayan vapurcularla ay· 
ni mevkide göstermektedirler; bu zat· 
lar meclisi idare azası olmak aıfatile 
bir ynadan makamab i;'areye de ve 
mahkemelerin her derecesinde zahiren 
ıirketin, hariçteki muanzlarile mücade· 
le ediyor gibi görünüyorken şirketin İ· 

1 çinde bu muanzlann direktifi daire
sinde çalışbklarmı, ıirketin birlik ve 
aamimiyetine halel vermek maksadını 
takip ettiklerini, tekzip eylemedikleri 
beyanatlarile, bugün itiaf etmiş bulunu
yorlar.Eski vapurcular hadisesini mab· 
kemei temyiz ilamı sureti kat'iyede hal
letmiıtir. Bunun arbk tazelenınesine im
kan yoktur, yeni muhalif arkadaşlarımı· 
za gelince, bunlar yımldığı gibi ıirket
te f'lhaan 9000 lira sermavesi olan Ha· 
fız Hüseyin B. 6 "1'" bin liralıkhisse se
nedine malik olan Rna ve Ali Fuat 
Beylerdir. Bu arkadaşlarm bu gibi mey· 
dana çıkan ve ,imdiye kadar ıirketin 
terakki ve inki•af vadisindeki adımla
nna haricten ıe°lkin edilen bir ruhla 
maniler koyan ve tirketin menfaatleri 
ve haysiyeti tic&ri,.esi aleyhinde pro
paıfandalar yapan bu erkada,lann ha
reketleri ve son zamanlarda açığa dev
rilen maksatları heveti umumivenin 
nazarı dikkatini celbetmi, ve meclisi İ· 
dare azalığı sıfatile kendilerine verilen 
temsil hakkınm geri alııınıaaı için bir 
takrir verilmittir. 

Bunun ka11ımıda kendilerini müda
faa etmel~ri, bu zehabın yanlıı olduğu
nu isbat ile tirkete karşı olan merbutİ· 
yetlerinin kuvvet ve samimiyetini gös
termeleri beklenirken ve bütü" hisse
cl"lnn !'Ö"lü IM>vle isterken bilakis aza
lıktan istifa ettiklerini bevan ile iktifa 
ve içtimaı terkederek çekilip gitmiıler· 
dir • 

Bir hissedarın bir anonim ıirketten 
çıkarıldığım iddia etmek için anonim 
t;rketin ne olduğunu bilmemek ve tim
clive kadar anlamamış olmak li\rımdır. 
B•ından maada tirketten cekilmek teh
didinin ikaına da imk&n yoktur. 

Bilakiı kendileri daima hiuedardır
lar ve her hiasedann haiz olduğu hak 
Ve aal&hiyetlerl ve mevkii hürmeti ha. 
izdirler. Gene cok f'ly&nı nazardır ki , 
raporların ve blançolarm zamanında ha
zırlanmadığım iddia eden bu zatlar 
meclisi idare azalandır; raporlar tirket 
tarafından vakit ve zamanında hazır· 

lanmı' olmakla beraber eğer Mlilncoyu 
daha fazla tetkik etmek istiyorlarsa, 
heyeti umumİyeyİ terkedip gidecekle
ri yerde ticaret kanununun hissedar ••· 
fatile kendilerine verdiği hak ve aala· 
hiyetle bu müzakettnin 15 ırün sonra· 
ya talikini iıteyebilirler. Ve aksi tak
dirde karara muhalif kalmak auretile 
kanuni n.ziyetlerini muhafaza etmi, o
lurlardı. Şirketin feshinden veya İnfi
aahından bahaedenlett ise ticaret ka
nununun 442 inci maddesi1e ccvao ver .. 
mek kafidir. Heyeti umumive müzake
ratı gavet sükun ve itidal ile ırecıniş· 
tir. Arkadaşlanmrz içtimaı terk etme• 
den evvel hütün kararlar mevcut 119 
reve kartı 99 reyi ekserivetle diğer ka· 
rarlar ise 99 reyi ittifakla verilmittir 
ki bu mikdar firketimiz için f&yam if. 
tihardır. 

Şirketin gayet açık olan blançosu 
ve heıabatı tirketin istikbali hakkında 
en büyük ümitler vermektedir. Bir bu. 
çuk aylık faaliyeti gösteren ve İçinde 
tesis, tamirat, ve buna mümasil bir çok 
masraftan ihtiva eden bir bilançoya na· 
zaran görünen, safi kar önümüzdeki 
devrei faaliyette ıirketin ne kadar fe· 
yizli ve zen~in neticeler vereceğini İt
bat için kafidir, 

Tezyidi sennaye ıuretile satı!' al~
cağmuz yeni ve üka vapurlarla ıır~eti· 
mizin alacağı parlak vaziyet .'!e ıı~s!e
receği faaliyetin derecei tumulu ıse 
pek yakında anlaşılacaktır. Bundan 
maada söyleyecek sözümüz ~alınaıruf· 
br. Menfi propagandalara ııle ve ra
kamla mukabele edeceğiz." 

