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Hitler Almanyasının 
İktısat Politikası 

Siirt Mebusu: MAHMUT 

BERLIN (Başmuharririmizden) -
Almanyada milli ihtilal, bir çok ba
kımlardan enteressandır. Eğer cihan 
efkanumumiyeoi bu aralık Londra 
konferansile çok m"§ırul olmaaaydı, 
muhakkak ki, olup biten itlere daha 
ziyade ehemmiyet verirdi. Bunuqla be 
raber, §İmdi Londra konferansının, az 
çok, anlaşılan akıbeti Üzerine gözler 
yeniden Berline dönmeğe batlamış
br. Şu anda her memleket yakı_n 1:>i~ 
alaka ile, hele Fransa, Alman ihtila· 
linin her safhasını hazan sakin, bazan l 
da asabi bir dikaktle pek yakından . 
lakip etmektedir. 1 

Alman milli hareketinin bir siyasi 
cephesi var, bir de iktısadi cephesi .• • 
Bu yazımda ihtilalin iktısadi cephe
ainden bahsedeceğim: 

Bitler Fırkasının 1922 de; yapılan 
programı; iki temel Üzerine kurul
muştu.o Nasyonal ve sosyal. • Milli 
Sosyalist Fırkasına girenlerin bir kıs
mı; bu programda vadedilen .aosya .. 
lizm tatbikatının hayallerinde vücut 
verdikleri neticelere bel bağlamı§lar
dı. Bunlar, fırkaları iktidar ve mea'· 
uliyet mevkiine geçince, Almanyanm 
iktıaadi ve umumi hayatında bir sos
yalizasyon hareketinin bqlıyacağmı 
samyorlardı. Çünkü hükUmetin bü
yük sanayi ile, büyük ıirketlerle ya
kından alakadar olnuuıı, bunlan yal· 
nız kontrol etmek değll, idarelerine el 
atarak itlerine kanımaıı, büyük ara
zinin köylülere taksim edilmeıi bü
yük mağazalann ıirket ve idareleri· 
ne baıka ıekiller verilmeai; bu prog
ramların eaaılarında mevcuttur. Bun
lı. r dütünmiyorlardı ki, mea'uliyet 
mevkiinde bulunnuyan §ahıalar ve 
fırkalar bu mevkie ııelince, fikir ve 
kanaatlerinin bir çoğundan vazgeçerw 
ler, nazariyat aahaunda kalan pren· 
ıiplere değil, hayattan ve ihtiyaçtan 
mü1bem realitelere uymıya mecbur 
olurlar. 

Almanyada Bitler Fırkaunm vazi
yeti de böyle oldu. Meı'uliyet maka
mına geçtikten sonra aoıyallııaayon 
hareketine genltlik vermek §Öyle dur· 
ıun; bil.akla ifrata gitmek iıtiyen ana· 
ım durdurmak mecburiyetinde kaldı. 
Son günlerde tetkil edilen Ali İktı•at 
Komisyonunda büyük aanayiin, büyük 
zürraın da mümessilleri ve sahipleri 
var. Bu Ali komisyon, Reich'ın iktı
aadi bayatını tanzimde birinci derece· 
de bir amil olacak ••• 

"' "' 'I' 
Öyle bir zaman ve ıerait içinde ya

ııyoruz ki, harp, ibtilil, oulh, baaılı 
milli ve beynelmilel hayata §Amil hiç 
bir hareketi, iktıaadi kanunları lıir ta
rafa atarak yürütmek mümkiln olmaz. 
Almany ada milli ihtilllia batlanıı_ıcın. 
da, bazı müfrit unourfar; bu hakikati 
unutur gibi oldular, ihtilll hareketle
rini iktısadi mülahazalardan mücer
ret olarak yürütmek hayaline kapıl
dılar. Hakikatin acı darbesi, onları 
uyaudırmakta gecikmedi. Batla Şan
ııöliye Bitler olduğu halde, zamanın 
ve kanunun icaplan önünde eğildiler. 
Şimdi ıslah ve teaviye yolundadırlar. 
Yalnız fU var ki, bir hatayı düzelt
mek onu irtikap etmek kadar kolay 
olm~yor. Hitler Almanyasının ikbsa
di politikaamı anlamak için, batta 
bizzat Bitler ve yeni lktıaat Nazın 
Doktor Schmitt olduğu halde salahi
yettar adamlarmm .özlerini ve İ§leri
n; gözönüne almak kafidir. Bu söz
ler ve iıler, Almau iktısadiyatınm 
ne yolda yürütüldüğünü, ona nasıl 
bir istikamet verileceğini açık ~açık 
anlatıyor: 

"' "'. 
lktısat Nazın Doktor Schmitt diyor 

ki: "lkhsadi hadiseleri tayin ııe tan
zim etmek, ne lktısat Neuaretinin, ne 
de ckuletin ııı=ifesidir. Alman iktı
sadiyatına düfen ııa:ııile; ancak iktı
sadiyatm kendi sineainden yeti~~n 
ıehperleri tarafından hallolunabılır. 
Deıılet idare eder, ilıtısadiyata reh· 
per olur. Fakat kendisi iktısatfılık 
;ı.apma:z. Almanyanın en büyük ik';'· 
sadi meselesi, beı milyon insana Jf 
bulmakhr. Hükumet buno mrJııallak 
oluraa - ki ben fÜphe, etmiyonım -
J;ger meselelerin halli kolayl<l§ır. lı-
11izliiin bertaraf edilmeıi, arJn'i su~•t· 
te İ§ ledarikile olma:ıı. lı tedariki ifin 
ıfe, yalnız hükümel tarafından sipa
rifler ııermekle iktifa edilemez. Müs· 
tahail iklısadiyat iç-jn kolaylıklar ııü· 
cuda getirilmesi lazımdır. Führer'in 
1.ıonaati de bu merkezdedir.,, 

Bitler Fırkasının belli batlı dava 
ve iddialarından biri de işsizlere it 
bulmaktır. iktidar mevkiine geçince, 
ilkönce buna ehemmiyet verdi, gayri· 
memnunları tatmine çalı§tı. Memle
kette iş bulmıya, it yaratmıya koyul
du. Bunun için milyonlar döktü. Fa
kat bulunan itler, verimli yani iktı
ıadi değildi. Mesela: Zaten munta
zam ve iyi bir halde bulunan yolları 
yeniden yapmıya kalkmak, işsizlere 
iş bulmak yolunda bir tedbir olabilir 
mi idi?, işsizlere bulunacak iılerin 
de iktısadi olması lazımdır. Bu haki-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

··na dün h 
İstiklalimizin 10 sene evvel Lozanda 
diktiğimiz abidesi dün selamlandı •• 

Dün Darülfünun salonu hıncahınç dolmuştu. Hatipler ve 
gençler heyecanlı nutuklarla Lozan gününü canlandırdılar 

' 

----- -
Büyük Millet Meclisi Reisi Kô::sım PafO Hazretleril~ M__aarif Vehili Rept Ga

lip Bey ııe hazır bulunanlardan bir hıaım Darulfunundan flkarken 

Lausanne sulhunun yıldönümü . doğru B. M. Meclisi Reisi Kazım 
dün Darülfünun konferans salo- P,. alkıtlar arasında salona girdi, 
nunda çok samimi ve yüksek te- biraz sonra da Maarif Vekili Re-
zahürat arasında teait edildi. Kon- şit Galip Bey, geldi. Denizli me-

Gazi Hz.nin 
• 

ismet Paşaya 
Telgraf farı 

ANKARA, 24 (A.A.) - Lozan 
muahedesinin yıldönümü münase
betile Rei.sicümhur Gazi Mustafa 
Keınal Hazretleriyle Lozan muahe· 
desini imzalamı§ olan Başvekil İs· 
met Pa§a Hazretleri arasında §U 

telgraflar teati olunmuttur: 
Başııelıil ismet Paşa Hazretlerine 

Bugün, Lozan günüdür. Bu günü 
millete kazandıran Zatıdevletlerini 
bütün kalbimle tebrik eder ve gÖz· 

)erinde öperim. 
Reisicümhur 

Gazi M. KEMAL 

Reisicünıhur H:z. nin huzurlarına 
Milletin aayıaız fedakarlıklan

nın mahsulü olan Lozan günü için 
yüksek ve alicenabane iltifatınıza 

derin saygılarla §Ükranlanmı suna-

rım. 

iSMET ferana salonunun bütün sıralan ta- busu Necip Ali B. Merkez Banka-

mamile dolmuftu. Saat üç buçuğa (Devamı 5 inci sahifede) ....... J~~~~~~~~~~~:!~~~~ ... ,,, .... ,,.,,,,., .. , ..... ,,.,,,,.,, ................. ,, ................. ,, ................. ..__. ....... ~ ............ . 
Islahat komisyonu dün de 1 Üsküdar tramvayı 

Hattın uzatılması esası 

toplandı, kararlar verdi Oskiid~'!!>a:!!a~ı~!1~~birmüd-
detten beri t.,tkikat yapan komisyon 

Maarif Vekili perşembeye gidiyor :;sşi;~~!t:1~r:;~~ 
etmemesi için hat .. 
tın evvelki proje 
dahilinde Kadıkö
yüne, F eneryolun a 
kadar temdidi ve 
bunun için Je mil
li bir bankadan be 
lediyenin kefaleti 
altında istikraz va 
pılması karar 'a• · 
mı§tır. Makam bu 
neticeyi muvn ık 
bulmuıtur. Teşrini 
evelde umumi mec 

Muhayyel kadrolar 
müderrislerle 

fena tesirler bırakh, Avrupalı 
muhabere devam ediyor 

Darülfünun ıslahat komitası dün de 
Maarif Vekili Dr. Retit Galip &yin 
riyaseti altında toplanmıthr. Haber 
aldığımıza göre bu hafta sonuna ka
dar ıslahata dair bütün iıler bitiril
mit olacaktır. Yeni Üniversitenin te
sisi tarihi olan ağustos birde Maarif 
Vekili ve Pr. M. Malcbe Ankarada 
bulunacaklardır. Vekil Beyin Pr. M. 
Malche'la birlikte per§embe günü teh 
rimizden hareket etmeleri muhtemel-
dir. Oniversitenin kadrosu tamamen 
teabit edildiği için ıslahat komitaOJ 
artık bu itle me§gul olmamaktadır. 

Yalmz Avrupadan celbedilecek pro
fesörlerden bazılarından henüz kat'i 
cevaplar alonmadığı için bu hususta 

muhabere devam etmektedir. Son za
manlarda bir gazetenin §İmdiye ka· 
dar yapılan tahminleri bir araya top
layarak hiç bir aslü esasa istinat etmi· 
yen bir kadro taslağı ne§rebnesi üze· 
rine birçok darülfünun hocaları ara
sında münaka§a batlamasına sebebi
yet vermittir. Bu neıriyat, hocaların 
arasını açmıı ve bazı çirkin dediko
dulara meydan vermittir. Söylendiği· 
ne göre bu netriyat, kadrolarm ilanı 
arifesinde bazı hocalann kendilerine 
reklam yaptırtmak iateyiılerinden doğ 
muı ve karıı cephedeki mealekta§la
rmı müteeuir etmi§tir. Şunu söylemek 
lazımdır ki kadronun kat'i tekli hiç 
bir vakit neıredilen tahmini llotelere 
yakın değildir. 

'lursadaki Omıanlı Bankaaını soyan ıerirl<l!r 

Bursa Osmanlı Bankasını 
soyanlar dün getirildi 

Cumhuriyet vapuru nasıl getirildi? 
Samsunda yakalanan Bursa §akileri 

dün sabah vapurla limannnıza geti
rilmitlerdir. Bunlar polis nezareti al
tında ve kapalı kamyonlarla doğru
ca Polis müdiriyetine götürülmüıler
dir. Şakiler: Fazlı, Ali Rıza, Ali oğlu 
Omer, Mehmet, Karabekir, llyas, Rıd 
van olmak üzere altı kişidir. 

Bu şerirler Bursada yol keserek 
soyguncuhılr yapmı§lar ve bir jandar 
-•wtr-r.ı §ehit etmitler, köyleri basa-

rak cinayetler yapmıılardır. Şerirle
rin evvelce Buraada Osınanlı Banka
sını da güpe gündüz soydukları tes
hil edilmittir. 

Samsunda yaklandıkları vakit Bur
aada tehit ettikleri jandarmanın sila
hı da Üzerlerinde bulunmuttur. 

- Şakiler poliı müdiriyetinde bizzat 
Emniyeti umumiye müdürü Tevfik 
Hadi Bey tarafından isticvap edilmiı 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Şirlret müdüru lis açılınca istik
Necmettin Sahir B raz için kefalet is

tenecek ve derhal 
bir milyon lira istikraz yapdarak bal· 
tın uzatılmasına baılanacaktır. Şirket 
ondan sonra şimdiki gibi senede bir 
kaç yüz bin lira açık vermiyecek, kar 
edecektir. 

' İrtişa davası 
Tahkikat bitirildi, iddia

name hazırlanıyor 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Eski 

barut ve mevaddı infilakiye inhisarı 
hesaplarının tetkiki eanasmda meyda 
na çıkan ve bir kaç seneden beri de
dikoduau devam eden irtifa meaeleai 
nihayet son aafha81na dahil olmu§
tur. 

Alakadarlanndan bir kısını ölen, 
bir ksımı Avrupaya giden, bir kısmı 
da lstanbul ve Ankarada bulunan bu 
hadiseye ait Ankara isfaıtak hakimli
ğinde tahkikat ikmal edilmiıtir. Tah
kikatı yapan istintak hakimi Ankara 
müddeiumumiliğinden mütaleasım 
sormuştur. Müddeiumum" iddiana· 
mesini bazır~amaktadır. 

Katil bulunamadı 
0 olis şüphe ettiği yerlerde 

taharriyat yapıyor 
Tafsilatı ile yazmıı olduğumuz Ye

ıildirek cinayeti tahkikatına dün de 
devam ettik. Bah• 

--- . :yeli Mehmet Ha. 
sanı Nazmiye yÜ· 
ziinden vuran baı· 
toncu Nuri henüz 
yakalanmamı§tır • 
Fakat zabıta izle
ri Üzerinde bulun
maktadır. Kendisi
nin Kumkapı spor 
klübünde yazılı ve 
r...,kıör olduğu aöy
lenmektedir. Esa-
aen de Mehmet Ha 
sanı vurmadan ev
vel baıına bir yum 

Katı'l Nur:- ıuk indirmit ve ye 
re yuvarlamııtı Za 

(Devamı 2 inci sahifede) 

,.t _e 

Zeynep Kônıil hastahanesinde küşat resminde daııetliler •• 

Üsküdar beklediği hasta
haneye nihayet kavuştu! 

Zeynep Kamil hastahanesi dün mera
simle açıldı ve ilk hastalar alındı 

Oaküdar Zeynep Kamil baatahanesinlı\ 
açılma resmi dün aaat 1 O da büyük me- -
rasimle yapddı. Men.simde vali ve Be
lediye ...,;si Muhittin B., Galip Pf., vali 
muavini Ali Rıza B., Belediye muavinle
ri, Belediye azalan, bazı kaza kaymakam 
)arı. sıhhiye müdürü Ali Rıza B., bazı 
hastahane ıertabipleri veıair birçok ze
vat hazır bulunmuıtur. 

Zeynep Kllmil hastahanesi Umumi har• 
be kadar hususi bir Jekilde idare edilir· 
ken bilahare kapanmııtı. Hastahane sa
hibi hayırperver hanımefendi binayı be. 
lediyeye terl<etmittir. 

Belediye uzun senelerden sonra bura
&ım tekrar hastahane olarak açmağa 
muvaffak olm11ttur. Bina yeniden tamir 
ve tadil edilmi§, asri, tertemiz bir has
tahane vücude getirilmittir. Belediye bu ı 
hastahaneyi açmağa karar verdiği vakit, 1 

üç sene evvel, bütçe imkinsızlı:ğı dola· ı 
yoıile ancak bir lira tahıisat ayırahilmit· ı 
ti. Nihayet müteakip senelerde de ko
nan tahsisatla hastahaneye tam 38 lıin ~--.---------'"'L--------" 
lira aarfedilerek açılmaaı temin edilmiı- ~ 

(Devamı 2 inci sahifede) Haatahane balıfesi pziliyor •. 

Ali lkhsat Meclisi dün 
toplantısını- bitirdi 

Meclis ormanlarımızın devlet tarafın
dan işletilmesine taraftar - İş kanunu .. 

Toplantıya riyaset eden Hasan B. 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Ali 

1ktıaat meclisi bugün toplantısını bi
tirdi. Azalardan bir kısmı tayyare ile 
bir kıamı da trenle hareket etfder. 

lçtimalara riyaaet eden Trabzon meb 
uau Hasan Bey de bu alqamki trenle 
J stanbula hareket etti.. Mecliı ru:z
nameainde bulunan ormanlarımızdan 
azami iatifade çareleri mevzuu etra
fındaki raporunun ana hatlannı ik
mal etmittir. Hazırlanmıı olan tali 
rapora nazaran köylümllzlin ormancıc 
değil aadece ziraatçi olması eaası ka
bul edilerek §İmdiye kadar ormancı 
köylülerin ormanlannm hududuna 
her aene köylerinden bir az uzaklaı
tırdıklan nazan itibara alınarak: or
manlanmızm korunması için orman
ların içinden yalmz köylülerin değil, 
müstecirlerin de alakalannm kesilme 
si ve orman içinde yalnız devlet balta 
tnnın itlemeai esası ana fikir olarak teı 
bit edilmiştir. 

Köylü ormanın içine ancak işçi o
larak girebilecek ve orman içinde bu 
lunan ıahsa ait arazi de dost tarafın
dan iatimlak edilecektir. 

Orman mültezimlerine gelince; bun 
lar orman içinde İ§ göremiyecekler, 
yani müteahhitlerin iltizamı ancak 
devlet tarafından kesilmiı ağaçları 

ormanların hudutlarında tesellüm et
mek suretile olabilecektir. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan ta· 
(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

l Beşinci Y <l!rli Mallar sergisini hazırlayacak olan komisyon dünkü içtimaında •. 
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SURİYE MESELESİ 
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Abdülhamit: ikinci bir "Hünkar ukele•i" muahedesi yapmıyaca
ğım! Diyor. - Kay•a Vilhelm'in l•tanbulu ziyareti. 

Zahıahanenin Be.ut ve Suriye vila
yetlerine bilbaua ıönıloırdiği heyeti 
tahkikiyenin ndetlerinde takcliın ettikle
ri raporlardan, J.eki!ce•• mühim olan 
mezkiir vilayetler ahvalinin pek fenalaı
tlğı anlaıılmıfb. 

Sultan Hamit, tehlilı:eyi cörilnce ted
birlere savaıtL Vali ve lam cbnlua 
•ureti busuıiyede talinwt gönderdi, ira
deler tebliğ ettirdi. 

Li.kin mesele l'•Yet naziktiı elbirli· 
ğile, etraflı düıünülertk kararlar veril· 
menni çareler bulunmasnu, tedbirler 
ahnmasıru istiyordu. Bir taraftan teftit 
askeri komiıyon i.lisince. diğer tuaftan 
mediai mabsuau vükellca mütalea edile 
rek icap eden tedbirlerin süratle ittihu 
ve tatbikini emrelmi!ti. 

Bu baptakj iradei ıeniye Sadruam 
Halil Rifat Paşaya, tahriren •e resmen 
ba1ki.tip makamından tebliğ olunduk
tan '°nra Mabeyinci Sarıca zade Ragıp 
Pafa, müşarinüleyh sadruarrun Nitan· 
taşında kain konağına alqam geç vakit 
gönderilerek ~ifahl ~azı iradatı seniye 
d· !ıa teblig ettirilmişti. 

Bu meyanda Sultan Hamidin ıu söz 
!eri söylediğini ve ha•bıhal tarzında Sad 
razam Halil Rifat Pataya nald ve tez
garmı emreyled.iğini merhnm Ragıp Pa 
.;a li8anından duydum. 
- Sultan Hamit: 

zc - Rusların, t ngili.zluin, F ransJz-
l aı-ın Arahistanda ve sair ...iliyetlerimiz
d~ hararetle taki!' ve tatbik ettikleri ka
rıştmcı siyatet; Hicaz, Bağda.t timen
dif eı-lerini kendi menafi ve arzularına 
ıakı;p edebilmek ve ayni zamanda 1248, 
1250, 1290 tarihlerinde olduğu ~ibi bi
zi İzaç etmek, hatta her hangi birinin 
nam ve h0$&bma olarak ikiaci bir oHün
kir iskelesi" muahedesi aktine boyun ef 
dirmek ir.indir. Evvel umanlarda birnt 
lngiliz lc;,ruolosları öne düterek Berrut 
famda isyanlar, ihtilaller çıkartmı!!ardı. 
Cebelde, Havran.ta, Maruniler iTe 1>ür
züleri birleıtirip ayaldandmnıtlardı. 
Muır nlisi de malum olduğu üzere fır
sat bularak üstümüze yürümüıtü. Rah
metli dedem de muzlar lıalaralc Ruslar
la o meş'um, mabut H6.nka.r iakelesi 
muahedesini kabule mecbur olmuıtu. 
Avrupanın umumi siyaseti de tebeddü
le uğramıştı. Şimdi .!e buna benzer bir 
5ey yapmak istedi.kleri anlqdıyor. Fa
ı...ı hen, Allahm İnayetiyle o mezelli
kaya düfmiyecefim. içeriden, dlf&l'ldan 
muarızlara rağmen kurduğum ,imendi-

fer ve İmar siyasetin.de devam edece .. 
ğim. O devletlerin biç birile siyasi bir 
ahte airiflDİyeceğini Hatti Almanlar 
ile hal ve ietikhal bid.isabna müteallik 
bir anlaıma ve mukavele yapıp bağlan
mıyacağun !" demiıti. 

Evet, Sultan Hamit, bu fikir ve ka
rarında sebat ve ısrar edip siyasi bir 
muahede veya mukavele yapmamıftl. Fa
bt bütün bu sebat ve ısrarına rağmen 
ecnebi devetlerin siyasi, iktısadi ihtiras
larından yakasını kurtanunamı!lft 

Bizzat Kayaer Vilhel:ııı, maiyetinde 
Hariciye nazın Herbert Bismark oldu
ğu halde iki defa 1 sta.nbula gelmiş ve 
Sultan Hamit Hanı saninin misafiri has 
sülhaoı olmu•tu. 

Kayser Vilhelm, lstanbula dostça, 
aJııbapça padif&hı zİyaret etmİyOl'dU; 
prkta güttüfü siyasi, İktisadi emel ve 
niyetlerini temin için, heaapb kitapli bir 
bezirgan gibi geliyordu. «Misafiri has
sülhası hazreti ıehriyari Kayser Vil
helmi sani», Bağdat timendiferi ile Hay 
clarpaşa nhtmıı imtiyazım kopamıışb. 
Kayse~ Vilbelm iktısadi sahalarda 

daha bir çok munffakiyetler elde et
miıti. Hükumeti Osmaniyenin askeri 
techizah için Alman fabrikaları çalııma 
ğa başlamışlardı. Ve yine askeri tensi
katta da büyüle bir yardım ve rehberli
ği görülüyordu. 

Y alruz gerek açık ve gerek gizli su
,·ette siyasi bir istirak imali kayt ve: 
tespit edilmemiıL 

Sultan Hamidin siyasetiyle Almanya 
veya sair devletlerin siyasetleri arasın .. 
da bu fark vardı: Abdülhamit, 1 ancak 
günlük meselelerle uğraşıyor, günlük 
tehlikeleri defediyor, glinlük hadisele
rin peıinden koşuyordu. Fakat ötekiler, 
bir program, sistem dahilinde hareketrr--~ ... 
tikleri için maksatlanna, emellerine, ar
zulanna her ne sekilde oluna olsun mu
vaffak oluyorla;dı. Onlar i~in ne kopa
nrlarsa, kird1 ! Ve tırnaklanm, pençle
rini taktılclan f"yleri de çekip kopanp 
almadan bıralcınıyorlardL 

Onlara, kir ettiren Sultan Hamit, 
badireden ucuz kurtulduğu vehmiyle 
kendini karlı zannediyordu. Bağdat ti
mendiferi, Haydarpaşa rıhtnnı imtiyaz. 
lan kolay kaymnlır yağlı parçalar d<>
ğildi. Ve askeri techizat meseı.,.; de 
böyle idi; Alman fabrikalan bot dur
maktan, i!sİz kalmaktan kurtuluyorlar
dı. 

(Arlrası var l 

Yarın: 

Pek mühim tarihi bir vesika 
Sultan Hamille Kayser Vil helm, ne lıonuftular? - Kayıııer, 

ne diyor? - Abdülhamidin ceoa bı. - Sultan Hamit irticalen •ÖY 
lemif! 

Beyn lmilel 
:ıciler 

- -·--
Yıldöniimü merasimine biz 

de iştirak ediyoruz .. 
Galatasaray izçilerir. Jen 25 ki,ilik bir 

kafile. perşembe günü Daçya vapuru ile 
ve Köıtence yolu ile, Budapeşteye gide
celderdir. Bu sene beynelmilel izçilik tef 
L:ilcltinin ?.O jnci yddöniimünü tesit için 
BudaP"ftede senlik!er yapılacak, bu ınak 
utla bütün dünya izçilerinden mürek
kep binlerce İzçi Budapqte civarında 
bulunan Gödölö kampında toplanacak
ur. Kafile reisi bulunan Refet B. bu hu
susta su izahatı venniıtir: 

- Dünya izç.ileri, ağualoıun birinden 
15 ine kada >Gödölü kanıpmcla toplana
caldardır. bay..ağnmz da ilk defa olarak 
beynelmilel iz~iler arasında dalgalana
:akbr. 

Dünya izcilerini kabul için Gödölö 
i<ampmcla •Rhık Macar Bat.dcili -.e Bey
nelmilel iz-:ilcr meclisi iliıi azaımdan 
comte Teleky'nin riyaseti albnda bazır-
1.ıdar yapılıyor. Krz izçiler kampa kabul 
edilmiyecek, mekteplere y ... Jeştirilec:ek
lerdir. Budapette'de ayni zamanda dün
ya izçiler kongresi de topJ.aı.caktlr. 

Gödölü kampi, ,e1ı..., güzel yollarla 
bağlıdır. Macu Noibi hülcUmeti Amiral 
Hortby cenapları da bu müddet zarfın
da kampta otu!'M:aktrr. 

BeyM!nülel izçiler tezalıuratı 1920 
senesinde Londrada, 2 iDCİIİ 1924 te 
Kopenhaı(ta, 3 ünciisü de 1928 te gene 
1...-lltere de yapılmıftı.. 

Son toplantlya 60,000 İzçi toplanmı,. 
t•~" 

l•apor iktıaat meclisinin celecek iç~ 
fonuna kadar intihap edilen baEı aza 
ı .... tarafından itlenerek tevsi edilec:elı: 
H önümüzdeki içtimada son teklini 
a'ltcakttr. 

I, kanunu 
MecJisin meıgul olduğu İf kanunu 

teıkikabna gelince; Meclis it yaaaaı 
namı altında muhtelif it kanunlarm
cian mürekkep bir kül meydana getir
ıuek üzere tetkikata baılaJDJJ ve yaaa 
11ın ana prens.ipleri ve tarifatını ihti~ 
v~ eden ilk üç kısmını ikmal ebnittir. 
~u huRıstaki rapor gelecek içtimad3 
ka t'i ıeklini alacaktır. 
Yasanın müteakıp kıscmları i~ bu~ 

lumu, işçi sigortası, mesai saatleri ve 
saireye dair bulunacaktır. 

Ali iktısat meclisinin bünyesinin 
takviyesi maksadile diğer memleket
lerdeki bu nevi teşekküllerin çah§ma 
taı-z!arı tetkik edilecektir. Tetkikatın 
netlcelenme.!in-e intizaren mecJis bü
ı !" :tU!'\t.ı., takviyesıne k.arar verilmi~tir. 

Propaganda 
Seyahati -------Dün A vusturyadan bir 

seyyah kafilesi geldi 
Dün Avusturya lise ve orta mektep 

muallimleri ve Darülfünun talebesin
den mürekkep 55 kitilik bir seyyah 
lıafileıi konvansiyonel treni ile tehri
mize gelmiı ve Royal oteline inmiştir. 
Seyyahlar Wiener Akademischer Klüb 
aı:asındandır ve geçen sene de tatil 
-ı:amanlarında tehrimize gelmiı!erdi. 
Seyyahlarm bir kısmı AvtUturyalı, bir 
kısmı da çektir. Seyyahlar üç ııün feh 
rimizde kalacaldar, çarpmba günü 
Carnarv vapuru ile Seli.nik, Coloe, 
Atina, Korfu, Brindizi, Venedik, Tir
yesteye gidecekler, oradan memleket 
lerine döneceklerdir. Bu •eyahati ter
tip edenlerden ve Wiener Akademia
cher Klüb müessislerinden M. Robert 
Heinz Engel dün seyahatlan hakkın
da bize dedi ki: 

- Klübümüzün 500 azaar vardır. 
Avnıpaya seyahatlar tertip ediyor, 
kıt sporlan bilhassa Alplarda ski eğ
lenceleri yapıyoruz. Geçen aene 30 
kitilik bil' kafite ile buraya gelmiı
tik. Türkiyeye seyahat çok istifadeli 
olduiundan bu sene 55 kitililı: bir kafi 
le ile ıeldik. Buırün AV1llturyada hiç 
kimseye harice seyahat için DJÜsaade 
etmiyorlar; bu da buhrandan ve bil
hassa .Almanların bizi boykot etme. 
!erinden Heri gelmetkedir; fakat bi
ze tı.,riç hemleketlerde Avusturya le 
hine propaganda yapmak maksadile 
.eyahat müsaadesi verilıniftir. Avus .. 
turya turizmini teıvik etmek, memle
kete seyyah celbetmek istiyor ve 
Türkleri Avusturyaya seyahat etme
lerini arzu ediyor.'' 

Alman inkılabının 
temel direği 

BERLIN, 24 A.A. - Volff Ajansın
dan: Dün Pnısya '-!vekili M. Goering' 
in Önayak olduğu ve Prusya nazırlar 
meclisinin kabul ettiği devlet dü~manla
nna karşı tedbirleri, gazeteler, milli sos~ 
yalist inkılap binasının - temel direği • 
olarak tavsif ediyorlar. 

Gazeteler, Goerin~'in teşebbüsünü 
başvekil M. Hitlerin bildirdiği Alman 
inkılabının bittiği vakiası için li.zrm ve 
tesirli bir tamamlay1cı unsur olarak te .. 
lakki ediyorlar. 

"l.ı mahsaıb. bütçeye 4 bin lira kadar 
bir l "lh'lıisat ilavesi h•.ısur.·.mda Ba,ve
l..i\.lete temennide bulunui~caktır .. ~ 
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HARİCİ HABERLER 
Defin hazırlığı 

İktısat konferansı riyaset 
divanı bugün toplanıyor 

LONDRA, 24 A.A. - Londra konfe
ransının son !!iinlerinde dominyon1arın 
faaliyete geçtikleri görülmüıtür. 

Mümessiller, dünya ~erçevesi içinde 
iotifadeler teminine çalışmışlardır. 

Alhn ölçüsüne bağlı devletlerden yüz 
çevirerek Amerikaya doğru tevcih eden 
lngilterenin vaziyeti de JÜphesiz serbest 
bir döviz lehine dominyonların yaptıkla4 

n tazyik neticesidir. 

LONDRA, 24 A.A. _ Londra kon
feransının mahdut azadan mürekkep 
reislik divanı; büronun yann öğleden son 
ra yapacağı umumi iç:timaa bildireceği 
teklifleri kararlaıtırmak için bugü~ saat 
10 da M . . Mac Oonald'm reisliği altında 
toplanmıştır. 

Toplantı bittikten sonra hisıl olan zan 
ve intibaa ıı:öre M. Mac Donald konfe
ranıın mes~isine yeniden na.sil başlaya~ 
cağı hususunun acrkça teyin edilm~sin~ 
de ısrar etınİftİr. 

Konferansm icabında yapacağı ikinC'İ 
toplanb zamanını tayin etmek işinin biz
zat reislik divanına bıraktlacaij'ı zannedil
mektedir. Bu divan konferans reis1 ile 
reis vekilinden ve iki komisyonun reis, 
vekillerile rayortörlerinden mürekk'?p 
bulunmaktadır. 

LONDRA 24 A.A. - lktısat komio
yonun yenid~n gözden geçirilen raporu 
bu sabah ne,redilmiştir. Bu ral)Or esasa 
ait hiç bir değitiklığı havı değildir. Yal
nız şimdiye kadar elde edilen neticelere 
göre çok nikbin veya lüzumsuz saydan 
mütalea tefsirleri nazara almamakla ikti
fa ebnİ!tir. 

M. Troçki Marsilyada 
MARSILYA, 24 A.A. - M. Troc;ki 

buırün Bulıııaria vapuru iJe BüyÜkadadan 
Marsilyaya ııelmiıtir. P.1. Troçki Marsil
yada karaya cıkar cıkmaz bir otomobile 
binerek Fransanın orta kısmına doğru 
gitrnııhr 

Çinde mütareke 
PEKiN, 24 A.A. - Son yapılan mü

tareke 1&rtlanna uyarak. Japonlar, Çinin 
cenubundald !J8yrl asken _ ımtalı:adan 
çekilmişlerdir. 

Bu mıntakarun Japonlar tarafından 
tahliyesinin bu ay sonunda biteceği tah
mıa ediliyor. 

Kahirede ze!zele 
KAHiRE, 24 A.A. - Bu sabah Ka

hirede oldukça ıiddetli bir zelzele hisse
dihmttir. ----

Amerika ve Sovyetler 
NEVYORK, 24 A.A. - Nevyorlc H ..... 

rafd gazetesi, Sovyel Rusyanın Ameri
ka tarafından tanmmaıma dair, hüku
met malıafilini ve eft<&n umumiyeyi çok 
ali.kadar eden bir makale yazuuştır. 

Bu eazete diyor ki : 
«HükUmet müesseselerinin emniyetini 

ticari istifadelerden yük...ıt tutmağa dik
kat eden Amerika hükıimetinin hüsnü 
nazannı kazanmak için. Sovyet Rusya
run ücüncü beynelmilellik faaliyeti meıu
liyetl~ni tanıma,ı liznndır. 

iüsküdarda hastane / 
1 (Ba;< J inci sahifede) 1 

1 

tir. 10 bin lira yalnız alat ve edevata ıar
fedilmiş, 16 bin lira tamir ve tadilata, 8 

1 

Harp borçları 
Müzakereleri M. Moley 

idare edecek 
LONDRA, 24 (A.A.) - Daily Ex

press'in Vaşington muhabirinin bildir 

diğine göre lngiliz ve diğer devletler 
Je haa·p borçları meselesinin tanzimi 
müzakerelerini Amerika namına M. 
Moley idare edecektir. Muhabir bu 

İntihabın İngiltere için hayırlı olamı

yacağınr, zira M. Moley'in lngiltere· 
nin Amerikaya bütün borçlarını ver4 

mek üzere israra h3.zır olmak ihtima· 
li bulunduğunu ilave ediyor. 

Buharlı vapurun 
150 nci yılı 

L YON, 24 A.A. - Havas Ajansın

dan: Dün, Fransız Jouffroy <l' Abbans 
tarafm~n buharlı vapurun 150 inci yıl
dönümü kutlulanmıştır. 

Pyroscape İsmini ta~ıyan çarklı ilk bu
harlı vapur 15 temmuz 1781 de Saone 
üzerinde, o zamanlar huh'\J" pompası is 4 

mile andan bir mak~ne il~ tecrüOe edil
mişti. 

Vapur saaHe iki bu~uk fersah yol al
mıştı ki o zaman i~in rıühim bir rekor
du. 

----<>--

Faşistler arlık aza 
istemeyor 

ROMA, 24 A.A. - Bir ağustoo 1933 
den itibaren milli fa!ist fırka•ına artık 
aza kaydedilmiyeceği haber veı;Hyor. 
~ 

Ruslar Japon ajansını 
tekzip ediyor 

MOSKOV A, 24 A.A. - Mançuri is
tasyonunu iıııa! etmek maksadiyle Sov
yetlerin a•ker tah~it ettiklerine dair Ja
pon Ren~o Ajansmın verdiği haberleri 
Tası Ajansı kat'i olarak tekzibe mezun
dur. 

- -<>--

Çocuk ticareti 
PAl.ERMO, 24 A.A. - Üçü kız ço

cuğunu 125 liret mukabilinde başkasına 
satmakla zannaltına l,ulun:.n Nina Bel
lomonte adlı kadın Üç sene sekiz ay hv 
ae mahkiim edilmi~tir. 

Kadının cürüm ortaklan, bu 1ı1atı! mu
ameleıi.ni kolaylaşbran ebe ile çocuğu a
lan ve nüfus siciline sahte bir adla lc:ıy
dettiren Kan ve koca da ayni cezaya 
çarptınlmı§lardrr. 

M. Mussolini'nin Şika
goya hediyesi 

ROMA. 24 A.A. - M. Muuolinj Şi
kago ıehrine, 4 metre uzunluğunda ye

til mermerden bir sütun hediye etmeğe 
karar verm.İ!tı .. Bu sütun Ostie•de ya .. 
pılan hafriyatta bulunmuıttur. 

Haydutlar bir .milyoneri 
kaÇ!rdılar 

VARiS, 24 A.A. - Nevyork Herald 
gazetesinin Şikagodan aldıiJ bir telgraf
la milyonerlerden iM. Urshell'm haydut
lar tarafından ahmp 3'Ötürüldüğii bildi-
1-ilmittir. 

1 bin lira mefnııat vesaireye harcanını~- ••••'••••••••••••• 
tır. Hastahanenin müw.kün olan bütün 
lavaznnı ve mefrusatı yerli malından yap 
brılmıştır. Ban edevat nolc•anları da 
kontenjandan çıkmak üzeredl<. 

Hastahane şimdilik 4ı> yataklıdır ve 
dahili, harici hastalara mah•ustur. Ayrı
ca 5 de ihtiyat yatak vardır. Hasta ko
vuılan timılilik binanın yalnız üst katt
nı itgal etmektedir. Gelecek sene yatak 
adedinin (80) e ibli.ğı mukarrer olduğun 
dan alt kata da yalak konacaktır. 

Hastahane doktor kadrosu sertabip ve 
dahiliye müteha11m Yalrup Hüseyin, o
peratör Tevfik Beylerle iki a•istandan i
barettir. Asistanlar henüz tavin edilme

miıtir. Hastahanenin diıçisi Nejat, ecza
cısı ela Gıyasettin Beylerdir. Huta ka
bulu hakkındaki terait, diğer Belediye 
hastahaneleri gibidir. 

Muh tacin için meccanendir ve Ücretli 
yataklar da günde 1, 2, 3 lira olarak üç 
kısmıdır. 

Dün öğleğin ilk olarak üç, bet hasta 
müracaat etmis ve yahrıJmı,tır. Dün 
hastahanenin küıadını vllli ve belediye 
reisi Muhittin B.

4 

yapmıJ ve şu nutku 
oöylemİftir: 

- O slcüdann sıhhatma uzun seneler 
hizmet edecek !ekllde vaktile meydana 
gelmi~ olan bu müeı•ese hayırhah bir 
hannnefendinin eseri idi. Bi1ihare bazı 
sebeplerle faaliyetinin tatil etıniş,ti 

Mediıi umuminin muhterem azaıı bu 
nokşanı siddetle hiasederek ve bu hissi
yatı icra ·makamına da aksettirerek bu 

.... n1üeıseıenin tekrar a~ılması luırarlattı
nldı. Birçok mali mü,küli.ta ve ilk tah
sisabn yalnız bir tek lira olmasına rağ
men nihayet bugün Üıküdarda bir has
tahane açılmasına muvaffak olundu. 
Türkiye halasının hücceti olan Lausanne 
senedinin İmzası günü olan bugüne, açd 
ma merasimin tesadüfü bizim için bü
yük babtiyarlıkbr. Müessese doktorları
na muvaffakiyet dilerken hastahaneyi a
çıyorum." 

Vali B. bunun Üzerine hastahane serta
bibi Y akup Hüseyin Beyin verdiği ma
kaıla kapıdaki kurdeleyi kesmi! ve da· 
vetJiler içeri girerek müesseseyi gezıniş-
lerdir. · 

Hastahanenin a~ılması münasebetile 
Başvel:il P~. Hz. ne ve Sıhhiye Vekili
ne telgrafla.- çekilmiştir. 

Katil dün de 
Bulunamadı 

(Raşı 1 inci sahifede) 

bıta dün kız kard~inin Kasımpaşada 
ki evini de aramı~r. Kwnkapı cihet
lerinde aaklandıiı söylenmektedir. 
Vak'aya sebebiyet veren Hacı Meh
met Efendinin lı:ansı ve suçlu baston
cu Nurfnin .sabık metresi ve yaralı 
bahriyeli Mehmet Hasanm oevgiliai 
Nazire Hanımın da polisçe ifadeai 
alınmı§tır. Dün bir muharrim.iz Nazi
re Hannnla aörütmüıtür. Nazire Ha
nrm- diyor ki: 

- Evliyim; fakat yedi seneden be
ri kocam Hacı Mehmet Efendiden 
ayn J'&lflYOnız. Birihirimizi arayıp aor 
madık; amma henüz rMmen aynlmış 
değiliz. Kendiainin _nerede olduğunu 
da bilmiyorum. Aiti seneden beri Tah 
sin lbrahim Beyin trikotaj fabrikasm 

da çalıfıyonım. Bastoncu Nuri ile 
bundan üç sene evvel tanıttık ve be4 

raber ya,amağa başladık. Kendisinin 
vaziyeti evvelce iyi idi. Son günleTde 
i§leri fena gitti. Ben bakmağa. başla
drm .. Bundan üç gün evvel altımdaki 
yatağı da alıp götürmek, salmak iste
di. Vermedim. Aramızda büyük kav
ı:a çıktı. Kendisile ayrıldık; fakat o, 
beni takip ediyordu. 

Bahriyeli Mehmet Hasa na gelince: 
Vak'adan bir gece evvel yani cumar· 
tesi akşamı, Fatihte hem~irem.in evin 
de bir eğlenti vardı. Gece 
eve dönüyordum. Nuruoam.aniye· 
den geçerken Bahriyeli Mehmet Ha
san karııma çıktı ve eve kadaı- geldi. 
Bahriyeli Mehmet vak'a günü sabahı 
beni fabrikaya k~dar takip etti ve 
saat 1 l de doğruca fabrikaya gene 
geleı·ek benim katıma çıktı ve bana 
da: 

- Saat 12 ye kadar sokağa çıkım· 
yacaksm, sonra sana gösteririm. de· 
di. 

Ben de: - Çıkarım, sana ne? de .. 
dim. 

Sonra a:ıağıda vak'a olmuş." 

• .;:.~..,· - p. ... ·;·, _ - • -. "" O -

DAii 
Vazife uğrunda ölen polis memu

runun cenazesi kaldırıldı 
Vekalet memurun ailesine yardımda bulunmuştur 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Altındağ mahalle•inde sabıkalı bir 
şeririn yapmak istediği cinayete mani olmak üzere imdada koşan si
vil bir polis memuru bu sabıkalının hücumundan aldığı bıçak yaralan 
neticesinde vazife uğurunda şehit olmu,tur. Cenazeıııi bugün merasim
le kaldırılmıştır. Katil, Erzurumlu Ömer oğlu Emin, azılı bir sabıkalı
dır. Beş ay evvel nişanlısı Ayşe adında bir kadını yaralayarak mah
kum olmuş ve ahiren ceza kanununun tadili münasebetiyle yirmi gün 
evoel hapishqneden çıkmışhr. Fakat şerir bu sefer Ayşeyi öldürmeği 
tasarlamış oe cumartesi Alhndağ mahallesine giderek Ayşenin otur
tfuğu eve tecaoüze başlamıştır. Ayşenin feryadı üzerine cioarda otur
makta olan emniyet müdürlüğü si oil memurlarından Müeyyet El. ha
dise yerine koşmuştur. Müeyyet Efendinin müdahalesine karşı Emin 
bıçakla üzerine yürümüş oe onu muhtelif yerlerinden bıçaklam,.,tır. 
Müeyyet Elendi derhal kendini toplayarak yaralarına rağmen katilin 
üzerine hücum ederek merhumu al tına almış, bıçağını elinden kurtar
mıştır. Şeriri yaralarının ıztırabına rağmen zapteden Müeyyet Elendi 
onu yetişen polislere teslim etmiş kendisi de hastahaneye naklolun· 
muştur. Memur bütün gayretlere rağmen dün akşam ölmüştür. Bu
gün yapılan cenaze merasiminde Dahiliye vekili, vali, vilôyet beledi
ye, emniyet müdürlüğü erkanı bulunmuştur. Emniyet müdür muavini 
Şinasi Bey mezar başında bir hitabe irat etmiştir. Müeyyet Efendinin 
ailesine Dahiliye vekaleti yardımda bulunmuştur. Bugün vali Neozat 
Bey merhumıın evine giderek ailesine taziyede bulunmuştur. 

Nafia Vekili Ankaraga dönüyor 
ELAZIZ, 24 (Milliyet) - Nafia vekili Hilmi Bey Ergani madeni

ne hu.dar şimendifer inşaatını tefti f ettikten sonra, bu sabah saat sekiz 
de Malatya yolu ile Ankaraya döndü. 

Sporcular 
Leningratta 

Milli havalar çalınarak 
samimiyetle karşılandılar 

LENINCRAT, 24 (A.A.) - Türk 
sporcu heyeti dün buraya gelmiş ve 
iıtaıyonda merasimle ka.rşıianmıştır. 
Heyetin vürudünde Türle ve Sovyct 
milli havalan çalınmıttır. Cevdet Ke
rim Beyle Leningrat terbiyei bedeni
ye reiai M. Durma.ekin birer nutuk 
teati etmişlerdir. Öğle üzeri misafir
lerin ,eı·efine bir ziyafet verilmiıtir. 
Bu ziyafet fevkalade samimi bir ha
v2. içinde geçmiştir. 