Bundan batka, berberler ıanatlerinin 
inkitafı için, belediyenin, zabıtai bele 
diye talimatnamesinde ehliyet.iz ber 
bcr~eı-in icrayi aaantten menedilece -
ği hakkındaki madde•İnin tatbik edil
mesini istemektedirler. Berberler ara· 
ımdan, kısa aaç modasının devam e .. 
dip etmiyecei(ini de tahkik ettik. Ek 
seriyetle berberler, kısa aaç modl\sr
nın devam edeceğini söylemekte, hu· 
nun menfaatleri kRdar J,ıY. u.çın en 
rahat olduiu için hanıml~n da .~en 
faatleri icabından bulundu~nu ılave 
etmektedir!...-. 

Yeni n•frlyal 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cabit Bey tarafından neı: 

redilmekte bulunan fikir hareketlen 
mecmuasımn 16 mcı sayısı neırolundu. 
Bu ıayıda bir çok makaleler vardır. 
Tavsiye ederiz1 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köprübaıı 
Tel 42362 - Sirkeci Mübürdanade 

Han Te!. 22740 

Mersin yolu 
ANTALYA vapuru 11 Şu • 

bat PAZAR on da Sirkeci rıhtı 
mmdan kalkacak. Gidişte Ça -
nakka1e, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, F et· 
biye, Kalkan, Kat, Finike, An· 
talya, Alanya, Mersin'e. Dönüt· 
te bunlara ilaveten Taşucu, A • 
namur Kup.dasına uğrayacak -

• (650) tır. 
842 

Ayvalık yolu 
SEYYAR vapuru 11 Şubat 
PAZAR ıs de Sirkeci rıhtı 
mından kalkacaktır. ( 649) 

859 

J;kenderiye yolu 
lZMlR vapuru 13 Şubat SA· 
LI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru lzmir, Pire, la
kenderiyeye gidecek ve döne
cektir. (664) 
===..:..~----=~-
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lif APUKC..:ULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICJ 

Liman Han, Te!elon: 22925 

Karadeniz yolu 
SAKARYA '"~~~'~/ 1 

p AZAR günü saat 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Sam • 
sun, Unye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon, Rizeye. Dönüşte 

bun!ara iliveten Of ve Sürm-eneye ı 
'1ğrar.. ...1 

,-Verem, Kap 
MÜTEHASSISI 

Dr. Cevat Cemil 
Muayenehaneaini Be}ojlu İst:k 
al eaddesi Rumeli Han 2 No. y 

• , .ı..•etmi~tir. H ·r gün 2 - 6, M 
.el. 42927 • (12731, • 

749 

ŞiRKETi TiCARiYE VE SINAIYE 
ve 

MALiYE TORK ANONiM ŞIRKETl 
Hissedarlannm 20 mart 1934 tarihi,. 

müsadif aalı günü saat on be' te Gala· 
tada Kara Mustafapata caddesinde 149 
numaralı Ovagİmyan hanın:n 4 üncü ka. 
tındaki tirketin idare merkezinde sureti 
adiyede vuku bulacak içtimada hazır bu 
lunmalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Meclisi idare raporunun okun• 

ınası, 

2 - Mundop raporunun okunması, 
3 - 31 Kanunuevvel 1931 bırihine 

ait bil8.nçonun kıraR.tİ ve hu bapta mü 
zakerat icrasile mezkür bi!i.n:onun taı 

Trabzon yolu 
GOLCEMAL vapuru 13 Şu
bat SALI 20 de Galata Rıh
tımından kalkacak. Gidi,te 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfı
kebir, Trabzon, Rize'ye. Dö
nüşte bunlara ilaveten Sürme
ne, Ordu'ya uğrayacaktır. (666) 

ı diki ve meclisi idare aT-a1a'f'ln1n ibrası, • 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 12 Şubat 
PAZARTESi 19 da Sirkeci 
Rıhtımından k~kacaktır. (665) 

• • •• 
zmır surat postası 
KONYA vapuru 12 Şubat 
PAZARTESİ 15 te Galata 
rıhtımından kalkacak doğru iz. 
mire gidecek ve dönecektir. 

(1;6~) 

• 
ihtira ilanı 
". Selelo:ı: ile mevaddı mümasilenin te 

kere tahvili usulü" hakkında istihsal o
lunan 24 Şubat 1929 tarih ve 961 numa• 
ralı ihtira berab bu defa mevkii fiile 
korunak üzre ahare devrüferağ veya İ· 
car edileceğinden talip olanlann Gala· 
ta'da, Çinili Rıhtun Hanında, Robert 
Ferriye müracaatları ilin olunur. 