Prag maslaha:tgüzarı 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Prağ 

masl.ahatgüzarlığma tayin edilen 
Vasfi Bey bu akJam Ankaradn hare
ket etti. 

Yanan tayyare 
Tayyare ve motörlerimiz 

de araştırma yapıyor 
ANKARA, 24 A.A. - Pire ile Rados 

arasında kaybolan tayyarenin sahilleri
mize yakın bir yerde kazaya uğraım1 ol
ması ihtimaline karşı hükUmetimizce l!le-
ı·ek tayyareler, gerek gümrük muhafaza 
motörleri ve e"erek sahillerde jandarma 
kıtaatnnrz vasıtasıyla aranmasına Mvam 
edilmektedir. 

Bir ceset bulunJu 

ATINA, 24 A.A. - Bir gezinti yap
mağa çılcaıı bir çok kim•elerİ tafıyan bir 
remörkör iğne adası yakınında zarif su
rette geyİnmİf bir kadın eesedi bulmut
tur. 

Bu cesedin geçenlerde kaypolan ltal
yan deniz tayyaresindeki yolculardan 

bir lcadmın ölüsü olduiiu unnedilmelı:
ted.ir. 

Şark §İmentlilerleri kondöktörü Mehmet Bedri Efendinin Yenilıul•ıl• iti
ne yetifmek için atlarken trenin alhn ıla lıalarlı ilıi bacaiutut lıesibliiinl 74111o
mıffık. ·Kendi•İne hastahanede antf![İy at yapılarak ayaklon diz kapaklaruo
ılan lıesilmİ.f İS#! de dün sahalı ölmüff ür. 

Maltepetle frenin çarpt<ğı Salih Zeki Elendi oğlu 12 yıqcnJa Hü .. yin ~" 
hastahanede öhniiıtiir. 

Velat eden Mehmet Bedri Bf!)Iİn c enazesİ dün arlıad,tan taralınılaıt lıaf. 
dırılmış, Siliurilıapula delnedihnittfr. 

Bursa Osmanlı Bankasını 
soyanlar dün getirildi 

(Başı l inci salaifede) 

ve bu esnada lıtanbul Emniyet mü
~ ürü Fehmi Bey de bulunmu,t .. r. 

Katil ve şakiler Samsunda olduğu 
gibi bu isticvap esnasında da gerek 
yol soygunculuğu yaptıklanru ve 
muhtelif cinayetleri yaptllı:larını ve 
gerek bankayı soyduklarını itiraf et
mişlerdir. Samsundaki evrak doğru
ca Bursaya gönderilmiştir. 

Sakiler Burs .. daki cinayeti irtikap 
· ettikten ~nra kaçmıılar ve bit" ıün 

lmdar da lstanbulda bir hamamda 
kalmıflardır. Buradan da Erzurum 
vapurile Sanısun ta.raflarına kaçmıt
lardrr. lıtanbul Emniyet müdürü 
Fehmi Bey bu işle ehemmiyetli suret 
te mefgul olup bunlann burada nere 
!erde ıaklanmı§ olduklarının tesbitine 
çahımakta, temasta bulundukların
cıan şüphe edilen baZJ kim11<1lerin de 
itadeleri alınmış ve müvaceheleri ya
pılmıştır. Şerirlerden Karabekir 1~ 
yalında olmasına rağmen bir çok cı
ııa/etlerin failidir. 

Tahkikata bugün de devam edile· 
ct-ktlr .. Katillerin bu ak,am veya ya
rın Buı·saya göndeı-ilnıeleri muhte· 
meldir. Şerirler korku içindedirler. 

Cumhuriyet vapuru nasıl 
getirildi? 

makine.İnin bir borusu hkanan Cüm· 
huriyet vapuru, dün saat 8,5 ta lima
nımu:dan gönderilen Eie vapuru ta· 
rafından c;ekilerelı: limanımıza getiril
mi,tir. Zooguldak'tan Cümhuriyet •• 
purunun yanma gönderilen Kızılır

mak vapuru da Zong .. ldaia dönmüı
tür. 

(Cüınhuriyet) yolcuları da, Eie'ye 

aktarma edilerek ıehrimize ııelmiı
lerdir. Cümb11riyet, Eğe tarafmdaA 
çekilerek getirilınelı:le beraber, ma
kine•i de yolda itletilmit ve kendisi d" 
dört mil sürat yapnu~tır. 

Verilen malümata göre Cümhuriyıet 
v•purundaki inz~, makinesinin ıü:z4 

geç vazifesini gören bir borusundaki. 

tıkanmadan ileri gelmiştir. Yolda, 
denize dalgıç indirilerek boru açıl
mıtıa da bu sefer de vapurun sürati 

a2alınıtlır. Kızılırmak ve onu takiben 
Eğe'nin gönderilmesi, haylı kalaba
lık olan yolcuların kuvvei mineviye4 

.sini iade etmi~tir. 

Cün1huriyet vapuru, ihtiyaten mu
ayene ve tamir edildikten aonra aefe· 
re çıkarılacaktır. Cülcemal vapuru, 
Cümhuriyetin yerine yarın Karadeni 
ze hareket edecektit·. Eğe vapuru bu 
gün fskenderiyeye hareket edecek-

lneboludan ha.ı-cketİ:n.i n1üteakırJ tir. 
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MiLLiYET SALI 25 TEMMUZ 1933 

""1- • ~aristı~a ı 
Üniversite kurulurken 
Moskovah müderriı: 

ŞEHI~ 
- Komünizm .• 
diye dersine batlıyor. 
l tal yalı hoca: 
- Fatizm .. 
diye sözünü bitiriyor. 
Alman profesör: 
- Hitlerizm •• 
i eöz geliti ediyor. 
Türk müderrisi: 
- Kemalizm.. 
in ne olduğunu bugüne kadar 

mlatamadı. 

••• 
Türkiye' de: 
- Mustafa Kemal idaresi •• 
var. 
Türkiye' de Hitler' e: 
- Biz örneğimizi Gaziden al

dık .. 
dedirten: Yepyeni bir Cümhuriyet 

var. 
Türkiye' de: 
- idare, politika, iktisat, mali

ye ilh •• tutumları apayrı. 
Türkiye' de: 
-Tek fırka .. 
var. 
Türkiye' de: 
-Tek cepheli matbuat .. 
var. 
Türkiye' de: 
- Nizamlı, kumandalı, bir mil

let ve .. otoriter bir hükUmet.. 
var. 
Dünya ~eğitiyor. Hukuk değiti

yor. Tutum değişiyor. Millet idare
leri değitiyor. 

Türkiye bu değişikliğin batında
dır. 

Bu vakıadır. Fiildir, meydanda
dır. 

••• 
Türkiye' de yok olan tek fey 

var: 
- Kemalistliğin kitabı. 
Darülfünunda Türk çocuğu Ke

malizm'in fiil halindeki tek pren
sibini okumadı. Tek müderris: 

- Kemalizm'in ' ilmi ifadeıi fU• 
dur •• 

diyemedi; .;a. 
- Fransa'da, Amerika'da cüm

huriyet ve parlamento tudur ama, 
Türkiye'de rejim budur. Arada 

fU farklar vardır .•• 
Demedi. Ve Türk çocu-

ğu, Kemalizm'in tutumuna, 
KemaJizm'in prensiplerine ay
kırı rejimlerin esaslarını hoca
sından ıçığına cıcığına kadar oku
du, kendi yurdundaki yarabcı tu
tumun özüne, ilmine ya yabancı 
kaldı, ya anlamadan bakb. 

Hareketin içindedir, fakat, 
- Söyle nedir?. 
Denilince kekeler. 
Bu yolda ve bu bilgide yetiten 

on dipİomalı nesil var. 
Ve.. çekinmeden söylemek la

zımdır: 
- Bu çocuklar okudukları ile 

gene bu memleket içinde gördük
lerini biribirine bağlıyamıyorlar. 

Fransız Cümhuriyeti ile Türk 
Cümhuriyeti arasıdaki fark bu ço
cuğun kafasına yerlettirilmedikçe, 
ona Kemalist tutumun kitaplaştı
rılmış prensipleri ders halinde ve
rilmedikçe bu böyle gidebilir. 

Onun içindir ki Türk Üniversi
tesi kurulurken Türk rejiminin 
günü gün eden bir tutum olmadı
ğını, bütün hüviyet ve ifadesini,il
mi prensiplerini, değişiklik iddia
larını, koskoca Alman milletine 
hükmeden Hitler'e bile örnek Ve· 

ren özünü ortaya koyacak bir ki
tap ve bir kürsü istiyoruz: 

- Kemalizm'in kitabı •• 
Kemalizm'in okutulduğu kürsü! 
Bize bir çok yenilik ve eser ve-

ren idealist ve Kemalist Retit Ga
libin bunu dütündüğünden fÜp· 
he edemeyiz! 

Etem iZZET 

25 vapur muayene edildi 
Hususi vapurlara kıymet takdirine 

memur komisyon, şimdiye kadar mev 
cut vapurlardan' 25 vapuru muayene 
etmiştir. Geriye 9 vapur kalmıştır. 

Dün de Bursa ve Anadolu vapurları 
muayene edilmiştir. Henüz vapurla
rını muayeneye hazır bulunduracak
larını bildirmiyen birkaç vapur kal
mıştır. Komisyon, ıo - ıs güne kadar 
muayene edilen vapurların kıymetle
rini takdir ederek mesaisini bitire
cektir. 

--o-

Dünkü sis 
Dün sabah, gece yansından sonra 

batlıyan ve limanı kaplıyan keaif sis 
yüzünden liman vapurları teahhürle 
•eferlerini yapabilmişler ve Marmara 
ve Karadenizdeki vapurlar da olduk
ları yerde kalmıtlardır. Sis, saat yedi 
huçuktan itibaren tedricen zail ol
muttur. 

-<>--

Bulgar sefiri 
B- Jg,. ""' iri M. Ar.ton>ff, Ankara 

ya g . bniş . ir. 

Ekonomi 

6 aylık ticaret 
İki senenin ilk alh ayı 

arasındaki farklar 
Türlôyenin 1933 senesi ilk altı aylık 

harici ticareti hakkındaki istatistik tan
zim edilmiştir. Geçen sene ile mukayese
li olarak rakkamlar ıunlardır: 

K. Sani 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 

K. Sani 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 

( 

İTHALAT 

1933 1932 
5.979.929 5.323.132 
5.054,384 4.544.986 
6.237.069 6.927.006 
5.459.563 5,606,116 
7.177 .. 241 11.477.682 
4.156,846 5,728.742 

34,065,032 39,607,664 

İHRACAT 

1933 1932 
6.678,185 10,346,877 
7.255.910 7.735,32ı 
5.959.167 7,716,445 
5.068 808 6.841.212 
6.287.024 6,800,072 
6,164,180 4.023.490 

37,413,274 43,463,417 

Haziranda ne sattık? 
Baslıca ihracat maddelerimizin 1933 

ve 1 !İ32 seneleri Haziran ayı zarfındaki 
ihracat miktar ve kıymetleri şunlardır: 

Miktar 
1933 kg. 1932 

Afyon 40,267 4.256 
Fındık 311.812 539,455 
Arpa J.369.930 2.793.339 
Halı 38.396 57 ,329 
incir 247,018 461 
M~Kömürü (ton) 51.756 34.374 
Pamuk 550,869 371.634 
Tiftik 446,957 60. 783 
Tütün l,813,609 811.326 
Üzüm 1,950,865 321.668 
Yumurta 2,390.296 3,576,198 
Yün 422.369 38,420 
Z. Yağı J.782.185 1.613.165 

Kıymet 

1933 T.L. 1932 
Afyon 318,540 41.583 
Arpa 38,375 102.486 
Fındık 185,965 222,384 
Halı 80,259 179,448 
incir 10,284 93 
•M. Kömürü 366.528 233.662 
Pamuk 183.344 79.548 
Tiftik 171.769 26.950 
Tütün 1.136.686 486.411 
üzüm 321,668 93,634 
Yumur~a 510,059 1.014.724 
Yün 150.878 14.339 
Z. Yağı 432.299 525.665 

Almanya ile ticaret 
Almanya ile yapacağımız yeni ticar.:-t 

muahedesi idn 1 kıısat V ekiletince ali
kadar müesseaelet"den maliimat iıtenmi1-
tir. Almanya' ya ilıncatımız, Almanya' -
nm tütün itlıalabnı bazı tahdidata tabi 
tutması ve fındık için kafi döviz veril
memesi yüzünden son zamanlarda azal
mıttır. Yeni ticaret muahedesinin tara
feyn iktısadi münaııebatmm inkişafını te
min edeceği ümit edilmektedir. -

Oda idare heyetinde 
Ticaret Odası idare heyeti, dün top

lanarak Odamn dahili bazı iflerini gö
rü,müıtür. 

Sergi 
1 Ağustosta Galatasaray' da açılacak 

Yerli Mallar sergisine ait hazırlıklar son 
safhaya gelmiştir. Sergi komite•i dün öğ
leden sonra serei binasında bir içtima 
yapmıştır. 

Sumer-Bank fabrikaları 
S~ Bank umumi müdürü Nurul

lah Esat Bey bankaya ait bulunan fabri
kalann alacağı yeni vaziyeti tanzimle 
ıneıgul olmaktadır. Süreme~ Banka Sa
nayi ve Maadin Bankası~an ~iri un de
ğirmeni almak üzere yedı fa~ka ~re
ılilmiştir. Bu fabrikaların b~sı de ıktr~
di sahada mevki almış vazıyette ve halı 
faaliyettedir. 

Halkın tasarruf ettiği para 
Milli iktısat ve tasarruf cemiyetinin 

bankalar ve Emniyet Sandıklarından top 
ladığı malllmata nazaran 932 senesi .so
nunda halkın tasarruf hesabı 40 milyon 
küsur lirayı balmu~tur. Bu miktar bir 
sene evvel, 931 nihayetinde 38 milyon 
küsur lira olduğuna nazaran geçen sene .. 
nin tasarruf artımının pek fazla olmadığı 
görülmektedir. 

Bundan bir kac sene evvel cemiyetin 
kuruluşunda milli tisarruf i~n gaye ola
rak 50 milyon lira göıterilmitti. Bu va
ziyete ıı:öre tasarruf hareketinde ilk he
defe vasıl olmak üzere bulunuyoruz. 

Bugün için tasarruf edilen paralardan 
her vatandaş başına üç liraya yakın bir 
para tutmaktadır. Tasarrufu öted..,,beri 
adet edinen milletler için belki de çok 
küçük ııörülebilecek olan bu miktar ye
ni yeni tasarruf hareketleri beliren mem .. 
leketimiz için mühim telakki edilmekte
dir. 

Yılan satmak istiyenlere 
Dün şu mektubu aldık: 
Gazetenizde canlı yılanlar için hariç

ten müşteri aranmaktadır. Bendeniz can
sız olarak getirilecek ve yahut tarifatun 
dahilinde ve taşradan gönderilecek yıLn 
Jann bir metre uzunluğundaki kımuna 
(75) kurut. bir metreden sonraki küsu
rabn bet" santimine bir kurut. iki metre
den fazlası iPl1 beher santimetresine beş 
kuruş fazla fiatl e alıcıyım. Civardan te
affün etmeden getirenler derhal parala
nnı alırlar. Hariçteki yılancılar da p0sta 
ile izahat iıtt:rneJidir. 

Beyoğlunda Firuzağa Mehmet Paşa 
konağında Mahir. 

Yeni hastahane 
Sıhhiye Vekaleti fakültede 

bir hastahane açıyor 
Aldığımız mal\imata göre, Tıp fa

külteainin lstanbul tarafına nakli d1>
layısile kapanacak olan Haydarpaşa 
hastahanelerinin yerine Sıhhiye veki 
leti 250 yataklı bir nümune hastaha
nesi açmağa karar vermiıtir. Haıtaba 
ne için Sıhhiye vekaleti . Batveki.let
ten tahsisat istemittir. Ancak burada 
ki binalarda Milli Müdafaa vekaleti 
mülkiyet iddia etmektedir. Batveka
let bu iki vekaletin arasını bularak 
buı'ada non sistem 250 yataklı bir nü
mune hastahanesi açılmasına yardun 
edecektir. Buradaki fakülte hastaha
neleri 450 yataklı olduğundan, nümu
ne hastahanesi tesisinden sonra hoı 
kalack pavyonlar olacaktır. BeLdiye 
Cerrahpaşadaki verem pavyonunu 
100 yatağa iblağ ederek Haydarpa
şa ya nakledecektir. 

İskenderiye hath ile 
gelen İzmir yolcnları 

Gümrük idaresinin, lskenderiye
den lzmire uğrayarak gelen vapurlar 
daki lzmir yolcularına ait eşyayı va
purun ayn bir yerine koydurup mü
hürleterek lstanbulda ayrıca muaye
neye tabi tutmamak suretile teshilit 
göstermeğe karar verdiğini yazmı§tık. 
Deniz yollan idare:: ~, buna kai'"şı da
ha pratik bir sureti hal ileri sürmek
tedir. Buna nazaran, vapur, lskende
riyeden lzmire gelince 1skenderiye ve 
Pire yolcularının eıyası muayeneye 
tabi tutulmalı, lzmirden lstanbula ge
lince artık ikinci bir muayeneden 
sarfınazar olunmalıdır. Mütevassıt 
bir çarei tesviye bulunacağı ümit edil~ 
mektedir. 

Diğer taraftan Devlet Deniz yollan 
vapurlarının Rodoa'a uğratılması ba
zı taraflardan temenni ediliyor. Ve
rilen maliimata göre, mülga Seyriae .. 
fain idaresinin Rodoa seferlerini kal
dırması, Rodosa uğrayan vapurların 
ondan sonra uğradıkları her Türk li
manında muayeneye t&bi tutularak 
yolcuların rahatsızlığını mucip olma
sından ileri gelmiştir. Bu gümrük mu 
ayenelerine daha basit ve y:>lcularm 
şikayetlerini mucip olmıyacak ba§ka 
bir etkil bulunursa, Rodos seferleri
nin ihdası yeniden düşünülecektir. 

~--

Sadullah B. Ankara ya gitti 
Deniz ve Hava müsteşarı Sadullah 

Bey Ankaraya gitmiştir. Sadullah 8. 
birkaç güne kadar avdet ederek 1 
Ağustosta faaliyete geçecek ve de
niz yolları seyrüsefer ve Ücurat tari
felerini tQnzim edecek komüıyona rİ· 
yaaet eyliyecektir. Komisyona Tica .. 
ret odasınca üç aza intihap edilmek 
Üzeredir •. 

--o--
Emniyet umum müdürü 

bugün gidiyor 
Şehrimizde tetkikatta bulunmakta 

olan emniyet umum müdürü Tevfik Ha
di Bey dün Emniyet mMürlüğünde bir 
müddet meıgul olnwı ve Emniyet mü
dürile görÜ§DJÜJtür. 

Tevfik Hadi Bey bugün AnkRraya gi
decektir. 

.Mahkemelerde 
• 

Vllilıyatta 

Ziraat sergisi 
Geniş bir nizamname 

hazırlandı 
Eylulde açılacak olan Vilayet Zi

raat aergiai._ için Ziraat odası bir ni
zamname yapmıf ve Ziraat vekiıletine 
gönderilıni§tir. 

Ziraat vekaleti bunu tasdik ederae 
diğer vilayetler tarafından açılacak 
sergilere de esas olacaktır. Bu aene 
sergide fazla olarak sütçülük ve mey. 
vacılık kısımlan da bulunacaktır. 

Kavun hastalığı 
Vilayet bostanlarında kavun hasta

lığı baş göstermiş ve fenni tedbirler 
alınmı§tır. 

Şeker işi 
Vilayet bakkalların şekeri fazla fi

yatla satmamaları için piyasa fiyat cet 
velini kazalara göndermitti. 

Bazı yerlerden fazla fiyatla satış 
yapanlar h<>kkrnda zabıt tutulmuş ve 
viliiyete gönderilmiştir. Bunlar hak
kında belediye nizamnaıne.si muci
bince takibat yapılacaktır. 

Mali teskilat 
' İstanbul yeni mali teşkilatı için ya-

kında Maliye vekaleti varidat umum 
müdürü Cezmi Bey şehrimize gele
cektir. 

Bu teşkilatta defterdar yerine baş 
mürakıp kaim olacaktır. Defterdar 
Mustafa Beyin baş mürakıp olması 
kuvvetle muhtemeldir. Vekaletten 
başka birinin getirilmesi ihtimali var
dır. 

Defterdarlık binası 
Defterdarlık için de yeni bir bina 

bulunmaktadır. 

Şehitleri ziyaret 
Bu sene, 10 ağustosta yapılacak olan, 

Şehitlikleri imAr cemiyetinin Çanakkale 
şehitliklerini ziyaret seyahatine iştirak i
cin her seneı'0n daha fazla müracaat var
dır. Esasen.'Canakkale şehitlerini ziya
ret için !!lde~lerin her sene bariz bir 
miktarda arttığı nnan :likkati celhet
mektedir. 

Bu sene ıehitlikleri ziyaret seyahati
ne bazı genelik teşekküleri toplu olarak 
iştirak etmektedirler. Eyüp gençlerinden 
bir grup da . ":ırka I!~terd'."' . semt o~
ğmın teııe'bbiısile şehıtliklen zıyarete gı
decekler.ı:r. Bu gruptan aynlacak bir 
takını Eyüp gençliği namına Çanakkale 
gençlerile bir maç d~ yapacaktır. 

M. Roosevelt'in halazadesi 
Amerfı.a Reisicümlıuru M. Roosevelt' -

in halizadesi M. Theodore Roosevelt 
dün aksam T oros ekspresile şehrimize 
gelmiş ve Perapalas oteline inmistir. M. 
Theodore Roosevelt .. eıal:oak reisicümhur
larda 'Ml Roonsevelt'in oğludur. M. The
oclore Roosevelt, sabık reisicümhur M. 
Hoover zamanında Filipin adalan umu· 
mi valisi idi; bugünkü reisicümhura mu
halif olan republicain partisine mensup 
olı!uğu için azifesinden i•tifa etmit ve 
bir tenezzüh seyahatine çıkmııtır. 

M. Roosevelt bir kaç eün şehrimizde 
kalacaktir. Amerika maslahat-üzan M. 
Shoov M . Roo•evelt serefine bil" ziyafet 
verecektir. -

lngiliz kaptanı bir sene 
üç aya mahkôm oldu 

Kaçak içkileri alan da mahkum 
(Baktriya) vapurunda tutulan ka

çak içkilerle eczayı tıbbiyeden dola
yı süvarisi Mr. Caarls ile kaçak içh:i
leri satın almakla maznun Mehmet 
Ali Efendinin muhakemelerine dün 
8 inci ihtisas mahkemesinde devam 
ve hüküm tefhim edilmiştir. İngiliz 
kaptanı, bir sene 3 ay, 22 gün hapse 
316 lira para cezaıına ve ayrıca me
murlara rüşvet teklifinden dolayı 100 
lira cezayı nakdiye ve Mehmet Ali 
Efendi de beş buçuk ay hapse kabili 
temyiz olmak üzere mahkiım olmuş· 
)ardır. 

Eroin, esrar 
Ahmet, Ü•man, Koço, Ahmet, Ul

vi, Mehmet, Hüseyin, Ali, Cemal efen 
dilerle Fraao ve Katina hanımlar dün 
adliyedeki ihtisas mahkemesinde ero~ 
in, earar, kokain gibi maddeler kul
lanmaktan suçlu olarak rr11hakem...,,. 
dilmitlerdir. Bu suçlulara ait da"a 
evrakı müddeiumuminin talebi üze
rine gümrük ihtisas mahkemeıine 
tevdi edilmiştir. 

* Eroin kullanmak ve satmaktan 
suçlu Kasım, Halil, lbrahim, ve Tev· 
fiğin mp:hakemelerine dün bakılmıt
tır. Te..ı'iiğin çıldırdığı ve tunarhane
ye gönderildiği anlatılmıştır. lbrahim 
kaçakçılık yapmadığını söylemit. Ha 
)il üzerinde çıkan otuz paket eroinin 
lbrahimden satın aldığını iddia etmiş, 
Kasım da her ne kadar eroin kullan
makta ise de Halil saltığı eroinlere 
tebetir kanttırmağa hatladığı için 
vazgeçtiğini iddia etmiştir. Muhake
me tahit celbi için batka gÜne bıra· 
kılmı§tır. 

Sigara kağıdı 
Sigara kağıdı kaçakçılığı yapmak-

1 
tan suçlu Kirkorun muhakemesi dün 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde ik

i mal edilmit, Kirkor 15 gün hapse, 
300 lira 93 kW'U§ para cezan vermi
ye mahkı1m edilmiıtir. 

Sahte ilmühaber mi? 
Gebzede bir köyde Ahmet Efendi 

isminde birisinin ölümü hakkında 
hakikate uygun olmıyan ilmühaber 
vermekten suçlu miıhtar Hasan, Muı
tafa, Ahmet ve Mehmet efendilerin 
muhakemesine dün batlanını§tır. Da 
va evrakına nazaran bu suçlular an
ne&inden evvel ölen Ahmedi annesin
den sonra ölmüt gibi göstererek bir 
miras ili.mı alınmasını temin ebnek 
istemi§lerdir. Muhtarlar ilmühaberin 
hakikate muhalif olmadığını söyle
mişlerdir. Muhakeme şahit celbi için 
başka güne bırakılmıştır. 

iki avukat hakkında tahkikat 
lstanbul barosunca lstanhul avu

katlanndan Haaan Fehmi Beyle Ada
to Efendi hakkında yapılan tahkikat 
son safhasına ıı;elmiı, ı;,kat baro he
nüz ittihaz ettiği kararı resmi mua
mele mevkiine koymamııtır. Baronun 
karan evvela bu iki avukata tebliğ 
edilecek, katiyet keıbettikten sonra 
da cümhuriyet müddeiumumiliğine 
bildirilecektir. Fakat müddeiumumili
ğe henüz tebligat yapılmamıştır. 

Umumi hapishaneler tetkik 
memurl uğu 

Eski tevkifhane müdürii iken açık
ta kalan Ziya Bey Adliye vekaleti u 
mum hapisaneler idaresi tetkik me
murluğuna tayin edifmi~tir. 

--

Belediyede 

Ayıp şey! 

Bir memura yakış
mıyacak şey 

3 
~-

1 f ELE#(Pil 
Elbise ve fikir 

iki kİ§i tanırım. Birisi • meraklıdır • • 
günde iki defa elbiııe deii§tirir. Bir 
~n giyindiğini ertesi gün giyinmez, 
hıç olmazsa haftada dört kat elbiae 
g~e_r .. Bu bi~. meraktır. Belki bugün- ' 
ku ıktısat mulilıazalarma taban ta
bana zıt bir meraktır ve zararlıdır. 
Fakat bunun zaran kendisinedir. 

Üsküdar lıayınaluunlığmda bir memura 
kaymakam izzet B. IBrafından vaki ihbar 
üzerine vilayetçe itten el çektirilmiştir. 

Bir diğerini tanırım. Bir kat elbi
sesi Yardır. HergÜn onu giyer. Lakin 
meşrutiyet ilirundan bugüne kadar 
gelmİ§ geçmif bütün fırkalara girmit, ' 
çıkmı§br. Her fikre zahip olur ve her 
fikrin adamıdır ... Kendisine soraraa
ruz 

Bu hakkında bazı meselelere dair tah
kikat yapılmaktadır. Evrakı tahkikiye 
yakında vilayet idare heyetine gelecek 
ve bu memur hakkında bir karar veri
lecektir. Yaptığımız tahkikata memur 
beye İ§ten çektirilmesine sebep, dairede 
yaluıık olmayacak bir vaziyette cürmü 
meşhut "alinde görülmesidir. Memur 
bey bir akşam, saat 19 raddelerinde kay
makamlık dairesinde bir kadınla beraber 
tutulmuştur. 

Osküdarda otobüs kalmadı 
Üsküdar kaymakamlığı halkın vaki şi

kayeti üzerine bütün o civar otobüs ser
vislerini liğvetmiştir. Esasen otobüşçi
ler burada talimatnameye de riayet et
miyorlardı. Üsküdarda §İmdi yalnız tram 
vay iılemektedir. Lağvedilen otobüs ser
visleri şunlardır: Üsküdar - Haydarpaşa, 
Üsküdar • Kısıklı, Haydarpaşa - Bağlar 
başı. 

Pollste 

Memnu silahlar 
Alemdar nahiyesi mıntakasında 

kahve ve gazinolarda evvelki gece 
zabıta bir araştırma vapmıı ve bir 
çok memnu silah ve kaÇak sigara bu 
larak müaadere etmİ§tir. 

Bi. ceset bulundu 
Beykozda Hüseyinli köyünde bir 

ceset bulunmu§tur. Cinayet olduğu 
anı~ ,.lrlığrndan tahk"kat yapilmakta• 
dır. 

Yangın 
Dün Osküdarda lcadiyede sütçü 

Mardiro•un evinden yangın çıkınışaa 
da derhal söndürülmüştür. 

Bir çocuk ezildi 
D:n Fındıklıda feci bir otomobil 

kazan olmuş ve znallı bir yavru e
zilerek ölmiiftür. Fındıklıda oturan .. 
poliı memuru Yaşar Ef. nin kızı 10 
yaşlarında Ulviye Fındıklı caddesin· 
den geçerken şoför Osınarun kullan

dığı 2564 numaralı otomobil çarp
mış ve ağırca yaralamıştır. Biçare 

yavru derh;ı.I hastahan : ye kaldınl

mı;n da orada ölmüttür. Şoför Jaka
lanmı§br. 

Kavga 
Çemberlilafla aile bahçesinde kav

ga ederek biribirlerini döven mobil
yeci Hü..nü Efendi ile Arap Hakkı 
yaklanmışlardır. 

_Çapa deposu 
inhisarlar idaresi Çapa deposunun tah

liyesine devam etmektedir. idare depo
nun birinci paviyonunu kamilen tahliye 
etmiıtir. Bu kısımda bulunan tütünler 
ıimdilik ikinci ve üçüncü paviyon1ara 
nakledilıniştir. Depc'inun temamen nere
ye nakledileceii henüz maliim değildir. 

Çapadaki binaların harici aksamı iyi 
olmakla beTaher dahili aksam temamen 
sıvasız hatta merdi.enleri bile parmak
lılmzdır. Binaların tamirinin mühim bir 
paraya ihtiyaç gösterdiği anlaıılmakta
dır. ---Oturan vapur 

Kızkulesi önünde karaya oturan 
Elmiıılah vapurunun rahnesi kapatıl
maktadır. Vapurun kereste hamule
sinin de bugün tahliyesi yapılacaktır. 
Tahlis ameliyesinin iki güne kadar 
biteceği tahmin edilmektedir. 

---o-

Mahkemeye verilenler 
"Harp Malulleri cemiyetinden dün 

bir mektup aldık. Bu mektubu aldığı
mız gibi dercediyoruz: 

Gazetenizin 22 temmuz 933 tarihli nüs 
hasında cemiyetimiz hakkında intişar e
den malimıattaki noksanlık dolaysile ap
daki izahabmza, muhterem gazettenizin 
bir ıütununda yer verilmesini derin say
gılanmızla recalarız efendim: 

Merkezi umumimize müracaat edipte 
reçetesi yapılmıyan veya has~e ya
tırılmayan tek bir malül veya .,_ru aile
si olmadığı a:ibi defatle tahakkuk ettiği 
veçhile Türkiye hudutlan dahilinde it
leri ciddiyetle takip edilmiyen ne bir 
meslektaşımız ve ne de bir şehitimiz mev 
cut değildir. 

Kanunlara, nizamlara, ahlak ve mes
lektaşlık umdelerine kartı ötedenberi 
pek çok laübali olduklarından dolayı ce
miyetin nezih muhitinden uzaklqan ve 
onun faal uzviyeti hukukuu bizatini gay 
betmiş olan bazı eşhas bu defa merkezi 
umumimizin ötedenberi dilediği harp 
malülü tabirinin derecei tümulünü tea
bit eden Büyük Millet mecHsiııön 191 
N. lu tefsir kararmı behane ederek ken
dilerini harp malüllüğü vazifelerinden 
ayıran bu ahlaki vasıflarını kanunlara 
filen yaptıktan çok ağır tecavüz sureti
le le yit etmi!let"dir. 

Kanunlan, nizamları ve Türkün çok 
temiz ahlakini örnek tutarak çalıtan ve 
hu uğurda en ufak bir müsamahaya bi
le cevaz vermeyen umumi merkezimiz 
mütecavizleri Cümhuriyet müddei umu
rniliğine tevdi ctın<k suretile bu yoldaki 
vazize::.ini de hü~nii ifa etmit bulunmak
tadır.'' 

- Bir fikre saplanıp kalmak ah
maklıktır .. der ... 

Gün olur ki iki üç defa fikir değiı
tirir .. itte bu son adam daha evvel 
bahsettiğim günde iki defa elbue dc
ğittiren, bir giydiğini bir daha giyme
yen adamın ahbabıdır ve onu beğen
mez .. Her gün elbise değiştirmesini 
divanelik sayar. Bu iki ahbap bir gün 
bu yüzden kavga ettiler. Elbise deği§• 
tiren ona: 

- Elbise değiştinneyi fikir değiş
t irmeye tercih ederim ... dedi. 

Öteki de: 
- Ben bir fikrin esiri olu p k a lma

yı kendime yediremem. Fikir değiştir 
meyi elbiııe değiştjrmeye tercih ede
rim. Cevabını verdi. Ve bir üçüncüsü 
sordu: 

- Neden tercih edersiniz?. 
- Daha az masrafsızdır da ondan. 

dedi. 

5,45 te kalkan vapurlar 
Size bir bilmece soracağun: 
Ak§AJDları saat altıya çeyrek kala 

Köprüden ayni zamanda kaç vapur 
kalkar ? .. 

Eğer o saatte bir vapurla Köprü
den kalkım§ değil.teniz bilemezsiniz: 
Efendim Köprüden aktamları saat al
tıya çeyrek kala tamam yedi vapur 
birden kalkar.. Dikkat buyurulı:lu 
mu?. Tamam yedi vapur. 

Bunlar, çarpışır mı, çarpışmaz mı? 
Kaza TIIkua geli~ mi gelmez mi? Kiın 
se dütünmez. Amma karada otobü .. 
lere otıız kilometreden fazla gitmesin 
diye makine takarız. Hatti bazı ha· 
vuı bol yerlerde futbol oynanmıyaca· 
ğma dair heyeti sıhhiyelere raporlaT 
verdiririz. E böyle gözönünde bir ka 
zanm önüne geçmek kim.senin aklına 
gelmez mi?. Hayır. Neden?. Dinle
yın: 

Bekri Mustafa bir gece ııarhO§ ola
rak sokakta bir m birikintisinin içine 
düşmÜ§. Kendisini tevkife gelen aııea
lere: 

- Siz bana kanfAmazımız. Ben 
su içindeyim. Bana Kaptan Pata ka
nıır! .. 

Cevabını ve~ •• 
FELEK 

. . 
Maarifte 

Amerikaya gönderilecek 
muallimler 

Halk terbiyeıi tahsili i~in Amerikaya 
gönderilecek muallimler hakkınıl.a Veki· 
Jet yeni bir telgraf gönderıni("r. Bu tel. 
grafa a:öre a:önderilmek üzere müsabaka 
imtihanına evvelce ilkmektep mualliwl 
ği yapan orta tedrisat muallimle.-j, ve 
Gazi terbiye Enstitüsü peda~oji şubesin· 
den mezun olanlar da kabul edilecekler
dir. 

Ragıp Nureddin Bey 
Amerikada lale~· müfettişliğin~ tayin 

edilen Rağıp Nurettin B Ankara dan 
ıelırimize gelmittir. Ragıp B. yakında 
Amerikaya hareket edecektir. 

Lehli talebenin teşekkürü 
Polonyalı Darülfünun talehele•i şehri

ınizden aynlırken Maa•if müdürlüğil"ne 
bir telgraf çekmiılerdir. T~lebe kııfilesi 
reiai M. Nawıki çektiği tel~a şehri
mizde gördükleri misafirperv,erlikten do
layı teşekkür ebnekte ve Tü. ·, taY,h,.i
ni de Lelıistana davet etmektedir. 

1 BORSA 1 
(İş Bankasından alınan cetveldir) 

24 TEMMUZ 1933 
Akşam 

İstikrazlar 
l stilı:raz dahili 97.SO 
1933 ıatikraQ 95.
Şark d. yoUan 2,35 · 
D, MuvalUhde 53,25 
Gümrükler 8,.25 
Saydi m.ı..i 5,60 
Baidat 10 
T, askeriye 10 

Fi atları 

Tahvilat 
Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
Rıbbm 

Anadolu 1 

-.-
18,20 
45.-
44,30 

49 

ESHAM 

lı Bank••• Na· Telefon 14,50 .... 9,50 Bomonti 21,10 
., " Hamiline 9,55 T~rkoa 27,75 
... H r.tü .. ~ia 192 Çimento 12,JO 
Tram'f&J' 50 ittihat dey. 21 ,-
Anadola HUse 25,60 Şark oay. 1.90 
Reji 3,60 Ba.lya 2,75 
Sir. Lariy• 15,25 Şark m. ecza 2,90 

ÇEK FIATLARI 

ParU 12,06 ! Prai 15t94 
Londra 708,75 Viya.na 4,245 
Nilyork 66, - Madrit 5,66 
Milano 8 .9190 Beri in 198,50 

Brü.k•el 3.375 Viyana 3,8925 
Atlna 82,09 Peıte 3,89.25 
CeneYre 2,43->7 Belarat 34,60S 
Sofia 67,935 Bükreı 19.965 
Amstet"daro 1,1670 Moıko•a 1088ı 75 

NUKUT (Satıt) 

Kul'Uf Kurut 

20 f. Fransız 170 1 Şilin, A.,, 25.-
1 laterlin 710 1 Peseta 18.-
1 Dolar 149 1 Mark 50.-

20 Liret 219 t Zeloti 2•--
20 f, Belçika 116 20 Ley 24,-
20 Drahmi 25 20 Dinar 55.-
20 I . ls .. içr• 815 1 Çerno•eç - .-
2J Le•n 25.- 1 ,Altın r,32 
21 Ku-. Ce't 120 1 ~~cid;ye 0 .,:..1 . Florin 84.- B•nlcnot 2,46 

, 
: 
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Meziyetten üstün olan 
Kainat bir ömür çerçevesinde, hu· 

dutsuz ve sonrasız görünür. Fakat o
nu devamh bir değitme içinde tanı
yan iıuıana. göre ne bu hudutawı:luğun 
bir aslı, ne de bu değitmenin bir •onu 
vardır~ 

Nihilizm'in anası budur; idrlk tÜP· 
heyle hatlar. Schopenhawer'in yedi 
batlı yılanı, benliğimizin bir köte•in
de çöreklenen, bizimle beraber doğ
mut, bizimle beraber ölecek bu inan· 
aız lığm, bu küfür ve inkArııı korkunç, 
ama çok canlı bir sembolüdür. 

Mutlak hakikat hülya11, bu azamet
li botluk kal'§ıaında inaanm gözünü 
kama,tıran bir vecdin alemi değil, 
ruhu öldüren bir nevi korku dünya· 
sıdır. 

Hangi şeye dönsek onda, ilkönce 
bizi çeken, bize ilk başdömnesini veren 
ve bir kabus gibi gözlerimizi alan bu 
karanlık ve dipsiz U'ö.urumun kıyısın
da bizim desteğimiz ne olabilir? Zi
ra, bir şeye mutlak surette bağlanma· 
nın ne kadar güç ve bot olduğunu ek· 
seriya, mazimizi hatırlamıya daldığı
mız anlarda . daha yakından biliriz: 
Geçen günlerin hafızamızda, solan bir 
çiçek gibi yaprak yaprak dökülüşü; 
zaman içinde bulanan ve .sonra .si li .. 
nen yüzler; bir vakit yatanmı§ hayat, 
b ir yığın e§ya ; b ir sürü mezar, vazo
lar, eller ve öpüıler; ayni dudaklar
dan bir daha çıkmamıya mahkfun söz
ler ; ayak altındaki kuru kafa, sırıt
kan dişler. . . • Bütün bunlar ve her 
şey, ellerden bir an kurtuluverince 
düşüp kırılacak olan bir sırça kadar 
değersiz şeylerdir. 

Hiç bırakmadan tutacağımız bir el 
yok; o halde niçin yaıanz?. 

Mizi ki, geleceğ;p anahtarını ve
rir. O anahtar. bozuksa yeni kapımı
ıı nasıl açacağız? Eğer yqamada yük
sek ve mutlak bir ülkü yoksa yafa· 
mak abes, lc:ötü ve asılsız olur. Mak
satsız bif didiniş bedava bir üzüntü 
değil midir? Bununla beraber: 

Biz her teye ve hepıine rağmen i
nanmak isteriz ve inanırız. Hem de 
şüphemizin kuvv.eti nispetinde inanı
§UBIZ sağlamdır. Bu satırları yazma
mın sebebini izah edeceğim: 

Geçen gün Hakimiyeti Milliye'de 
çıkan bir yazım bazılarmca müphem 
görülmüı, bir iki dostum, o makalede· 
ki makoadın daha etraflıca izaha 
muhtaç olduğunu; ıan'atin be§ tehsü
varından neyi güttüğümü, inanıımun 
nasıl, ne için ve neye dayandığını sor
dular. Onlarla konuşurken anlıyor
dum ki; içlerindeki o efsanevi ejder
ha, o öncesiz ve sonrasız yılan yedi 
ba§ından bir tanesini knnıldatmakta
dır. 

Onlann hakkı da var; "Sa.n'atin 
beş şebıüvan,, adını t&§ıyan o yazım, 
ne bir etüt, ne bir izah, ne de bir ke
hanetti. Fakat ben, o yazıda sadece, 

kendi yolumda bir §eye, iki §eye, beı 
feye, ama her halde herhangi bir ıe
ye inanıtmıı anlatmııtım. Onlar bu
nun farkında değiller midir? 

Ben Halkevinde açılmıt bir sergide 
bir amatör r...,.amm tablolarını gör
dükten sonra kulağımı toprağa verip, 
uzaklardan bize doğru gehnekte o
~~ _kahramanların nal seslerini i§itti
gunı sanınıtıam bu, ıimdilik bir övün
meye, bir aldanı§a benzese bile, rüya
ların hakikati gibi, elbette onu hayra 
yoracak ve doğrusunu bekliyecektim. 

Her yerde ve her ıeyde inanın ak· 
aini telkin eden bir dünya içinde ina

. nabihnek bir nevi hidayete eriıtir. 
San'at Alemimizde gördüğüm bel

ki de bot bir rüyadir. Müz'üm yumu· 
tak kanatları üstünde beni vadedilmiı 
ülkelere doğru kotturuyor. Onun be
ni bırakacağını, sert bir zemine dü
ıürüp yaralıyacağını düşünmem fa. 
kat rüyamın eıi olan hakikate ~riıe . 
ceğime inaıunm. Ve, inanmıf, inan
dıktan sonra da özlü eserlerin anaıı 
ohnu§ bir arkadaıımla beraber, hen 
de "Bir şeye inanmanın bir meziyet 
olduğuna", hatta meziyetten üstün 
olduğuna kani bulunuyorum. "Rab
bım, bana bir inan ver, ve baıkalan· 
nın da ona ula,maları için yardım et
meme müsaade et!,.. Şayet ki.inabn 
yalancılığı içinde onlar ve ben inana .. 
cağımız bir varlık bulmuısak, benim
çin ve onlar için artık makaatlar, be
deli kolayca ödenen ucuz matı&hlar• 
dan değildir. 

Bozkırda yeıillik bitirmeğe inan.ın.ıı 
olan kimse, bulamadığı suyun yerine 
kanından verirse hayret edilecek ne 
var? 

Bir inaan ebedi bir açlık ve susuz
luğa mahkUın olabilir, dudağının 
•uya eğildiği dereler çekilebilir, kolu
nun yemiıine uzandığı dallar kalka· 
bilir. Fakat o kimse inanmı§aa onlar
da açlığını .susuzluğunu gideren bir 
şeyi daima bulacaktır. 

Türk inkılabının dııında kalanlar 
bu inan kudretinden mahrum olan 
kimselerdir; çok zeki bile olaalar ... 
Zira Türk inkılabı da akılla idrak e
dilir değildir. Türk inkılabını anla
mak içiı'ı ona inanmak lazımdır. 

inandıktan sonra ancak büyük iıle
re doğru koşulabilir. Büyük işlere 
doğnı giden bir inanlının titriyen t"' 
rafı o zaman belki yalnız bacakları· 
dır; o zaman kafa: "Ey iskelet titri· 
yor musun? Seni nereye sürükliyece ... 
ğimi bilseydin daha çok titrerdin!., 
demek kudretini kendinde bulur. 

Ve; ıüphenin yılanlarile dolu bir 
çukurdan. inanm ıfıklarile dolu me
safeye ulaşmak için kesilen yol boyu, 
bir nevi kefaret müstemlekesidir. 

Ahmet MUHiP 

Yarış ve Islah Encümeninden: 

YARIŞLARI 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binası· 

nrn mutfak tesisatı ve eşyası 21 giin müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, muka
velename, eşya listesi, pl8.nlar on Jira bedel mukabilinde Zi
raat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacak 
tır. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu 
nisbetin:le teminat· m•ıvakkate mt.hh.ıpla!"

0

lc birlikte ihale gü 
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Kızı binbatıya da vermediler. 
Binbaşı kıza dedi ki: 
- Bana kaç, nikahımızı prkta 

kıyarız. Ben üç güne kadar gidi
yorum. 

Kız binbatıya dedi ki: 
- Ben akf'UD treni ile Adana

ya giderim. Adana' da filan yerde 
bir sınıf arkadatım var. Bet gün 
sonra beni orada bulursun. 