(13184) 

.. --• Dr. Nuri Fehmi ---• 
Göz Hekimi 

Cığaloğ:u Süreyya Bey apart 

~allt 2·6v" kadar. Tel•fon 23212 

__________ 633 

ZA YI - Mersinden almıt olduğum 
Naim oğlu Mustafa Eıref isimli nüfusu· 
mu zavi ettim, yenisini çıkartacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Kıb
nslı Mustafa Etref. 

İstanbul 
Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Ahırkapu açığında mağ
ruk telaıe üzerinde bulunan 
şamadıranm yerinden koptu • 
ğu denizcilere ilan olunur. 

(647) 

4 - Yeniden meclisi idareye aza İn• 
tih°abı VP. hakk. huzuı-lar•mn ıa~ini. 

5 - Yeniden murakıp İntihabı ve tah 
sisatmm tayini, 

6 - Şirket işlerinin" tedvirine sureti 
mahsusada memur edileceklerin ücreti
ni teabit için meclisi idareye salahiyet 
itası, 

7 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesi mucibince meclisi idare azala· 
nnın ırerek kendi ve gerekse eıha11 S<ı· 
lise namlarına bizzat ve bilvada tirket
le icrayi muameleye mezun kılınması, 

Gerek Asaleten ve ge.-ekse vekaleten 
heyeti umuıniyeye iıtirak edebimek içiı 
hiuedarlarm en az yirmi hisseye ma• 
lik olmalan ve hi8'e ıenetlcrini nihayet 
1 O mart 1934 tarihine kadar şirketin İ· 
-'- -ı merkezine tevdi etmeleri rica e· 
der. _ .ı~ I 

Meclisi 1 dare 

3 üncü ko1oı-du ilarılıtı--;--1 

M. M. V. Sa. Al. Ko. danı 
Yerli fabrikalar mamulatın· 

dan 20,000 adet kitm kapalı 
zarfla münakasaya korunmı
tur. ihalesi 22-2-934 perşem~ 
be giinü saat 15 teclir. Talip 

lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü

nakasaya iştirak için de o gün 

ve vaktinden evvel teklif ve te 

minat mektuplariyle Ankara

da M. M. V. Sa. Al. Ko. na mü 
racatlan. (3472) (494) 

er 
' '< 
' 
" C: 
~ .. 

1 Ura 
(11334) 

687 

Nezle, grip ve ök•liril· 
ün il"lü,ü alır herkes 

için lüzumlu 

PO.HO 
koklama cih•zı her 

eczane-'e bu.'tJnur. 

Anado'.ude a c en ta 

aranıyor. Bütiln ş•r!t 

iç'n umumi depoziterl 

Naim de T eledo 
İstanbul Su'tanha· 
mam Hacopulo Hao 

35 - 37 Telefon 
20620 • 4230'} 

23 

~, __ ....;;;E;;.;V;..;K.;.;A.;.t-;..' _M;.;.;.;;U;.;D;..;l,;.;R;;.l Y.;.;E_·_r_c _ı_L_A_N_L_A_R_ı __ -'ı 
Eyiip'te Cemiikebir ima :etinin se .... ede ,.,,.,tı Evkaf' ca 

talep olunmuştur. Bu yer hak rnda başkaca tasarruf iddiasm 
da bulunan varsa on gün zarf.nda Tapu o~ş ınernurluğuna 
keyfiyeti müracaat eylemesi iüzumu beyan olunur, (655) 

Kü.,:üknazar'da Hoca H '\yreddin mahallesinde Ayazma 
iskelesi caddesinde muhterik Salihağa mescidi arsasının se
nede raplı hakk .. nda Evkaf ldares"nce Tapu'ya müracaat 
edihniştir. Bu yer hakkında tasarruf idd"asında bulunan vaı 
sa on gün zarfırda tapuya rr,:iracaat eylemesi lüzumu be· 
yan oulnur. (656) 
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E TR A ŞE R F BRIKALARI 
Türk Anonim Şi ketinden: 

Fabrika nm:da çıkanlmağa ba§lanan yeni ıene mahsulü toz ve kesme §ekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmuzda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36~75 ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon bqma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar İ§ler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mÜ§teriye aittir. Gönderilecek mal §irket tarafından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için ıigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon baıma beş 
lira tenzilattan istifade ederler. r 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

, 

Kumbara Sahipleri! 