Kız o aktam kaçtı. 
Ablası ertesi gün binbaşıyı sor-

guya aldırdı. 
Binbatı her feyİ biliyordu. 
Binbaşı dedi ki: 
- Benim, hayvanlığı insan kılı

ğına sokanlarla hiç bir itim yok. 
Kız bana kaçtı. Yerini söylemiye
ceğim. Ben kadının erkekten üs
tün veya erkeğin kadından üstün 
olduğunu anlamam. İkisi de bir-'ir. 
Karşıma Perihan Hanımefendi de 
gelir~e atarım sopayı, Müdür Bey
f.endı de .• , Her ikisi için beşer beş
lık ceza verir giderim. 

Müdür Bey sinirlenmedi. "mu
kadderat,, dedi gecti. Hanımefen
di bir iki ayıldı bayıldı, sonra gene 

ayıldı. 

Binbatı Maarif Vekili Mustafa 
Necati Beye gitti. Ben de orada i
dim. Vekile dedi ki: 

- Ben suvari binbatıH Onalp' 
nn. Şarka gidiyorum. Sizin liseden 
en iyi_ç~tf bir kızla evleniyorum. 
Kız fılandır. Mektebe, Maarife 
ve herkese sorabilirsiniz. Gittiğim 
yerde karnn olacak kıza bir mual
limlik verir misiniz? 
• - Binhatım ! Dedi Maarif Veki

lı Mustafa Necati. Sen beni tanı
madın mı? 

• -T":nıyorum işte, Maarif Yeki· 
lı Necatı Beyfendi. 

- Hele hele dikkatli bak. 
- Öz kendinizi görınütlüğüm 

yok. 
- Hakkın var. O zaman sen toz 

duman içinde İzmir' e doğru ilerli
yordun. Salihli' de kartılaşmıştık. 
Sen doğru söylersin. Çünkü Dum
~upınarda döğüşen milletin çocu
g~ ve döğüşenisin. Ama bu işler 
bıraz da. ~it:"p işleridir. O işlerin 
katakullısını bulmak gerektir. 

Sen bana yarın gel binbaşım. 
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1 ::~. öeÜTLER 
Kanser tehlikesi 

Umumiyetle yaşı kırkı geçmİ§ olan· 
larm kanserden verdikleri zayiat za· 
türree, verem ve tifo hastalıklarının 
hep birlikte sebebiyet verdikleri ' ö
lüm zayiatından daha fazlacadır. Ya
şı kırkı geçmit olan kadınlardan se· 
kizde biri erkeklerden de on birde 
biri kanserden ölüyorlar. Bu pek 
yüksek vefiyat nispetinden anlaıılıyor 
ki kanser hastalığı herkes için kor
kunç bir tehlikedir. Kendiniz için 
böyle olduğu gibi aileniz için de böy
ledir. Kan•erin korkulan bir hususi
yeti de hastalık tamamen tezahür e
dip meydana çıkmadan henüz batlan
gıç halindeyken ağrısı olmadığı için 
müpteli. olanları:ı. hastalığın vücudun
dan bihaber bulunmalarıdır. 

Kanserin sebebi tamamile malUm 
olmamıştır. Bununla beraber sirayeti 
yoktur. Bizzat irsi de değild;r. 

Vücudun dışansında zuhıır ettiği 
görülen veya h issolunan h:anse rlE:r e k
seri batlangıçta bir tıı.,,c ik, bir ka· 
barcık, bir ben ve bir şi ~ g ibi g örünür. 
Bu şi§ ve lı:abarcıklar göğüs ve me
meler üzerine.' ti! zuhur ed erse şüpheli 
addetınelidir. 

Kanser henüz iyi olmamı§ bir yara
dan ve bir çıbandan hatta kapanmı§ 
bir yara yerinden dahi zuhur edebil ir. 
Böyle gayritabii b ir şey vücudunuzda 
görülürse onuııla meşgul olmalı. 
Onu hiç hatl!"rlan ç:ıkarmamalı 

ve eğer hacminde ve ıeklinde bir de
ğişiklik görülürse derhal doktora gös
termeli. Ağn, sancı yapmasını bekle
memeli. 

içeride zuhur eden kanserlerden 
mide ve bağırsak kanseri daha güç 
anlaşılır. inkıbaz olmamıya, müzmin 
mide rahatsızlıklan varsa iyi etmeğe 
çalışmalı, basur memelerini de ihmal 
etmemeli. "" 

Bu ali.metlerden birisi sizde mev
Cltt ise hemen bir doktora koşmalısı
nız. Her sene vücudunuzun b ir sıhhat 
yoklamasını yaptırırsanız bu tehlikeli 
ali.metlerin önüne geçmek mümkün 
olur. Kanserin henüz ilk devrinde 
iken ameliyat ile önüne geçilebilir. 
Bunun gibi rontken ve ra.dyum tedavi
si dahi faydalı ve bazı ıekil kanser
lerde pek müessir .olur. Bunun iç.in 
sözü geçen alametler görüldüğü va
kit hemen doktorunuza gidip muaye
ne olmanız pe k mühim ve li.zmıdır. 
Bu muayene itini bir gün bile gecik
tirmek İyi olmaz. Sonra hayatınıza, 
canmu:a malolur. llaç kullanınanın 
kanser Üzerine biç bir tesir ve fayda
sı yoktur. Olsa olsa biraz ağri ve san
cılan ke•mek için kullanılır. Fakat 
hastalıia karşı tesiri olamaz. Bunun 
için en ufak bir şüphe hasıl olur ol
maz hemen kendinizi muayen~ ettir
melisiniz • •• 

BüyükaJa 
Dr. ŞOKRO 

Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 

3 aylriı 
6 .. 

12 ,, 

ÜCRETLERİ : 
T ürki:re için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak 1(4!!1rİ verilmez.- Müddeti 
geç.en nüshalar 10 kuruıtur.- Gaz•t• ve 
matbaaya ait i. ı ler İçin müdiriyeto mü
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların meatu
liyetini kabul etmez. 
~~~·~~~~~~~~ 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e4ilköy askeri rasat merkezinden ve

rilen habere lfÖre bu2ün hava az bulutlu 
olauk ve rüzırAr mütehavvil olarak ese• 
c~tir. 

24-7-933 tarihinde ba..-a tazyiki 768 mi
limetre, en fazla a!cakl k 28 en az 23 san
t igrat kaydedilmittir. 

Akşam üstü ••• 
Yarın. Aktam üstü. Binbatı Ma

arif Vekiline gitti. Necati Bey fır
ladı. Yağız yüzünde bir par
l~klık vardı. Saçı azalmıt tepesi 
bıle parlıyordu. Binbatının elini 
sıktı: 

- Yap be binbaşım! Dedi. Tur 
ıı:ayı d_örtnala gözünden vurmutun. 
Öyledır. O kız tam bir inkılap kı
zıdır. Yalnız merkezi sikletsiz gül
leler gibi muvazenesini bulama
mıttır. Sen ona merkezisiklet olu
ver. Kutlu olsun. Bana da nikah 
terbeti gönder. 

-Vekil Beyfendi, ben iti aoru· 
yorum. . 

- Maarif Eminine bir mektup 
yazdım. Sana vereceğim. Gider 
gitmez emine ver. Senin bulundu
ğun yerdeki bir mektebe türkçe ve 
Yurt bilgisi muallimi yapacak. O
radaki muallimi de garba getire
ceğim. Hesap kesik. Ben kırtasi
yecilik bilmem. 

- Bizim Maarif Vekilimiz ol
duğunuz nasıl belli. 

- Benden sonrakiler de böyle 
olacak. Hiç üzülme. Biz bayatın 
katakulli ve bu inkılabın öz bizim 
olduğunu biliriz binbatım. 

Her tey iyi, her şey yolunda, her 
iş düzeninde ama Petek ortada kal 
~ı; ~~~ik ö_kçesini, kızgın matanın, 
sıvn ıgnenın, yumruğun ve tekme-

HİKAYE ...__R_A_D_YO __ f 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 

Gazeteci dalgınlığı 
18, .. : Gramofon: Sahibinin •es i K 6S8J .. 
aalubınin se~ K 6598 - Kolomb.:.a DW 2006 
18,30 : Fransı;r;ca ders (ile rlemit olanlara). 
19, : Saz (Cennet Hanım). 

Ahmet Celal çalıştığı gazetenin en 
İyi muharrirlerinden biri idi. Açık 
gözlülüğü, doğnıluğu ve yaptığı fev
kalade itler, atlattığı mühim haber· 
lerle kendisini müdürüne, patronuna 
sevdirmişti. Ahmet Celalin vazifesi 
zabıta muharrirliği idi. Gazetede on
dan daha İyi bu İ§i yapacak yoktu. 
en mühim cinayet hidiselerinde esra• 
ı•engiz hırsızlık, dolandırıcılık ~aka
larlnda, o, mühim ipuçlan elde eder • 
resimler bulur, getirir gazetesine ya-
zardı. 

Ahmet Celalin en çok hoşuna giden 
§ey sevgi yüzünden vukua gelen çi
nayetleri tahkik etınek, onları ballan
dıra ballandıra yazmaktı. Böyle bir 
vak'a oldu mu bütün gazeteleri atla
tır, vakanın en güzel, en enteresan kı
sımlarını ve resimleri o alırdı. Böyle 
bir hadi.eyi yazarken o kadar. heye· 
cana kapılırdı ki sanki o dakikaları 
bizza t ya~ıyormuş gibi hararetlenir, 
güzel bir üslUpla boyuna yazar, ya
zardı. 

Genç muharrir işıktı. Bir kızı de
licesine seviyordu. Sevd a yüzünde n 
olan cinayetleri canla başla takip el· 
mesinin sebebi de bu idi. Ahmet Ce
lilin, bazan, bir hB.rl iseyi yazarken 
ağladığı olurdu. Ekser iya ölene de
ğil, öldürene acırdı: 

- Zavallı, derdi, kimbilir, ne ka
dar ıstırap çek.mittir ki bu cinayeti 
yapıyor. Ölen daima kabahatlidir. 

Ahmet Celnl o gün matbaaya gel
diği vakit Şişlide mühim bir cinayet 
olduğunu haber aldı. Hemen telefo
na sarıldı. Znbıtadan ilk tahkikatı 
yaptı. Genç bir adam sevdiği genç 
kızı öldürmüştü. Sebep: Aık. . Ah
met Celal matbaanın merdivenlerini 
ikişer ikiter atladı. Yanına fotoğ· 
rafçıyı aldı. Bir otomobile atladı. 
Soluğu Şitlidc aldı. 

Bir saat sonra hidisenin bütün taf
silatı Ahmet Celalin küçük not defte
rinde tamamd'ı. Bir cok ta enteresan 
r esimler alınınıftı. c;nç gazeteci mat
baay" geldi. Ceketini çıkardı, kolları
nı sıvadı. Bir kahve ısmarladı, bir ci
gara yakh.. Kafasını iki elinin arası· 
na aldı. Şimdi düşünüyordu. Acaba 
hi\d.isenin neresinden yazmıya başla
malı ? . Cinayeti ve cinayet kahraman
larrru, maceralarını dü~ünürken kendi 
sevgilisi hatırına geldi. Bir kaç daki
kA. yazacağı yazıyı unutmuştu. Güzel, 
minyon sevgilisini dÜ§ÜnÜyordu: 

- Bir gün, diyordu, ben de katil o· 
labilirim, o vakit kabahat bende mi 
olacak? .. Fakat hayır, hayır .. Böyle 
çirkin ve korkunç hadiseye lüzum 
yok Ben onu çok seviyorum, o da be~ 
ni çok seviyor .. 

Ahmet Celal dalmıştı. 
sevgilisinin son mektubunu 
okumağa baıladı: 

Cebinden 
çıkardı. 

"Celal, bilmiyonım, niçin? .. Fakat 
san;ı çok kızıyorum. Bana öyle geli
yor ki sen beni aldatıyorsun... Ak
şaınları matbaadan geç çıkıyorum, di
yorsun. Halbuki erken çıktığın ak· 
şamlRr oluyor. Artık ben buna ta
hammül edemem. Beni hasta yapıyor
sun. . Belki verem olup öleceğim. 
Yahut kendimi öldüreceğim. . ilah .. ., 

Ahmet Celil, kafasının içi karma
karışık, derin derin düıündü. Belki 
böyle bir saat geçmİ§ti. Birden aklı 
lıaşına geldi. Yazıyı yazmak lazımdı. 
Geç kalıyordu. Kağıtlarını ayırdı. 
Notlarını tetkik etti. Öldürülen kızın 
se.,,gilisine yazdığı son bir mektubu e
le geçirmitti. Onu aynen gazeteye ya
zacaktı. Fakat bir taraftan da zihni 
kendi sevgilisile mefguldü. Cinayet 
haberini yazmıya başladı: 

''On sekiz yaılarmda kadar bir genç 
kızın ölümü ile neticelenen bu atk 
macerasını karilerim.iz bütün tafsili.
ıUe afağıki •atırlarda okuyacaklardır. 
Hadise etrafında tahkikat yapan bir 
nıuharririmiz bir çok enteresan resim 
ve vesikalar elde ebniştir. Bunları sı
raoile neşrediyoruz. Ölen, bedbaht 

nin ortasında ••• 
Benzigül trende Petek'i düşün

dü. it sonuna gelir gelmez koca
sının yeğeni olan mektep arkada
şına yazacak, para gönderecek ve 
ilk işi Petek'i getirtmek olacaktı. 

Benzigül buna yürekten ve ya
rınki kocası ile söz vermitlerdi. 
Benliği önce ikiye, sonra dörde bö
lünen Petek kız da hunu böyle de
ğilse bile buna benzer düşünmüş
tü. Benzigül abla nasıl olsa beni 
aldırır, aylıklarımı anama gönde
rir, diyordu. 

A 
Yalnız eylülün mü gözü yaşlı? 
Bazı birinci kanunun da gözü, 

yüzü sırsıklam olur. 
N. . 1 . ., il 
ıçın o masın, ınsan ••• 

İğne, şamar, yumruk, oturak, 
kızgın maşa, tekme, küfür, terlik 
ökçesi, soğuk suya banılmış kuru 
ekmek, birinci kanun ortasında 
krepon, entari, pamuksuz pazen 
caket, yontuk takunye olur da göz 
yaşı olmaz mı? 

Gece •• 
Yemekten sonra .•• 
Perihan Hanım, tam, danslı po

kere gideceği dakika .•• 
Aşa taşlıkta bir gümbürtü oldu. 
Petek, içi az kıvılcımlı mangalı 

devirdi. 
Genif ta~hğa devirdi. 

kızın aevdiği erkeğe yazdığı son mek
tup ta büyük bir tesaüdf eaeri olarak 
muharrimizin eline geçmiştir . . Mek· 
tup aynen §Udur: 

''Celil, • • • • ilitb .... ,, 
Genç ve işık gazeteci bu yazıyı 

yazarken o kadar dalgındı ki yanlış· 
)ıkla kendi sevgilisinin ona gönderdi .. 
ği son mektubu yazmıttı. Çünkü zihni 
mütemadiyen buhranlar geçiriyor, 
korkunç hayaller görüyordu. 

Yazıyı okuyan tahrir müdürü, bu 
mektubu görünce bir şey nazarıdikka
tini celbetti: Hadise cinayet değil 
mi? .. Yoksa ... Tahrir Müdürü otuz 
altı punto ile bu mühim aık ve cina
yet yazısına şöyle bir serlevha koy
du : 4'H8.disenin bir cinayet olması 
ihtimali çok zayıftır . ., Altındaki yir
mi dört punto serlevha: "Ölen genç 
kızın yazdığı son mektup bir esrar 
perdesini ortadan kaldırıyor, bu hı>
zin maceranın içyüzü nedir?,, 

• • • 
. Ertesi gün Ahmet Celal gazeteyi e

hne alınca, ilk olarak kendi yazısına 
gözaltı. Serlevhalar birden bire onu 
~a~~rttı: 

- Ne münasebet?. diyordu. Ci.na
yel var ortada. . . İçinden tahrir mÜ· 
clürüne kızdı. Vapura yetişmek için 
müdür bey yazıyı iyi okumamış, ge· 
lişigüzel bir göz gezdirdikten sonra 
arele ile bu serlevhaları koymus ola
bilirdi ... Ahmet Celal heyecanla.· me
ı·akla yazının hepsini bir solukta oku
clu. 

Hemen oraya dütüp bayılacaktı. 

19.30 : Saz (Necmiye Hanım). 
20, : San.% (Nihal Tevfik Hanım), 
20,30 : Eftalya Hanım, Sadi Be y ve arkadat
ları . 
2.1.30 : Gramofon: Sah!bin!n sesi C 1319 Po. 
hdor F 41J:47 - Odeon O - 11294. 
22, ! Aıans, Borsa. haberleri ve saat ayarı 

ANKARA, 1538 m . 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkestrası: lıalfo ouverture o·c 
Z. . s 1 ' • • c ' ıegunerıo zu-c -anta1 sıe oucbette Stra.us 
valae Kaunler Lieben Popy Marcbe Pupy 
18,45 : A!aturka saz. 
19, 45 : Dans musikisi. 
20,15 : Ajans haberleri. 

VARŞOVA 1411 m.: 

21 orkestra konseri, 22,10, deYa.mı 23 dana 
muaikisi. 

BUDAPEŞTE, 

20,45 rnütalea., 21 fıransız operalarmdan 
p a rçalar, 22,45 haberler, G İgan musikisi. 

21 ,35 denizi taaYİr eden senfonik bir ıarkı
lı k o nae r, 22,50 son haberler, 23,10 ~. 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
21,15 Arzuya tabi konser. 21,35 temsil, 24 

Son ha berler. 

PRAC. 488 m. 
20,40 pli.k 21 vatanını öiren isminde bir 

konferans, 21,15 Saksofon solo, 21,35 rad• 
1 0 popurisi, 23,20 çek eserlerinden dan• par 
çaları. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 haberler, pli.k, 13,45 karııık pi.iki.ar, 18 

konaer1 19,20 devamı , 20.ZO plak 21 taganni. 
21 ,25 konser, (orkestra ile) , 22120 operet 
popurilerile serenatlardan mürekkep konser. 

( t"plerini karı§tırdı. Evet, cinayete 
ait mektup cebinde duruyordu. Gaze
tede neşrettiği kendi sevgilisinin 
mektubu idi. 

Yarın akıam 

Taksim Bahçesinde 
Görülmemiş ve tamamen yeni programlarile ve fevkal.ô.de eğlencelerile 

Tropikal Ekspres 
Büyük Brezilya Revüsü 

icrayı lfibiyata başlıyor. 

Habeşi daruılar . . . RASTUS ve BANKS - THE FRED CARLO Com

pani .. . Luft - Balans ve 25 çılgın genç krnlar tarafından baıle - HERRE

RA WE>GA . . Duetıist İ<;panyol - Kovboy'Iar • . GRACE HORS ve 

Lady ..• Çin canbazlar ve ,sair eğl.e'llıceli numer.olarile meşhur İ•panyol 
dansöz~ MARİA de CASTRO. 

Bütün şehir halkı bu temaşaları gidip 

- Cuma ve Pazar matw 17 de 

Bahçesi Müdiriyeti 

TROPiKAL EKSPRES 
BOYUK BREZİL YA REVÜ TRUPUNUN 

Pazar günü STELLA d'lTALİA vapurile şehrimize ge1diğini muhterem 
halka tebşir ve 26 Temmuz yarınki çarşamba akşamı GALA MÜSAME

RESİ olarak takdim edeceğini arz eyler. 

Bu akşam yaıprlacak umumi pro.,,alarda muhterem halkın serbestçe iştirak 
edebileceğini de beyan eyler. (5800) 

ittihadı Milli. 
Türk Sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için m6sait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresiı Galatada Ünyon Hanında 

~ulunmayan şehirlerde acenta ara,mıkhdır. 

Tel.: Be~•oğlu : 4887 

Yarım matrapa su döktü. 
Kıvılcımlar! Cız diye söndü. 
Hanımefendi köpürdü. 
- Polise! Polise kotun! 
Diye haykırdı. Çünkü Rüküt Pe· 

rihan Hanım 
Bu itin iç yüzüne büküm ver-

mitti: 
- Yezidin kızı, orospunun pi

çi, pezevengin yumurcağı evi yak
mak İstedi! Hem dopdolu bir man· 
gal atetle! 

Komtular ate,, yangın, kundak
çılık laflarını i,itince ürperdiler, 
hemen polise kottular. 

Petek tirtir titriyordu. 
Boeazına bir el yapı,tı. 
Yüzü, gözü, burnu, ağzı, ensesi, 

bağrı, böğrü kaç para!? vur vtı• 
rur musun vur! ! 

Bir defa gerçekten bayıldı. 
İkinci defa yalandan, ölmüt gi

bi yaptı. 
Tek kurtulsun diye. 
Sokak sapa olduğu için polis 

çabuk yetitemedi. 
Zaten ortalıkta gerçekten yan· 

gın çıkmadığı anlaşılmıştı. Daha 
doğrusu müdürün hanımının gene 
sinirleri tuttuğu mahallece anlatıl· 
mıstı. Ortalık mayna oldu. 

Petek kömürlüğe kapatılmıttı. 
Kömürlükten bititik, toprak ta· 

hanlı odaya bir pencere vardı. 
Petek o pencereden bitişik oda-

ya geçti. 
Odada bohçası vardı. 
Sokağın feneri içeriye ince sarı 

bir ışık veriyordu. Bu ıfığın altın
da bohçasını açtı. Bir çok süalü 
,ehir çama~ırları ara11nda köyde~ 
getirdiği şalvarını, mintanını, ye
menisini buldu. Kılığını değittirdi. 
Her yam sızlıyordu. 

Polis ha geldi, ha gelecek. 
Yüreği boğazına geli geliveri

yordu. 
O kadar dayak sersemliği ara· 

sında düşünmüttü. Kaçacaktı. Ev
dekiler kılığını poliae söyliyecek
lerdi. Hemencecik tutacaklardı. O
nun için eski kılığına girdi. 

Yayla kızı zekidir. 
itte hükmümü veriyorum: 
Ne olursa olsun, Yayla kızlarım, 

öksüz beslemeleri, Şehit Mehmet' -
in yavrularını, bu toprağın kimae
sizlerini dövenler alçaktır! 

İsterse Başmüddeiumumi olsun. 
O da döverse alçaktır! 
(Gazi) memleketinde dayak, 

başkalarına dayak atanlara atılır. 
Mehmet kızı Petek, Yayla kızı 

kılığına girince odanın kapı çıtçı· 
tını yavatça açtı. Tatlığı sessizce 
geçti. Papuçluktaki altları yontuk 
takunyelerini eline aldı. Sokak ka· 
pısının rezesini ses çıkartmadan 
kaldırıp açtı. Gürültü çıkmasın di
ye kapıyı kapamadL 

(Devamı var) 



AMERİKALI TAYYARECİ VİLL Y 
POST'UN DVERİALEM SEFERİ 

Kendi tesia ettiği devrialem reko- ı 
runu kırmak (8 gün 51 dakikada 25000 
kilometre) üzre 15 temmuzda,>, Nevyork 1 

Willy l'ost, hareketinden evvel 
Codos ile Rossi arasında 

tan liavalanan Amerikalı tayyareci Wil
ly Post, Atla• Denizi de da· 
hil olduğu halde 6000 kilometrelik 
mesafeyi bir hamlede ve 25 aaat 40 
dakikada katederek 16 temmuz saat 
12.30 da Berline inmit ve 1 saat 45 
dakikalık bir tevakkuftan sonra tek· 
rar havalanarak Moskova isti.kametin 

(Ba~. 1 iJ'Ci sahifede) 

sı idare heyeti reisi Nusret B. de 
bu esnada geldiler. Vekil Beyi 
salonu dolduran genç hukukçular 
sürekli surette alkısladılar. Mera· 
Mİ me sehir bandosu~un çaldığı İs· 
tiklal 

0

marsile başlandı, Talebenin 
hep bir ağızdan söyledikleri marş 
Safonun kubbelerinde oğultulu a· 
kisler uyandırıyordu. 

Tahir B. in nutku 
Mars bittikten sonra Hukuk fa. 

kültesi' reisi Tahir Bey kürsüye 
geldi ve hazır bulunanları selam
layarak açılma nutkunu söyledi. 
Tahir Bey, nutkunda milli bir var
lık olarak yafamak hakkın~an 
mahrum edilen büyük türk mılle
tinin hayatına tevcih edilen bu şe 
ni suikasdı görerek büyük rehbe· 
rinin idaresi altında tarihin ender 
kaydettiği zaferi nasıl kazandığı· 
nı anlattıktan sonra, Lausanne 
muahedesinin muazzam bir ahi· 
de yarattığını, bugünün ·hukukçu· 
!arı için bir bayram günü olduğu· 
nu söyledi ve: 

- Bunun sebebi, kapitülasyon· 
lan kat'i surette ilga etmesidir ... 
dedi. 

Tahir B. bundan sonra kapitü· 
lasyonların hukuki manasını izah 
ederek " kapitülasyonlar, yalnız 
ır.illetin istiklaline değil, izzeti 
nefsine de bir darbe idi, kapitü· 
lasyon, dev !eti mahkum vaziyete 
düşiirmii~tü. 
İşte Lausanne'da bunlar kırıldı v.e e· 

be diyen gömüldü" dedi ve nihay.et: 
- Fitretindeki kudret ve k~biliyeti 

ulu reisin rehberliği ile irşat edilen 
türk milleti, Cümhuriyeti tıe sis etmel:: 
suretile büyük Gazinin işa·retile başla
dığı inkilil.p hamleleri sayesin.de nihayet 
La.usanne'da milletler arasında layik ol 
. duğ.u mevki ,elde etmekte gecikmemiş
tir. Bizi bu.nlan dü~ündükçe göğ8ümüz 

de kaybolmuttur. 
19 tarihli ajans haberleri bize, tay· 

yareyi lrkontsk'u terkederken gösteri
yor. 

22 telgraflan iae, Post'un Şimali 
Amerikaya gitmek üzere 10.41 de 
Kanadadaki Edmonton'dan havalan
mı§ oldu~unu haber veriyor. 

Hedefe muvasalat içi-.ı artık küçük 
bir hamle kalmı§ demektir. ite bir 
talihsizlik karışmadığı takdirde bu 
son hamlenin de muvaffakıyetle ha· 
ıanlacağı tabii idi. Ve netekim de öy
le oldu. 

Anadolu Ajansının 23 tarihli t.~l!• 
rafları arasında şöyle bir haber goru
föyor: 

New • York, 23 (A. A.) .~ Tek 
gözlü tayyareci Willy P~s!> dun .gece 
dünya etrafında seyahabm ta~~ın e
dilen vakitten bir saat evvel bıtırerek 
gelmiştir. Bu suretle Po;ıt .. dünyayı 
186 saat 50 dakikada donerek ve 
Gatty ile beraber 1931 de kendi yap
bğ• rekoru 22 saat azaltarak kırını§· 
tır. 

Floyd Bennet istasyonunda 30.000.! 

WiUy l'o•t'un Berlinde Tempel. 
hol nıeydanına inişi 

kişilik bir halk kütlesi tayyareciyi 
karşılamıştır. 

Ön sırada Madam Post ile tayyare
ci Gatty vardı. 

3,000 kişi tayyare yere iner inmez 

YENİ TEŞEBBÜSLER 
AMERİKADA 

Fransız tayyarecilerinden Roasi ile 
Codos İngiliz tayyarecilerinden Gay
ford iİe Nicholeta'in tesia ettiği cihan 
meaafe rekorunu kırmak üzere Ame ... 
rikaya gitmiılerdir. Hispano motorlu 
bir Bleriot • 110 ile bu teşebbüse gi
riıecek olan tayyareciler, uç~§ için 
müsait b ir hava beklemektedırler. 

Tayyarecilerin Nevyorktan Parise 
doğru havalanacaklan malıim ise de 
ondan aonra hangi istikameti takip e
decekleri belli değildir. 

Teknik köşesi 

İNGİL TEREDE 

İngiliz tayyarecilerinden Miais Mol• 
lison ile Mister Mollison, cihan mesafe 
rekorunu kırmak üzere bir lngilete
re • Nevyork • (ngiltere seferine ha· 
zırlanmııl.ardır. . . 

Bu kanatlı çiftin, 8 hazıranda hır 
tecrübe uçuşunda kazaya uğrıyan tay 
yareleri tamir edilmiş olduğundan, 
hareket için iyi bir havayı beklemek
tedirler. 

Uçucular lngilterede Pendine pla-
jından havalanacaklardır. 

YENİ TAYYARELER 
F ransada Prototip Tecrübeleri 

Geçen hafta teknik servisinden ge- 1 
çen prototiplerden bazıları ve verdik· 
leri evsaf §Unlardır: 

Bleriot • Spat avcısı: 
Asgari sürat: 123 kilometre - saat

te (dakikada 1245 devirle); 
Azami sür'at: 372 kilometre, S - 88• 

atte ve 4150 metre irtifada (dakika· 
da 2650 devirle) ; 

32.20' lik bir pike ile sürat haddi: 
403 kilometre, 8; 

Kalkı§: ızs metre; 
Frenli iniı: 190 metre (rüzgar yan 

da iken); 

üzerine hücum etmiıler ve Post bir 
kazaya mani olmak üzere pervanesini 
durdurmağa ancnk vakit bulabilmiş
tir. 

Tamamen nikbin bir halde bulunan 
Post, halkm alkı~lanoa cevap ver-

Frensiz init: 335 metre (rii2gir 
yandaykeo); 

lnit sürııti: 99 kilometre • saatte. 
Schwl'ch • 293 amfibisi {Lorraine: 

9 Na): 
Sıkle\i: ,.ııoo kilo. 
1000 metreye çıkış: 8 dak. 20 aan; 
2000 metreye çıkıt: 16 dak.30san ; 
Yerde sür ati: 165 kilometre • saat· 
te. 
Müstemleke üç motorlularmdan 

Roman: 
2000 metreye çıkış: 8 dak.30 san; 
3000 metreye çıkı§: 13 dak.30 san; 
5 700 metreye çıkış: 45 dak. 

mek için bir kaç kere kalkınmıt ve 
sonra otomobille New • York'a gitmit· 
tir. 

Seyahat 15400 mildir. Hatıra me
raklıları hücum ederek tayyareyi 
parçalaroı§tır. 

Kulaktan kulağa 

Mösyö Markoni 
İtalya Hava Nazın Ceneral Balbo'· 

nun tertip ettiği hava seferine karar 
verildiği sıralarda, ltalya Fen Akade
misi Reisi Mösyö Markoni, filonun 
radyo • telgraf servisine ıef olarak bu 
sefere İ§tirak arzusunu izhar ebnittir. 

Ceneral Balbo, Markoni'nin bu ar
zusuna tefekkür etmiı ve fakat, vücıı
dll yalnız talya için değil, bütün fen 
alemi için kıymetli olan bir dibinin 
bir hava kazasına, velev pek küçük 
bir ihtimal ile, maruz bırakılmaıma 
kendinde salahiyet göremediğini bil
dirmiştir. 

Akron kabilisevki 
Amerikada Lakehurıt'de, Macon 

kabilisevk balonuna hücum talimleri 
yapılmıt ve balonun bu gibi hücumla· 
ra karıı müdafaasının mümkün olup 
olmadığı araıtırılmııtır. 

Bet tayyare ile yapılan hücumlar· 
da, balonun kendi sililılarının, müda· 
faaya kafi gelmediği görülmüı ve 
harp seferlerinde hafif tayyarelerden 
mürekkep bir filonun himayesine ih
tiyacı olduğu anlatılmı§tır. 

En genç pilot 
Dünyanın en genç pilotu bir İngiliz 

mekteplisidir: Gerard Royle. 
On iki Yaıında tayyare kullanma&I· 

ru öğrenen bu genç havacı, on beı 
yatına geldiği zaman, on aaat havada 
kalmı§tır . . 

Gerald Royle, pilotluk brövesini al
mak için on yedi yaımı beklemekte· 
dir. 

Kısa haberler 

Charles Lin.dberg 
Charleo Lindbergh refikası ile beraber 

9 temmuzda College Point'ten Groenlım
da üçmuıtur. 

Lindbergh ilk merhale olarak Halifax' 
a inecek iken sis clolayısile Koddand'a 
korunak mecburiyetinde kalmııtır. 

Lindbergh, Amerika ile Avrupa ara• 
smda, ıimalden bir hat tesisinin mÜm· 
kun olup olınadığı araıtıracaktır. 

Almanya - Yeni bir (Yunken Yu • 
60 tipindeki yeni Yunkers tayyaresi bir 
çok tecrübe uçuşlarından sonra Luft • 
Hansa hatlanna tahsis edilmiıtir. 

Monoplan ve haıık kanııtlı olan bu 
tayyarenin yapm temamen madenidir. 

iki pilotun yeri bir kabine içine alın· 
mı§ ve bu kabine içinde kör uçuı için 
lazım gelen tesisat yapılmııtır. 

Tayyarenin iniş takımı havada topla· 
nabilmektedir. Tayyarede, «Hornet A-. 
tipinde 525 beygirlik bir B. M. ,., mo
toru vardır. 

Tayyarenin evsah ıunlardır: 
Umumi ıildeti : 3,100 kg; 
Azami sür'at : 280 kilom; 
lniı sür'ati : 95 kilom: 
Faaliyet sahası : 1000 kilom. 
İngiltere - Yeni bir motör. Arms-

trong • Siddeley ıirketi tek silindirli, su
pap ayan müstekil, iki kamlı bir motör 
meydana getinniıtir. 

Bir tayyare daha düştü 
NEVYORK, 24 A.A. - Molliaon'u 

bekliyen binlerce kitinin karıısmda Flo
yd Bennett tayyare meydanının ucunda, 
Jamaica koyuna bir tayyare düımüştür. 
Derhal motörler hareket ederek tayyare
ci ile arkadaımı kurttannıılardır. 

Mollisson bir 
Kaza geçirdi 

.. . 

Tayyare parçalandı, kan 
koca yaralandılar 

CONNECTlOUT, (Briclge port) 24 
A.A. - Dün mahalli oaatle 21 de Moın.1 
sonlann tayyaresi «Seaferer» BridgeporJ 
ta gelmiı fakat tabii ıerait içinde yere 
inememiıtir. 

Tayyare istasyonun üzerinde alb dai
re çizmiı ıonra bir sipere çarparak ezil. 
mİftİr-

y aralanan tayYareciler hutalıaneye · 
götürülmüıtür. Tayyare parı;alannı•ıtır. 

Mollison hastahanede dolrtorlardaıı bi. 
risine, kansının fevkalade yorguıduğlln• 
dan dolayı inmeğe mecbur kaldığını IÖy· 
lemittir. 

Tayyareci, bİr§ey göremediğini de ili· 
ve etmİ§tİr. 

IMolliaon, benzinin biteceğinden endi. 
şe ettiği gibi, N evyorktan 60 mil mesa
fede olduğunu da bilmiyordu. Tayyarecl 
Atlas deniz üzerinde uçufun dütündü
ğünden daha güç olduğunu, sık sık ak
si rüzırirlarla karşılattıklarıru söylemiş
lerdir. 

Bu kazaya rağmen Mollison yeni bir 
rekor yapmıştır. Kendisi Atlas denizini 
şarktan garbe iki defa geçen ilk tayya
recidir. 

DAROŞŞAFAKAYA TALEBE 
ALINIYOR 

(1) Darüttafakaya girmek is
teyen talebenin anasız babasız, ya 
hut yalmz babasız olması ve ilk 
mekteplerin ancak 4 üncü sınıfına 
geçmit bulunması ~rttır. (2) ka· 
yıt müddeti ıs Temmuzdan ıs A
ğustosa kadar devam eder. (3) 
kaydolunmak ve müsabaka imti
hanlarına girmek için Nufus cüz. 
dam, aon mektep karnesi, tasdikli 
mektep vesikası, sıhhat raporu, 
bir vesika fotoğrafı getirmelidir· 
!er. (3394) 455. 

Istanbııl asliye birind hukuk mahke 
mesitıiden: Türkiye Lnaı Banka,.ınm 

Sirke<:J,d.e Köprülü handa mükim Çadır 

cı Zade Mehmet Lutfu bey zimmetindt 
alacağı olan (2248) lira (70) kuruşun ö 

denmesi için icraen tebliğ ettir.diği ö

deme emrine karşı borçılu tarafından 

serdedilen itirazın ref'j hakkında evra

kı müteferriası mahkemeye tevdi kılın 

ması üzerine borçlunun ikametgfilıınrn 

meÇıuliyeti ha$Cbiıle namına çıkarılan 

davetiyenin b:la tebliğ iade kılınma11· 
na mebni H. U. M. K. nun 141 ci mad 
desine tevfikan il4.nın tebliğine ve em 
ri muhakemenin de 11-9-933 pazartesi 
saat (14) te talikine karar verilmiş old• 