Şubat sonuna kadar İş Bankasına yatırılmış, Y.ani 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

• 

1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

643 

Of EYİ ANKAOAŞIH/l KUHBAllADIR 

Gedikpaşada Jandarma 
5atınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre satın alınması mukar
rer (67500) takım kıaa kol ve bacak çamaşırın kapalı zarf 
münakasası 21Şubat934 çarşamba günü saat (15) de Y~pı: 
lacağmdan isteklilerin nümuneyi ve evsafil~ . şartna°!esı~ 
görmek üzere her gün ve münakasay girmek ıçın mezkUr gu 
nün muayyen saatinde teminat makbuzu ve teklifnamelerile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. (389) 

A • 
1 

Eminönünden, ::ıwtanaıınıet, 
yemek tevzi eder. 

779 , 
E 

Beyaiit, 

Umumi Nefriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Loakanta ve Birahanesi 
' Eminönü Valide Hanı içinde 

Şehzadebaıı, Zeyrekhatun'a kadar evlere 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınamla Komisyonundan: 

Satın alınacak aşağıda cins ve rnıktarı yazılı iki ka
lem eşyanın pazarlığı hizalarında gösterilen gÜn ve saatlerde 
yapdacağmdan İsteklilerin şartname ve numuneyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa girmek için mezkiir günün muay
yen saatlerinde ilk teminat makbuzlarile Komisyonumuza 
müracaatlan. (506) · 

Mıktan Cinai Tarihi .Günü Saati 
270 çift Çizme 21-2-934 Çarşamba 15-16 
370 ,, yemeni 21-2-934 ,, 16-17 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

694 

Mevcut nümune ve evsafına göre kapalı zarf miinakasasi
le satın alınacak "16747" çift yerli sarı kundura miinakasası 
26/2/ 934 Pazartesi günü saat 15 de yapılacağından isteklile
rin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve münaka· 
saya girmek için ilk teminat makbuzile beraber mezkUr gü
nün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatları. (514) 

780 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet Fidanlıklarında yetiştirilen köklü, a§dı köklü 

. Amerika Asma Çubuklarile Ağaç Fidanları tamamen tev
zi edildiğinden dağıtma işine nihayet verilmiştir. Fidan iste
ği hakkmda devam eden müracaatlara muamele yapılıruya
ccıktır. :{e)fiyet al~kadarlarm malumu olmak üzere ilan olu 

S88 .nur. (~52). 
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·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~D~Q 
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1Ye iAnkara Lokanta ve Birahane! 
----------- Sirkeci timendifer latasyonu itti•: 

Marmara Üssübahrf ve Kocaelt 
Müstahkem Mevki Kumandaniıjı 

Satınalma Komisyonundanı 
Mecmu ağırlığı 

::SOO Adet Demir Potrel 0,18X0,082 46200 Kilo : 
"beherinin boyu 7 metre" ,f 

1200 ,, Demir Potrel 0,18X0,082 : 3 tJCıf 
"beherinin boyu 1, 70 metre" 44880 • 934 • ,, • fl 

450 ,, Köşebent 0,05X0,05X0,008 : ma~e.,ı 
"beherinin boyu 1,10 metre" 2880 ·· \J ,..-

196 ,, "U" demiri evsafı şartname. '' ; 'i::1 ds. ~ 
de yazılı " beherinin boyu ı : palı 1-

1 

7 metre " : usııJile 
98 ,, Köıtebent demiri 10 Met- ) E.vsaCı : 

relik ) Şartna- : 
98 ,, "U" demir « 0,20 bo unda » ) mede • · 

"U" d • O y • 98 ,, eırur « ,40 boyunda » ) yazılı : 
5000 Kilo Bronz tel : s.P" 
3500 Adet lzolator : 3 Mart 934 cııı;4 ıı 
1000 ,, ,, Demiri "Diiz" : si günü saat . e 
700 " " ,, Deveboynu " : kapalı zarf usutil ' 

49 ,, ,, ,, "iki taraflı " : ~~· 
1480 Adet 18 S/ m alt kutrunda ah- : 4Mart 934 Pa:ıs.t P'~ 

şap direk "meşeden " : nü saat 10 da )<s. 
490 ,, Meşe lata 1, lOx 0,05x 0,015 : zarf uaulile. ııı· 

Yukarıda cins ve rruktarları yazılı malzeme hi:ıalıt~o' 
daki tarih ve saatlerde lzmitte kumandanlık satmalırıa ğ!ı'' 
misyon~da. kapalı zarf usulile münakasaya vazedile~e $'' 
den taliplerın muaaddak şart 'lameleri lstanbulda DeııJZ )(O' 
tmalma komisyonu ile lzmitte kumandanlık satmabn3 ıfle 
misyonundan alarak mezkUr gün ve saatlerde işbu ırıalı~.,,ı 
için biçilen fiatm yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat te~ll" 
akçelerile birlikte mezkiir komisyona müracaatları J 

~ıunur. (658) 
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