ğundan mümaileyh Mehmet Lutfu be

yin yevm ve saati mezkftrda kanunu 

mezkfirun 509 ncu maddesine nazaran 

bütün vesaikini mlistahsiben mahke
mede isbatı vücut etmesi veya biT vekil 
gönde..'"llle.;i aksi taktirde hakkında muıı 
meld gıyabiye jfa edileceği tebliğ me· 
kamma kaim olmak üzere ilatı olunur. 

(5781) 

Tazim telgrallan 
Bundan sonra Hukuk Fakültesi reisi 

Tahir B. kürsüye gelerek merasimin nı.' 
hayet bulduğunu bildirdi. 1 

Merasimin sonunda Hukuk Talebe 
cemiyeti tarafından Lausanne günü mil· . 
nasebetile Başbuğu Gazi Hz. ne ve Baş
vekil İsmet Pş. Hz . ne tazim telgraflar 
çekilmiştir. 

Gece müsamere verildi 
Dün akşam saat 18,5 ta Halkevi tara·. 

fmdan Alay köşkünde Lausann e hayra• 
mı dolaysile bir müsamere verilmittir • 
Müsamerede bedit rakıslar yapdmışbr. 
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Hitler Almanyasının iktısat politikası 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

kat, son günlerde anlatılmışa benzi-
yor. 

"' "' "' lkbsat Nazırı gene bir nutkunda 
ıunlan aöyliyor: 

"Ferdi kabiliyetleri ihmal ıul•· 
meyi:ıı. Naayonal soayaUst devlet ve 
lktıaat tel8kkisinia ltoki ki mcina•, 
efinden if ••l•n her l•rdin, me~afi
y.tli m•vlıii idare e4•l>ilec:•" •lon 
herke.in devlet taralmdan .\İınoye 
gönnaiJir. lktuot n.bınııın - l>ii-

' yiilı ua:ııil•ai; l>üyiilr, ilrhaodi ,.,._,,.r 
! oe projel•r yap""lk ıl•lil, mevc:at o

lan ameli ve ltolrilri iktuodi imlı&n
larm tetkilôtuoı uiic:rııle 6dirmektir. 
Herhalde /ktuat nuaretinin va:ııileai, 
mün/•rİt iktıaadi f"f"l>biialere karıı
mak 11e l>unlarm idar<,,.i İçinde boğul
mak d•ğildir. lktısat İfl•rirul•, hii
kumd, salôhiyctl•rini ı;ok akıllı su
rette kullanac:ak, iflere karıpnadan 
ev&1el çok düfiinecektir. Umumi men
IÔat, hususi menFaatlerden öncedir, 
denilmesinin mônası ıuJur: Herkesin 
pelı. tabii olan kazanma ar.zu.sunu, Jıa .. 
zanma hakkını yapmağa ı;allflrken, 
devlet ve umumi menlaati de BÖzden 
kaçırmamalıdır!.'' 

Kooperatif ve muhtelif meolekler 
esbabının vazifeleri hakkında lktısat 
nazırı bilhassa ŞU sözleri söylüyor: 

"Corporatif teıkilôtı yapmak mese
lesini şimdilik bırakhk. Bu yolda bir 
takım zevat, yanlq tecrübelere hal .. 
lu§lılar .. Halbuki bu teıkilôtı bidayet
te yapmayı düfünmekten maksadı

mız, yukarıdan afağıya doğru nülu.z 
ederek devletin gayeleri hakkında 

herlıesin bir fikir edinme.sini, mütte
hit bir millet olduğumuzu, hepimizin. 
biribirimi:ze bağlı olduğamu;ıu, hepi
nıizin ayni ıeyleri iatediğimai göater
mekti. Çünkü hakkımızda beslenen 
kanaat, hepimizin biribirimi;se kar
şı vaziyet aldığımız merkezinde idi: 
Gôya amele ve amele Knılihalıırı var• 
dır, biz miiteahhit, mütefebbia, tüc
car, erbabı sanayi, fGll§tın ve çalqtı
ran, fakat h2rhalde hepimiz ayrı ayrı 
menfaatçi/eriz! Herhalde ikh•adiyat, 
.sun"i ua~ıtalarla canlandırılama'%. Bi
naenaleyh İf 11ücude getirenlerin, İf 
yapmak kudretinde olanlarm bugün
kü Alman devleti taralrndan en kuıJ· 
vetli müzaheret göreceğinden herke-

.sin emin olması lGzımdır. Dünya iktı
aadiyatını düzeltmek için bir takım 
nazari comtruction'lardan bahsedili
yor. Fakat biz bu meselede soğuk kan 
hlıkla düfiinen ve düşünmeğe mecbur 
olan bir tücc:ar vaziyetinde olmalıyız. 
En büyük iktısadi menfaat - bilhos•a 
l>ugünkü ıerait içinde - her milletin 
ilk önce kendi kendine yardım etme
aini bilmesindedir. Her miilôhazadan 
evvel onu düıüneceğiz; ve onu yapa
c:aivr.f' 

N••yonal Sooyaliıt fırka•ırun lkh
aat enc:ilmeni reiai, son gilnlerde ıa 
beyanatta bulundu: 

"Baim kasdettiğimiz Soayalizm 
mefhumunda (mülkiyetten tecrit) 
mônası katiycn olamaz. Bize böyle 
Itır teY atfetmek, hayale kapılmak· 
tır. Sosyaliatleıtirme meselesinde de 
nolıtai na.zorımı.z açı.htır: Serbeat ik
hsadiyat ue ıahsi teşebbüs ikhsadi 
hayatta daima rehberimiz olacaktır. 
Devlet, ancak hayati menfaat noktai 
nazanndan eUnde bulundurmak iste
diği iılerle alôkadar olur. İktısadi ha
J'fll ve zaruretler, kaba müdahalelere 
müsaade etmez. Yer.siz ve mônasız 
ınüdahaleler, iktısadiyatta yalmz za-
rar J oğurar." 

* * • 
Ba,vekil Hitlerin bütün bu sözleri 

teyit eden yeni beyanab vardır. Bu 
itlerde en güç olan f"Y, söz ile i§ ara
smd• açık bir mesafe bırakmak, tam 
bir ahenk kurmaktır. Dahili politika
da ne kadar düzgünlük olur, iktraadi 
prensiplerin ifadesinde ne kadar yük· 
sek isabet bnlunuroa bulunoun, ihti
lalın doğurduğu gayri tabii, müfrit 
bazı hareket ve icraatın yaptığı zarar 
lar ko ay kolay telafi edilemez. Ya
hndilere karıı tatbik edilen muame
le yüzünden mühim bir sermayenin 
barice kaçması, ikbaadi bayatta mü
e..cısh· oJan mühim bazı Yahudi unaur
lanrun faaliyet sahnesinden çekilmesi, 
umumiyetle ibtilal hareketinin ve bu 
meyanda Yahudilik davasmm harici 
•iyasette uyandırdığı teessür yüzün
den Avrupa ve Amerika devletlerin
den '"aktile Almanyaya iyi nazarla 
bakanların da bu aralık yüz çevirme
si bu cümledendir. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT ........................................ 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye 1 daresi iskelesi aleni münakasa 
suretile tamir ettirileceğinden münakasası 15 Ağustos 933 
salı günü saat l 4 te Galatada Kara MU8tafa Paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıbhlve merkezindeki komisyonda ya 
pılacağından isteyenlerin şart namelerini görmek üzere mez
kUr Merkez Levazım memur ]uğuna müracaatları. (3565) 

Edirne erkek lisesi münakasa komisyonundan 
2 Temmuz l 933 tarihinden 22 Temmuz 933 tarihine ka 

dar 20 gün müddetle ve ale~i münakasa ile ihale edileceği i 
lan edilen mektebimizin 8734 lira bedeli keşifli tamiratı a
leni münakasa ile olmayıp kapah zarf usulü ile yapılacağln
dan münakasa müddeti 29 Temmuz 1933 cumartesi gününe 
kadar bir hafta müddetle tem dit edilmiş ve ihalenin aynı gün 

saat 15 te Edirne Mal Müdürlüğünde icrası kararlaştırılmıştır. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gÜn mektep idaresine 
müracaatlan ve 661 numaralı münakasa ve ihalit kanunun 
da yazılı olduğu veçhile tekliflerini komisyon riyasetine ver 
pıeleri ilan olunur. (3564) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Miidtlrlüğündea: 
Kara Deniz Ereğlisinde yapbrılacak olan Sahil Sıhhiye 

Merkezi binası 29 Temmuz 933 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf U8ulile münakasaya konulmuıtur. İ
halesi 20 Ağustos 933 tarihinde Ereğlide Sahil Sıhhiye Merke 
zinde müteşekkil komisyon ta rafından yapılacaktır. Şartna 
me ve keşifnamesini görmek İsteyenler Ankara Umum Mü 
dürlük Ayniyat Muhasibi Mes 'ullüğüne, lstanbulda Galatada 
İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine ve E~ 
reğlide Sahil Sıhhiye Merkezi tabipliğine müracaatları. 

Milllyet'ln romanı: 28 

Yazan: ANITALOOS. 

kaimda tezyinat itile uğraşan bir 
artist grupundan geçiyormuş. 

Lester ekser zıımanmı Mister Abels 
İn huzuruna kabul edilec:eğim diye uğ
raımakl• ııeçirirmiı. Breene ailesi aley 
binde kullanılmak üzere düımanlan e
line en fena allalılan vermek yeddiı1<ti
darında olduiu h•lde bu 'Bile tarafın
dan tahıiaatııun keailmeaindeki hikmeti 
böylelikle keıfebnelı iıtenniı. 

Falıat Mister Abels çok ehemmiyetli 
bir §Ah•iyet olduiu için Lester'i dinle
mekle vaktini kaybedemezmiş. 

Bunun Üzerine Lester'le hempaları 
clalem içinde Breene ailesi aleyhine öy
le atıp lutrnağa batlamışlar ki, derdini 
rlinlemek ir.in Lester'e bürosunda ran
,.ln.,·ü verm~ğe mecbur olmuı. 

Claude avukata birlikte !!'İlmek için 
..... - ... ,e yaf,•arm~s yalvarmı~. 

(3464) 
4620 

Tercüme: Kômran Şerif 

- Ne de olsa Mister Abels tehlikeli 
bir adamdır. Belki de bana bir lüzumun 
olur... Diyormuı. 

Lester nihayet razı olup Claude'u ya 
nma almıı. 

Fakat Mister Abelı'in sıra sıra yazı
hanelerinin önünden geçtikten sonra 
Claude'un haline bir temkindir arız ol
muı. Zira Claude sineğin sirke ile avla
namıyacağmı, sabrın eninde sonunda 
muzaffer olacağını takdir eden insanlar 
danmıt. O kadar ki, yazıhaneye girip 
oturunca derhal söze başlıru~. 

Mister huzurunuzda bulunmak Les
ter'le bana bayağı heyecan verdi! Biz 
Lester'le ekseri geceler geç vakte kadar 
meşhur nutuklarınızı okuyup istifade e
deriz! 'Demi~. 

O zaman Lester söz alarak !U hB§in 
sözleri t11öylcmiş: 

MiLLiYET SALI 25 TEMMUZ 1933 

:Uevlet Demiryol arı idaresi İianlar1 

Otomobil veemsa.i nakhyatına muhim tenzilat 
· Otomobil, Kamyon ve emsali vasıtaların şömendüferle 

nakilleri halinde alınacak ücretlerden mühim nisbetlerde tenzi
lat yapılmıştır. Tenzilat hakkında bir fikir verebilmek için ba
zı istasyonlara azami 15 tonluk vagonlarla yapılacak nakliya
tın ücretleri aşağıda gösterilmiştir. Bir vagona yüklenecek 
"Bir otomobilin hakiki sıkleti bir buçuk ton tahmin edilmiş-
tir. 

Bir otomobilden İki otomo-
bilden 

kuruş kuruş 
Haydarpaşa - Ankara 9102 13653 

Haydarpaşa - Sıvas 11793 17690 
Haydarpaşa - Malatya 12792 19188 

diğer tafsilat ve şerait için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(3357) 4523 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap Fabrik tsında yapılacak Hanğar İn· 

şaatı ve Parke kaldırımı kapalı zarf ile münakasaya konul· 
muştur. Taliplerin bu gibi in '\i.1.h evvelce yapmış ve Ticaret 
odalarından birinde mukayye t bulunmuş olduklarını ve ya
hut inşaatta. salahiyeti fenniy eyi haiz mühendis istihdam ede 
ceklerini noterlikce musaddak vesaikle isbat etmeleri lazon 
dır. Bu şeraiti haiz istekliler o;;, 7,5 teminatları ile beraber 
teklifnamelerini nihayet 19- 8-933 cumartesi günü saat 
14 te kadar Galatada Alnn, Satım komisyonuna vermeli ve 
sekiz oarcadan ibaret münakasa şartnamesi şartnamei fenni 
ve pr~jel~rden mürekkep bir takım projeyi (7) lira mukabi
linde komisyondan abnahdırla r. (3301) 

Barut ve mevaddı infilakiye ve 
Fişek ve av malzemesi 

inhisarları işletme idaresinden: 
Küçük Yozgat Barut F ah rikahtrmda bir Kimyagerlik 

münhal kalmıştır. · 
1 - Ti;rk olmak, 
2 - 30' yaşından genç olmamak, 
3 ·--Bir Darülfünu•lClan cliploınah olmak, 
4 ·-Evvelce hizmet etmiş olduğu yerlerden hüsnü hal 

ve sayü gayretini mübeyyin şahadetname ibraz etmek, 
5-- Fransızca veya hal yanca lisanlarına valaf bulun

mak şartile talip olanlarrn Barut İnhisar İdaresine müra<"::ı.at 
ları lüı:wnu ilan olunur. 

Aylık ücret 20& liradır Mesken ve tenvir teshin fllhri 
kaca temin olunur. İki ayl;k bir tecrübe devresi geçirdikten 
sonra göstereceği liyakat derecesine göre kat'i olarak hizme 
tinde alakoymak veya hizmetine nihayet vermek hakkını 1 
dare muhafaza eder, Bu tecl'Ü be devresi için şahsına ınahsus 
harcrahı ve bu devr.e 6~hayeti nde kat'i olarak hizmette alako 
nulduğu surette aile fwrprahı İdarece tesviye olunur. (3566) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 adet Güverte Fırçası : Pazarlıkla münakasası : 27 
Temmuz 933 perşembe günü saat 10 da. 

200 Kilo Sünger: Pazarlıkla münakasası: 27 Temmuz 933 
perşembe günü saat 11 de. 

l 7 kalem Boya ve Boyama lzemesi : Pazarlıkla münakasa 
sı : 29 Temmuz 933 cumartesi günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı i~"İn münakasalan yapılıp tek 
lif edilen fiatlara komisyonumuzca gali görülerek pazarlıkla 

münakasaya konulmasına karar verilen yukarıda cins ve milc
tarları yazılı üç kalem malzemenin pazarlıkla münakasala 
rı hizalarmdaki gün ve saatlerde yapdacağından şartnamele 
rini görmek isteyenlerin her gün ve mezkiir malzemeyi İta
ya talip olacakların da ~ünakasa gün ve saatlerinde muvak 
kat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Leva 
zım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (3562) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

(8) kalem muhtelif mik arda mutabiyenin kapalı zarf 
mi.inakasası 15 Ağustos 1933 sah günü saat 10 da yapılaca 
ğından isteklilerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için teminatı evveliye makbuzu 
ve teklifnamelerile beraber mezkur günün muayyen saatinde 
komisyonumuza müracaatları. (3381) 

- Zavallı sersem! Bizde öyle gece
leri evde oturup nutuk değil , iki satır 
yazı okuyacak eöz var mı? ..... 
~ Bunun üzerine Claude bir az sıkı-
lır gibi olmu~ ve: 

- Böyle söyleme •.. Demiş. Sen böy
le dersen Mister Abela bizi ne zanneder 
sonra?.... «Bunlar ne hayvan şeyler!» . 
demez mi? 

Bunun üzerine kavgaya başlamışlar. 
Nihayet bu kabil nutuklardan çabuk bı 
kan Mister Abels sözlerini keserek Les
ter'i aaddede davet elmİf· 

Claude yine araya girmiş: 
_ Biz umum namına ada1et istiyo

ruz! Demis 
Fakat Lester ona çe.ıesini kısmasını 

emretmiş. 
_ Çünkü ben, Lester, on bin dolar 

istiyorum, demiı. Vermezseniz bütün 
bildiklerimi küçük ıantai gazetelerine 
yayarım .... 

Bunun üzerine ıMSster Abels Breene 
aileıile bu hususta görüımek Üzere 
kendisinden müJılet i&temeğe mecbur 
olmuş. 

Yakayı anlattığı zaman Breene aile
si birbirine gİrm:İ§. Zira Breene ailesi 
ta lhtilaldenberi m.,,,,leketin en birinci 
ailelerinden addolunurmuş ve şimdiye 
kadar kirli çamaşırları hiç bir zaman or 

taya ahlmamışmış. 
Nihayet Mister Ahels: · 
- Eğer karar hususunda ve masraf· 

tan yana beni serbe&t bırakırsanız Bre
ene aileainin kadim ismini çamurlar i
çinde sürünmesine meydan bırakmam, 
demi§. Y almz Dorothy'nin eski kocaBJ
nın batına ne gelirse gelıin, ,ıiz göz yu ... 
macaksımz! 

Başka yapılacak şey de kalmadığı i
çin onllll' da: 

- Peki! Demişler. 
Bunun üzerine Mister Abels a:izli şe

riklerinden birine, Dorothy'nin ayak ta
knnı arasında cok nüfuzu olan Jerry is· 
minde bir ad..;,,a haber göndermiş. Bu 
adam bir apaş çetesinin reisi imiş. Fa
kat bu çeteciler başlan polisle belaya 
girmesin diye kendilerine içki kaçakçı
sı süsü verirlermiş. Fakat hakikat ta cid 
.di itlerle metğul olurlannı§, mesela a· 
dam öldürmek ııibi. 

1 ki gün sonra Jerry lazım gelen ter
tibatı alıp Lester ve Claude'la bir gece 
kabarasmda buluşup, onları Brooklyn' de 
yirmi, otuz katlı bir binanın en üst ka· 
tında mobilyei bir evde süvareye davet 
etmiı. 

Claude bu işe çok memnun olmuı. 
Çünkü orada bulunanlann hepsi de, ma
yi havanın icadı üzerine İşsiz kaJmıt buz 

Şehit Yetim ve Harp Malüllerine 
Dağıtılacak ikramiyeler Hakkında 

M. M. Vekaletinden: 
1 - 933 senesinde yapılalacak ikramiye tevziamıda ıe 

hit yetimlerine isabet eden ikramiye mıktarı 11 liradır. 
2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerine ait ikrami 

yelerini alamayan şehit yetimlerine ayrıca 930 için 1,100 
ve 931 için 12,28 ve 932 için 19,10 kuruş verilecektir. 

3 - Buna ait haveleler Ziraat Bankasmca mahallerine 
yollanmıştır. 

4 - Sehit yetimlerinin paralarını almak üzere kayıtlı ol 
duklan Askerlik Şubelerine müracaatları. 

5 - Harp malüllerine ait ikramiyelerin evvelki ilan veç 
hile iki ay zarfında dağıtılabilmesi için talep olunan cet
vellerin 15 Ağustos 933 te Vekalette bulunmak üzere Posta 
verilmesi lüzumu askerlik şubelerine•yazılmıştır. 

6 - Bu tarihten sonra gelecek cetvellerde yazılı istihkak 
sahiplerin paraları 934 senesinde verilecektir. Harp malülle
rinin vakit geçinniyerek mensup oldukları askerlik şubelerine 
müracaatları. (3538) 46S:i 

1 Em!ak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Satı ık hane ve mutena 
arsalar 

Et'as Mevki.ive Nevi Teminat 
T. L .. 

290 s~ı.i!ymaniyede Xatirı !;iemseddin mahallesinde 
Ha.-em sokağıncht P.ski 4 yeni 2 No. 1329m.m. 
ma bahçe hanenin 5/ 8 hissesi 80.-

555 Sntlanahmet Binbir Direk mahallesi At mey-
danı atik 58 cedit 76 No. 76 rn marsa 38.-

482 Beyoğlu Hüseyinağa ın ahallesi Vişne sokağı es 
ki 28 yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa 5.---

556 Büyiikadada Karanfil mahalle ve sokağm<\!I 
cedit kapı, ada 115 pars el 2 No. 2094 metro m~ 
rabbaı arsa. 26.-

557 Büyiikadada Nlzan1da Yucatepede cedit 3 
kapu ada 206 parsel 6 N o. 10468 m.m. tarla 105.-

558 Büyiikadada Nizamda Yucatepede cedit 2 
kapu ada 206 parsel 4 No.· 2031 m.m. bahçe. 10.--

559 Büyiikadada Nizamda Ada 172 parsel 7 No. 
2762 m. m. tarla 28.-

560 Büyükadada Nizan1da ada 159 parsel 4 No. 
866 m. m. arsa 17 .-

561 Büyiikada Nizamda ada 208 parsel 8 No. 
238 m. m. çamlık. 10.-

562 Büyükada Nizamda A şaklar yolu cedit 2 a-
da 183 oarsel l No. 482 m.m. çamlık . 6.-·· 

563 Büyükadada Nizamda Cumatepesi cedit 1 ada 
184 narsel 1 No. 5600 m. m. tarla. 112.-

564 Büyllkada Nizam Ziyapafa sokağı ada 154 par 
sel 14 No. 505 m. m. tarla 13.-

365 Heybeliada Papas sokak atik 10 cedit 11 No. 
ma bahçe hane 30.--

Balada muharrer emlak peşin bedelle bilmüzayede satr 
lacağından taliplerin ihaleye müsaclif 12-8-933 cumartesi gü 
nü saat onaltıda şubemize m iiracaatları. (3563) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Samsun Fabrikası için tartnamede yazılı muhtelif ölçü· 

lerde (790) metre mik'abı sandıklık kereste alınacaktı~. . 
Taliplerin prtnamelerini gördükten sonra pazarlıga ış

tirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hİlmilen 31-7-933 
pazartesi gUnü saat 15 te Galatada Alım, Satnn Komisyonu 
na müracaatlan. (3195) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Marka No. Eşyanın Cinsleri 
2853 DTM 751, 752 Çay 

636 K N Kırmızı Havyar 
1200 C B C O 26/50 Teneke kutuda turşu 

Yukanda yazılı eşya 25- 7-933 tarihinden itibaren ecne 
bi memlekete gönderilmek şar tile arttırma suretiyle satılık 
tır. İsteyenlerin 15-8-933 salı günü saat 16 ya kadar satış 
komisyonuna müracaatları. (3535) 

ameleleri imit· Claude bu adamlara ba-

yılırnn§. . . b" h 
Fakat Claude buz amelennın ıç ": 

ıuna gitınem)ı. Ona nisbetle Lester'! 
bin kat daha iyi buluyorlarmı§. Hatta 
o kadar ki, Jerry'ye 

_ Yahu ..• Bu akııam «Hatırlı misa· 
firlerimiz Lester olacağına Claude ol
ıa daha iyi olmaz mı?... Diye ıormu§-
Jar. . 

Bunun üzerine Jerry hiddetlenmış: 
- Ne halleder ağanın beyğm .••. Di

ye haykırmlş. Bu aüvareyi siz mi veri
yonunuz, ben mi? Ben kimi istersem 
«Hatırlı misafir» o olur! ... 

Onlar da Jerry'nin bakkmı teslim 
etmek mecburiyetinde kalmıılar. O 
da: 

_ Oyleyae siz kantmaym. • de
miı- Ben kimi Iazongelirse onu bece
. . ' nrım. 

Zaten suvarenin .sonuna do~ 
Le.ter o kadar tatsız bir hale gelmıt 
ki Jerry'nin verdiği karardan ~.olayı 
fazla üzülmeğe de pek hacet gorme-

mişler. , d • 
Nihayet aabahın saat betıne ogru 

herkes körkütük aarboı olunca Jerry 
cumbada bir pencere açıp dı§an bak
mq. Sonra Lester'i çağırmış • 

- Birader, biraz gel de fU güne-
şin doğuşunu seyret! demi§. , 

Leater cumbaya gelmiı. Fakat her 
halde ayağı sürç:ınüı olacak ki pence
reden kayıp aıağı uçmuş. 

Tahkikat neticesinde Leater'in inti· 
bar ettiği neticesine varılmış. ı 

Lester'in cenaze mera.simi asri bir 
tarzda icra edilmiı. Claude cenaze 
merasimi münasebetile dostlanndan 
bir tezyİnat artistinin apartımanını 
muvakkaten i§gal ebniı. lıe biraz da 
kendi felsefesini karı§hrmıf. Her §ey
den fazla yeni fikri andıran bu felse
fe cidden hoş bir §f!YIDİ§. 

Claude dostlarını davet etmekle 
beraber kilisede hanendelik eden ço
cuklardan bir sürü toplayıp apartıma
na getirmitmİf. Onun için merasim 
tamimle tema§&İ bir mahiyet iktisap 
etmif. Ayni zamanda, gayet kadim 
danslar yapan erkek reaimlerile süslü 
bir Yunan vazosu bulmuı, bulmuı a· 
ma buluncıya kadar anasından emdi
ği süt burnundan gelmiş. Olünün ya
kılan cesedinden hasıl olan kül bu va
zoda saklanacakmı§. Claude tarafın
dan dütünülüp gayet mevzun bir for
müle tevfikan tasarlanan bazı mera-

(Devamı var) 



1 
1 

3 üncü Kolordu Hanları 1 
Çatalca l\rlst. Mv. krt'aları 

ihtiyacı için açık münakasa 
ile 8,000 kilo kuru soğan alma 
caktrr İhalesi 1 ağustos 933 1 
salı günü saat 11 dedir. İstek· 
lilerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlarile F mdık 
lı'da 3 K. Sa. Al. komisyonu· 
na gelmeleri. (236) (3177) 

Haydarpaşa Hastahanesi 
ihtiyacı için müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlığa konan 
12406 kilo Yoğurda talip çık 
nıadığmdan ihalesi 26 Tem· 
muz 933 çarşamba günü saat 
11 e bırakılımştrr. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Satm4İma 
komisyonuna gelmeleri. 4313 

Çatalca Mst. Mv. muhabere 
güvercinleri ihtiyacı için açık 
münakasa ile 10 kalem kuş 
yemi alınacaktır. İhalesi 1 a
ğustos 933 salı günü saat 14 
tedir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teminatla
rile Fındıklıda 3 K. O. Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatları. 
(238) (3179) 4315 

Çatalca Mat. Mv. krt'atı ih
tiyacı için açık münakasa ile 
18,000 kilo kok kö\llürü alı
nacaktır. İhalesi 1 Ağustos 
933 salı günü saat 14,30 da 
dır. İsteklilerin şartnameyi. 
görmek için her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktmdan evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna gel
meleri (239) (3180) 

4316 

Çatalca Mat. Mv. krt'aları 
hayvanatı ihtiyacı için açık 
münakasa ile 30,000 kilo ku- 1 
ru ot alınacaktır. İhalesi 1 a
ğustos 933 sah gÜnÜ saat 
11,30 dadır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya gİrmek için o 
gün ve vaktmdan evvel temi
natlarile Fındıklı'da 3 K. O. 
Sa. Al. Komisyonuna gelme
leri. (240) (3181) 

4317 

(721) (3530) 4677 

İsparta Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

T efenideki kıt' atının bir 
senelik ihtiyacı olan 292,025 
kilo arpa kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 7 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel 877 
ljralık teminatlariyle İsparta
da Askeri SA. AL. KOM. nu· 
na müracaatları. (3165) 

(3284) 4456 

İıparta Askeri SA. AL. 
KOM. dan : İspartadaki kı
t'atm ihtiyacı olan 1,138,434 
kilo odun kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
10 Ağustos 933 per§embe gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gİr· 
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel 845 liralık teminatla· 
riyle İspartada Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla-

rı. (3164) (3285) 4457 

"' "' "' Ezine Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Ezine ve Bayramıçtaki kı
t'at ihtiyacı için 1,250,000 ki 
lo odun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. lhal"tsİ 
21 ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 16 dadır. İsteklilerin 
ıartnarneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Ezinede Askeri 

Çatalca Mat. Mv. için açık 
münakasa ile 40,000 kilo fırın 
odunu alınacaktır. İhalesi 1 
Ağustos 933 salı günü saat 
15,30 da dır. İsteklilerin sart
nameyi görmek üzere her~ 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al. Kom. nuna gelmeleri. 
(241) (3182) 4318 

_ SA. AL. KOM. nuna müra-

İsparta askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Tefenideki kıt'at hayvana 
tının bir senelik İhtiyacı olan 
2~9,745 kilo saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 6 Ağustos 933 Pa 
zar günü saat 15 tedir. İstek 
ilelrin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün münakasaya gir. 

mek için o gün ve vaktinden ev 
vel 450 liralık teminat mek
tuplariyle İııpartada askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3166) (3283) 

4455 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih 
tiyacı için 25,000 kilo yerli 
mercimeği açık münakasa ile 
lınacaktır. İhalesi 12 Ağus

tos 933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatla~iyle Fın· 
dıkhda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 

(261) (3424) 4610 

* * * 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 

ihtiyacı için 90,000 kilo Un 
kı1.pdlr zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 12 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin nümune ve 
ş.-ı.rtnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
içiıı de o gün ve vaktinden 
-~•vel teklif ve teminat mektup 
lariyle F mdıklıda 3. K. O. SA. 
\l KOM. nuna gelmeleri. 

caatları. (3172) (3344) 
4534 

Balıkesir Askeri SA. AL. 
KOM. dan :-_ 

Balıkesirdeki krt'at ihti
yacı için 100,000 ve hurda 
ve Mudanyadaki kıt'at icin 
165,000, Bandır~adaki la
t'at için 60,000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 ağus 
tos 933 pazar günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektupla.riyle Ba
lıkesirde askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

{3170) (3346) 4535 

"'"'"" Konya askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı 
i~iu 2, 720,600 kilo meşe odu 
nu kapalı zarfla münakasaya 
lwnınuştur. İhalesi 9 Ağus 
tos 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve 
nıünakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Konya 
da K. O. SA. AL. KOM. nu
nıı. müracaatları. (3179) 

(33911 4609 . ,. . 
Eskişehir Askeri Satın Al

ma Komisyonundan : 
Eskişehirdeki Kıt'at ihti

yacı İçin 1,040,000 kilo meşe 
odunu kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 17 A 
ğııstos 933 perşembe günü 
saat 10 dadır İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya. girmek için o 
gÜn ve vakt!nden evvel teklif 

· ektu laril Es-

MlLLlYET SALI 25 TEMMUZ 1933 

,, Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - KöprUbaş• Tel. 4236Z 
Sirkeci Mühürdar zade ban 

Telefon: 22740 

İSKENDERiYE POST ASI 
EGE 

Vapuru 25 / 7 / 933 salı 11 de 
Galata nbtımmdan İzmir • Pire
İskenderiyeye kalkar .• "3519., 

4701 

KARADENİZ POST ASI 

GÜL CEMAL 
Vapuru 2617/933 çarşe.ınba 18 
de Galata nbbmından kalkar. 

.. 3518 .. 4702 

SADIKZADE BiRADERLER 

Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 

27 Temmuz Perşembe günü sa.at 

18 de Sirkeci rıhtımından lıaraketk 

Zonıguldak, İnebolu. Samsun, Ocd u, 

Giresun, Trabzon. Sürmene vıe Rize 

limanlarına azimet ve avdet edecek-

tir •. 

FazJa tafsil.it için Sirkeci Mey

menet Hanı altmda ac:ıentalığa mu

r.caat .Telefon: 22134. S7S-Z-

.-Göz Hekimi 

1 
Dr. S. Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

4027 

A k A L• · o t k Ankara Y6kaek Ziraat Enstitüsil 
5 erı ıse ve r a~e - Ziraat ve Baytar Fakül-

teplere Talebe Abmyor telerile Yüksek 
l - 1933 • 1934 ders senesi için · statıbulda. bulunan Ku-

leli ve Maltepe Lise]erile Burs 'ack bulunan Bursa Askeri Li- o M kt b• 
sesine Konya ve Erzincanda bulunan Askeri Orta mektepleri- rman e e 1 
ne talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10 ve l 1 "1, 2, 3" üncü. Orta mekteplerde 
6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci snuflanna iyi almanca bilen talebeler 

alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsabaka im 

tihanmı da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve Fen me
muru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler ve müsaba 
kayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gİd'!rek za· 
bit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve mecı·anidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, techizatı velı.itapları hükfunete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka im!ih~a giderek kazandıkları takdirde Beşinci mad
dede .?ldugu gıbı askeri mühendis Vf' Fen memuru yetiştiril
mek ~zere Alma~yaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler 
Harhıye nıektebme giderler. 

8 -- Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
Jarı ~erlerde 1 temmuz 933 tarihinde başlar ve ağustosun birin 
de bıte!". Bununla beraber kadroda miinhaller kalırsa ders se
n~sinin ~evamı müddetince sivil lise ·,re orta mekteplerden na· 
kıl suretıle talebe alınmağa devam o!unur 

9 · -- Mekteplerin bulunduğu yetlcr haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek isı..iyf'nler 1 Haziran 933 tari
hinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmelidirler. 

1?.- Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
ka~du kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik ıube· 
lerınde mevcuttur. Talipler ask erlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur prtları öğrenmeli
dirler. (2232) 4053 

kişehirde Kol Ordu Satm 
Alma Komisyonuna müra 
•:aatları. (3206) (3572) 

"' " . 
Balıkesir Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Ayvalık kıt'atr ihtiyacı j. 

çin 340,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 25 Ağustos 933 
çarşamba rrünü &a.at 11 dedir. 
İsteklilerin. şartnarneyi gör
mek Üzere her gÜ."l. ve müna 
ka~aY<>- girmek ir_:in o gün ve 1 

vaktindev evvel teklif ve temi 1 

at mcktu lari le Balıkesir 

Askeri SA. AL. KOM. nuna 
miiracaat]an. (3181) (3393) 

Corlu Askeri Satm Al
ma Komisyonundan : 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin münakasaya konan 1.100, 
000 kilo oduna teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmustur. İhalesi 
29 Temmuz 933 .cumartesi gü 
nü sa ~ 15 tedir pazarlığa gi
n•cel<lerin tayin e<l;len günde 
Corluda Aslı;eri Satın Alma 
Konıisyonuna müracaatları. 
!3205 (3571) 

Kayıt ve ka bııl fartları 
1933 ders senesi için A nkara (Yüksek Ziraat Enstitü 

SÜ) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50). 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabııl şartları ıunlardır: 

1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 ~ Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam teşekküllü hına 
hane sıhhat Hey'eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretleı:-
dolayısile tahsillerine devam etmek imkanı· 
nmı kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) ııtaj veya mektebi ter kedenlerin veya ceza en çıkarı· 
lanlarm hükfunet tarafından kendilerine yapılan masr:ıfı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten muıaddak kefaletna· 
me vennek (Müesseaece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetiriöen veya polis merkezin 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7-Taliplerin miktarı kadroyu tecavüredince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muaıne 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak,ken~·ilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten biç bir te kifat yapılmu. 

Bu şartları haiz olup Ankara (Yüksek Zir-t Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve YUkaek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylfil. 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir iatidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. İstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malümat alil' ak istiyenlere 
takdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

ASİPlN KENAN-
Tabletleri 

Havaların bu karar&<zlığı ekseriya nezle, kır· 

gınlık, başağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. Burul 
mani olmak için yanmızda daima tazeliğini muha
faza için şişe tüpler içinde bulunan Asipin Kenan 
tabletıerini bulundurmağı unutmayınız. Bu sıhha-
tiniz icin en emin bir ilaçtır. (5379) 

müracaatları 

4154 

~JJJ 



Orman Çiftliği 
Yeni kaphkaçhlar temin 

edildi 

• 

~. ' , . " . ·. .~ ' . - , 

1 Köycüler çalışıyor 
Köylerde yapılan tetkikahn 

müsmir neticeleri 
ANKARA, 23 ( Milliyet) - Gazi 

Orman çiftliği halkın vesaiti nakliye 
bahalılığı dolayısile her vakit hava 
almaia gelemediiini nazarı itibara a 
larak birkaç kaptı kaçtı temin etmiı 
ve ucuzca nakliyata ba§lamııtır. 0-
zerlerjnde ''çiftlik otobüs aerviıleri" 
levhaları aaılı olan bu arabalar haf
tanın her gün ve saatinde arabanın 
dolmasını beklemeden hemen müıte
rileri götürüp getirmekte ve gidip gel 
me olarak yalnız yirmi be§ kuruı al
maktadır. Gece yanıma kadar müte
madiyen iıleyen bu arabalar her ya
nm saatte bir aeyrüaefer yapmakta
dır. Evvelce yalmz gitıne veyahut gel
me için bir kiflden yirmi beı kurut a
lan otobüoçülerin de vaziyet karıısm
da fiyatları indirecekleri tahmin olun 
maktadır. 

Anhara Erlıelı Li#ai hampta .. , 

ANKARA, 23 (Milliyet ) - Halke 
vi köycüler komite3i azaaından z ira .. 
atçi Kerim Ömer, Tavukçuluk ensti
tüsü müdürü Kadri, Merkez z iraa t 
memuru Yekta, Halkevi daire m üdü
rü Ali Rıza ve lahak Refet Beyler c i
var köylere giderek fenni tavukçulu
ğun tamimi ile uğraımıtlard ır. Solfa
aol köyü horozlarının c ins h ayvanlar
la ne auretle tebdil edileceğini m a hal
linde tesbit ettikten aonra Mecidiye 
ve Kalaba bailannı tetkik ettikten 
aonra Kalaba köyüne giderek Roday 
land horozlarile köyün bütün yerli 
horozlarını değiı etmitlerdir. Bu he
yet sabahleyin erkenden Y enitehir 
bahçelerinde bazı meraklılann arılık 
lannı sezerek ancılık beveainin taa 
mümüne memnun olmuılardır. Bu ko-;: 
mite Kayaı, Kutludüğün, Ever" 
Haaanoğlan, Köıreli, Kızlık köylerin• 
de anlıklar teais etmitlerdir. Köylü 
ler her yerde yerli horozlarile cina ho 
rozlann değiımeainden çok memnun 
durlar. Komite bilahara tavukla 
mübadeleıine batlaycaktır. Komite 
bu tetkik seyahatleri eanaamda boğa 
kabr yetiıtirmek, hayvan yiyecekler i 
ve hayvan haatalıklarile yakmda n a 
lakadar olll\ftktadır. Bu tetkikatın ik 
malinden aonra sonbaharda bu m e v 

. 
Anlıara Hallıeuinde toplanan :yülu.elı homiayon ue yardımcı lıomiteler auıtarı 

Cümhuriyetin onuncu yı
lında neler yapılacak? 

Ziraat Vekili Ankaradadır 

Ankara Erkek Lisesinin 
kamp hayalı ..• 

Tali komisyonlar çalışmaya başladılar, 
şimdiden bazı esaslar tesbit edildi 

ANKARA, 24. A. A. - Bazı ga
zeteler Ziraat Vekili Muhlis Beyin 
latanbula gittiğini yazmıflarsada 
bu doğru değildir. Vekil Bey aon 
günlerde Ankaradan aynlmamıtlar 
dır. 

Kamp muvaffakıyetli geçti ve 
talebe dört teftiş verdi 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Cümbu 
rlyetin onuncu yılını kutlulama yük· 
oek komi.tyonuna nrdımcı komiteler 
bugünden itibaren faaliyete geçmiı b 
lunuyorlar. Yüluek komiayon komi
telere kendilerinden belde..- faali
tet ell.heemı ıra.teren birer not teYdi 
etmittir. Jl;ooniteler bu notlara göre 
salıtaealdar ve varacaklan kararları 
birer raporla komiayona verecekler
dir. Alman tedbirler ve çizilen .,.ü. 
kenunııl bir ı;•llflD• programı aayeain
de vilayet, kaza ve köylerde büyiik 
.W.ti kntlulamak için hazwlıklarla 
metsul ı....,klrilllerle tam bir rabıta 
t-Un edlbıııittir. Onlar yilbelır: komiayo-
11wı ve yardımcı komitelerin vanhk- J 

lan kararlardan zamanında haberdar 
edilecekler, sokaklara uılacak veci
:ıoelerle tanzim edilecek grafiklerin 
birer lriiçllk niluıuneai kendilerine 
gönderilecektir. Bayrama kara, de
niz ve hava kuvvetleri, melstepler, iz
ciler ve haJk ittirak edecek, bayram 
l(ilnleıi reuni ve huauai daireler, bü
tlln milli ıııtieuueler bayrak uacak
tır. H,.Jk Fırkaaı azalannm evlerine 
birer bayrak umaları kendilerinden 
iatenecektir. Bayram günleri cümhu
riyetin illn edildiii saate tesadüf e
den bir zamanda karadan ve deniz
den toplar attlacaktır. Şehirlerde bi
nalar, n•kil vasıtaları, umumi toplan 
tı yerleri milli renklerle hazırlanmıt 
levhalarla 6rtülecektir. Bu levhalara 
ya,.tlacak yazılar aiuıtosun on bqi-
11e kadar toplanmıt bulunacak ve bun 
lar merkezde cümhuriyet ve inkılaba 

Toplanhya riyıuet eden Recep Bey 

inanııı ve fırkamızın cayelerini iyi 
anlatan dövizler haline ko·nacaktır. 
Bilhaua on yıllık cümhuriyet yapısı
nın bütün bayat ıubelerindeki eıer
leri rakamlardan yuğrularak grafik 
halinde canlandmlacakbr. Bu grafik
ler tehirlerde muayyen bir büyük cad 
dede teıhir olunacaktır. Bu iı için lı
tanlıulda lıtikli.I caddesinin intihabı çok 
muhtemeldir. 

Marf hmırlanıyor 
Fikir ve kültürün bütün vautalan 

bu itin emrine ginniı bulunacak, bay 

Ankarada bir kurs 
ANKARA, 24. A. A. - Ağustosun 
birinde Ziraat enstitüsünde ilk 
mektep muallimlerile ilk tedrisat 
müfettitlerine açılacak kursa ait ha 
urlıklar ikmal edilmittir. Kursa İf
tirak edeceklerden onu ilk tedrisat 
müfettifl, kırkı da köy muallimidir. 

Bu muallim ve müfettitler Ankara, 
Eskişehir, Çankırı, Kırtehir, Yoz
gat vilayetlerinden gelecekler
dir. 

ramm büyük beyecamnı bütün mille
te duyurmak için her vasıtadan iatifade 
edilecektir. Bazı genç §Birlerimizden 
cü:m.huriyetimizin bu onuncu yılına 
mahaua olmak üzere bir mar, güftesi 
yazmaları istenmiştir. Bunlardan en 
muvafıkı aeçllecek ve Cemal Reıit 
Bey martın kompoziayonu ile meşgul 
olacaktır. Bu martı halka öğretmek 
için eylUI sonunda radyolar, bando
lar, plaklar seferl>eT edilecek ve bu 
marıuı o gün memleketin her yanın .. 
da büyük kütleler taraf1ndan aöylen
meıi, ID\İfterek heyecan ve bafblıim 
JÜz<ıl bir tezahürü olacak~ Hariçte 
büyük ve kuvvetli radyo m...ı<e2leri
nin bayram günlerinde birtıaç aaati 
kiralanarak yabancı dillerle konfe
ranılar verilecektir. Aynca rtıı.mleket 
dıımdaki aerbeat konferanı salonların 
da konferanalar verilerek inkılabın 
mahiyetine Türk cümhuriyetinin fe
yizli eaerlerine dair maliim.at nqro
lunacaktır. 

• • 
inhisar içkilerini 

Tütün Mağaza ve Depolarından da 
Alabilirsiniz! 

MARMARA 

- TRAMVAY YOL'U 

Şimdiye kadar 1 nbisar 1 daresi tarafın
dan perakende ve toptan olarak yalnız 
Beyoğlu ve Galata aatıı mağazasmda 

ve yalnız toptan olarak ta inhisarlar lı
tanbul Batmüdiirlüğünün Kabataştaki 

deposunda ıablmakta idi. 

1 Haziran 1933 tarihinden itibaren, 
muhterem halka ve .,.nafa bir kolaylık 

olmak üzere, ataiıdaki planda gösteri
len depo ve mağazaların hepsinde hem 
içki, hem tütün toptan ve perakende ola
rak aatılmağa batlamnıthr. 

Plandaki beyaz yuvarlaklar mağaza 

ve depolann takribi mevkiini gösterir. 

Satıı yerlerinin adreıleri de ayni numa
ralarla &§ağ.da, listede gösterilmiştir. 

ANKARA, 23 (Milliyet) - Anka
ra Erkek liaeıi bu seneki kampmı An
karaya sekiz kilometre meaafede Sol
fasol'da kurdu. Müdür batmuavini 
Samih Nafiz Beyin seçtiği ve Ankara 
run en güzel, en ağaçlık yerlerinden 
biri olan burada yiirüyü§ yapılacak 
tozsuz yollar, manevra yapılacak dai 
lar, talime müsait düzlükler ve ağaç
hklar mevcuttu. ikinci devre talebeai 
ne mahsua olan kamp 2 temmuzdan 
17 temmuza kadar sürdü. 144 tale
benin iıtirak ettiği kampın talim ve 
lcrbiyeaile kumandan olarak binbaıı 
Nazım Bey ve ona yardımcı olarak ta 
mülazim Ethem Bey ve batçavuf Kur
ban Efendi, aynca üç çavuf ve sekiz 
<>nbatı metııul oldular. 50 çadırdan i
baret olan kamp üç kJSımd1: Kuman
dan karargahı, talebe karargahı, mut 
bak. Kamp müddeti zarfında üç tef
tit yapılmıftır. Bu teftitlerin biri Ma
arif Vekili namına talim ve terbiye 
reisi lhaan, tefti~ heyeti reiai Rıdvan 
Nafiz ve Amer' talebe müfettiti Ra 
grp Nurettin Bey:er tarafından ya
pılmıtbr. Kamptan çok memnun ka
lan lhaan Bey, kamptan ayrıbrken 
talebeye: "Bugünlerde aakerliğin e
hemmiyetinden ve iyiliğinden bahae
derek askerliğin memleket için de bir 
vatan borcu olduiunu" .CSylemiftir. 
Teftitlerin ikincisi Erkanı Harbiyei 
umumiye namına kaymakam Feyzul
lah ve Kaymakam Şükrü Beyler tara
fından yapılmı§tır. Çocuklarm kamp 
vaziyetlerile yakından ali.kadar olan 
müfetti§ beyler de kamptan çok mem 
nun ayrılmıtlardrr. 15 gün aılu bir 
kamp hayab geçiren talebeler gün
düz talimlerinden, atıtlardan batka 

İ•t. Mr. K11pıandanbğı 
Sabnalma kom. illaları 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için yirmi do 
kuz bin sekiz yüz kilo ekmek 
?6-7 -933 çarşamba gunu 
saat on beşte açık münakasa 
suretile satın alınacaktır. İs· 
\cklilerin ıartnameaini gör 
mek için her gün ve münaka 
kasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 
lığı satınalma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (54) 
(3115) 4219 

Maltepe Askeri Lisesinde 
me w'cut 2171 adet köhne ta 
lehe fotini ile 329 adet Efrat 
köhne kundurası 7-8-933 pa 
zar tesi günü saat on dörtte mü 
zayede suretile satılacaktır. 
Eşyaları görmek isteyenlerin 
her gün zavale kadar mektep 
idaresine ve müzayedeye gi 
receklerin belli saatinde Mer
kez K. Satmalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(79} (3402) 4541 
~ ~ ~ 

Maltepe Askeri Lisesinde 
mevcut altı adet köhne kazan 
beş adet köhne tas, bir adet 
köhne süzgeç, üç adet delildi 
köhne kepçe iki adet köhne 
kepçe 7-8-933 pazartesi gü 
nü saat on beşte müzayede su 
retile satılacaktır.· Eşyalan 

1 -- Yeniköy: Panaiyada, Yeniköy 7 - Bqil<tat: Köyiçinde. ı nipoatane caddeoi. görmek İsteyenlerin her gün 
caddesinde. 8 - Kaıımpa,a: Camiikebirde, Eıki 14 - Beyazıt: Şelızadebaş., Kalen- zavale kadar mektebe ve mü 

müteaddit gece yürüyüfleri ve bir bü
yük gece manevrası yapmıılardır. 
Son sınıf talebeıi kamp nihayetinde 
ameli ve nazari olmak üzere iki imti
han geçirerek hepsi de imtihanda mu 
vaffak olmuılar ve ehliyetname al
mışlardır. 

c-E-V_L_E_N_E_N_L_E_R--ı 

ANKARA, 22 (Milliyet) - Anka
ra Belediyeoi Evlenme memuıfuiunca 
son hafta ırarfmda Selinikli maran
goz Haaan Baari Ef. ile Ersunmılu 
Hanife Hanımın, Ankaralı kavaf Jh
ıan Efendi ile Ankaralı Hacer H .ın, 
Yenivaroılu amele Şükrü Ef. ile An
karalı Fatma H. ın, Maarif Vekileti 
memurlarmdan latanbullu Mehmet 
Salahaddin Ef. ile muallim lıtanbullu 
Emine Meli.hat Hanmmı. Çanlunlı 
dondurmacı lamall Ef. ile KızJlhiaarlı 
Halime Hanmını, maliye memurlarm
dan Uluburlulu Mehmet Hilmi Deyle 
Antalyalı Huriye Hanımın, Yüksek 
Baytar mektebinde muallim Hasan 
Bedü Beyle latanbullu Emine Yegi.ne 
Hanımm, Ziraat Bankaaı memurların
dan latanbullu Mustafa Suavi Beyle 
lttanbulu Melahat Hanımm, elektrik
çi Seli.Dikli Halil lbrahim Efendile 
lataobullu. Fatma Nimet Hanmun, 
Anloanıl....l>zecl Ziya Efendi ile Ay
dınlı MGJsln Hanımın, bekçi Saraç 
köylü Emin Efendi ile ayni köyden 
Cemile Hammm, rençper Ankaralı 
Ali Sfendi ile Keakinli Zeynep Ham
mın, hapiahanede memur Kıl"§ehirli 
Nuri Efendi ile Hacılarlı F atına Ha
nımın, imali.tıharbiyede Eıref Efendi 
ile Tekkeköylü Aliye Hanımı» nikah
lan kıyılmıştır. 

lar Üzerinde esaalı mesaiye baf laya 
caklardır. 

Atpazannda yangın 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Bu sa

bah Atpazannda Anlanhane ca mi· 
c:lvannda eaki bir evde mangaldanı 
•>ı;rayan lııvdc.mla bir yangm hatlan 
F olınuı ve itfaiye clerlıal yeti§ef'elıi 
aöndürmiiftür. 

Ankara sulanıyor 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Anka

rada ucaklar fazlalafb. Bütçe darh· 
fı münaaebetile aon zamanlarda teh
rin aulama itini bilmecburiye yapa· 
mıyan belediye hallan sıhhatini naza
" itibara alarak gene ıehri aulamağa 
haıladı. Şimdi Ankara sabah, öğle 
ve ikindi Üzeri olmak üzere üç de fa 
aulanınaktadır. 

Üç yeni ilkmektep 
ANKARA, 24. A. A. - Gazi or

man çiftliğinde ve Ankara tehrinde 
inta edilecek üç ilk mektep binası 
203 bin liraya ihale edilmittir. Or
man çiftliği ilk mektep in\'ftatı dört 
ay içinde ikmal edilecek ve 933-34 
ders senesinde açdmıt olacaktır. 

Umuqıi Nefriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . .Ş. 

BEDAVA OTOMOBİL 
Bagla alacatıaız bir otomobil veya 

kamyon dze bedava kalabilir. 

Aıcetıtelerimiı: bunan Daaıl kabil olafunu sin Uah et
-ete .. adedir. 
Bir otomobil •eya kamyon almak fikri.ade iseniz e•.ell 
FORD'ları görün •e ikramiyeli sabılarımız hakkında acen
talarımızdan izahat iıtoyiniz. Müsabakaya iıtirak mnddeti 
31 Te,rinievvel 933 de hitam buluyor. 

FORD MOTOR COMP ANY EXPORTS INC. lıtanbul 

cut binyiiz kilo pamuk 26-7 • 
933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 a kadar pazarlıkla 
arttınlacaktır. Pazarlığa gi
rişeceklerin belli saatinde 
Merkez K. Satınalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(82) (3434) 4613 

• • • 
Harbiye mektebinin sekiz 

aylık ihtiyacı için altmış beş 
bin kilo koyun eti, altı bin ki
lo kuzu eti ve yirmi bin kilo 
sığır eti 8-8·933 ah günü saat 
on dört otuzda kapalı zarfla 
satın almacaktar. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
giln ve münakasaya girişecek 
lerin belli aaatinden evvel tek 
lif mektuplarını Merkez K. 
Satınalma Komiıyonıma ver-

tm alınacaktır. Pazarlığa giri 
seceklerin belli saatinde Mer 
ke;ı: Kumandanlığı satın alma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. (104) (3550) 

Harp Akademisi ihtiyacı i 
çin on beş dane dershane ma· 
sası 29-7-933 cumartesi gün .. 

l'aat 16 dan 16,30 za kadar 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Nu 
munesini görmek İsteyenlerin 
her a·üp Akademi Levazım 
Müdürlüğüne ve Pazarlığa g 
rişeceklerin belli saatinde Me~ 
kez K uınandanlığı satın alma 
Komisyonuna müracaatları. 
(105) (3551) 

meleri. (75) (8404) 
3543 

2 - Üsküdar: Rum Mebmetpapula, Teraane caddesi. derhane Kocaçetme aokağJ. 
Balaban caddeainde. zayedeye gİrİ•eceklerin belli D O K T O R 9 - Beyoğlu: Tomtom maballesind.., 15 - Fatih: Atpazan, Yeni Hüsam " 

3 - Bakırköy: lıtuyon kar111mda. Bey, Refahiye sokağı. saatinde Merkez K. Satınal· R ki H kk 
4 - Kadıköy: Caferaia, Mühürdar Acara aokağmda. 16 - Cibali: Fener caddesinde fahri- ma Komisyonunda hazır bu- •• * usçu u a 1 

caddesinde. 10 - Beyoğlu: Abdullah Efendi lo- ka itti•alinde. Harp Akademisi ihtiyacı İ Galatuarayda Kanzük eczahaneai 
5 - Erenköy: Sahrayicedit, latasyon kanta51 karııaında. 17 - Balat: Tahtaminare caddesinde. lunmaları. (78) (3403) çin 500 kilo Pirinç 29·'1-933 karııamda Sahne sokağında 3 numa-

caddesinde. 11 - Galata: Voyvoda caddesinde. 18 - RAmi: Hamidiye köyünde kıı- 4542 raJı apartnnancla 1 numara. 
6 - Pangalti; Feriltöy, Ergenekon 12 - Galata Rıhtnmnda. la kartmnda. • * * cumartesi günü ııaat 16,30 •••••ıill••••••••l!I!!~ 
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